GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 AUGUSTUS 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, Elke Wouters, Marielle Romeyns, raadsleden;
Hans Habils, gemeentesecretaris.

Behandelde punten
Openbare zitting
1. Akteneming beëindiging periode van verhindering van een gemeenteraadslid
2. Verslaggeving in het kader van artikel 53 van het decreet van 6-7-2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking
3. Basisonderwijs - Vaststellen van het schoolreglement voor de gemeentelijke
basisscholen met ingang van 1 september 2014
4. Basisonderwijs - Aanpassing van de bijdrageregeling voor de gemeentelijke
basisscholen met ingang van 1 september 2014
5. Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Aanwending
puntenenveloppen - Omzetting van de toegekende punten in uren tewerkstelling voor
het schooljaar 2014-2015
6. Basisonderwijs - Vaststelling van de aanwending van het lestijdenpakket voor het
schooljaar 2014-2015
7. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaststelling van de formatie voor ICTcoördinatie voor het academiejaar 2014-2015
8. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaststelling van het aantal toezichtsuren ten
laste van het bestuur voor het academiejaar 2014-2015
9. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Verzoek tot ondersteuning van het
experiment "ortho-agogische muzikale vorming" tijdens het schooljaar 2014-2015
10. Stand van zaken capaciteit onderwijs
11. Brede school - Goedkeuring subsidiereglement
12. Goedkeuring van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Vilvoorde en
de gemeente Grimbergen inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke
administratieve sancties, in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de
federale regering m.b. t. de jeugdcriminaliteit
13. Goedkeuring van het nieuwe bemiddelingsreglement van het gerechtelijk
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde regio Halle-Vilvoorde in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties
14. Reglement inzake de uitreiking van een beloning van 400.000 euro voor het bezorgen
van vier meesterwerken uit de kerk van Beigem
15. Mededeling van het besluit van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant Jaarrekening 2012

16. Interne kredietaanpassing met nummer 11 voor het dienstjaar 2014 - Kennisneming
17. Gemeentelijk retributiereglement op het plaatsen van verkeersspiegels op openbaar
domein - Aanslagjaren 2014-2019
18. Stand van zaken parking C
19. Goedkeuring van de ontwerpakte voor de onteigening (in der minne) voor openbaar
nut van het pand gelegen te Wolvertemsesteenweg 4 (naast de vroegere Mamoet en
kadastraal gekend als 2de afdeling - sectie E - nr. 266x4), in kader van de
herinrichting van het kruispunt
Wolvertemsesteenweg/Rijkenhoekstraat/Hogesteenweg
20. Overeenkomst met vzw Landelijke Kinderopvang betreffende het gebruik van de
verdieping van de pastorie te Beigem voor het inrichten van een kinderkribbe
21. Ruimtelijk uitvoeringsplan Kleine Kerkvoetweg - Definitieve vaststelling
22. Gecoro - Installatievergadering, zitpenning en huishoudelijk reglement
23. Goedkeuring rekening vijfde werkingsjaar interlokale vereniging "Woonbeleid Regio
Noord"
24. Goedkeuring Charter voor Biodiversiteit tussen het gemeentebestuur Grimbergen en
Natuurpunt vzw
25. Lokale politie - Eerste begrotingswijziging voor het dienstjaar 2014
26. Akteneming politieverordening van de burgemeester tot het instellen van een
drankperimeter rond de locatie van de Palmfuif
27. Wijzigen van het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van
het wegverkker inzake het instellen van een parkeerverbod in de Prinsenstraat weggedeelte tussen Pastoor Woutersstraat en Kerkplein
28. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap in
de Veldkantstraat ter hoogte van het huisnummer 29
29. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van een parkeerverbod in de Jetsestraat ter hoogte van de
huisnummers 71 en 77
30. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van een parkeerverbod in de Daalstraat
31. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van een parkeerverbod in de Sint-Servaasstraat
32. Kennisname van het collegebesluit inzake het definitief afsluiten van de Albrecht
Rodenbachlaan voor doorgaand voertuigenverkeer
33. Lokale politie - Openstelling vacatures in het operationeel kader te begeven bij
mobiliteit
34. Lokale politie - Goedkeuring samenwerkingsprotocol "virtuele centrumstad Brabantse
Kouters"
35. Lokale politie - Aankoop zichtbaar gedragen kogelwerende vesten
36. Lokale politie - Aankoop ladenblokken - Voorwaarden en wijze van gunnen
37. Lokale politie - Aankoop laptop - Voorwaarden en wijze van gunnen
38. Lokale politie - Aankoop 10 computers - Voorwaarden en wijze van gunnen
39. Lokale politie - Aankoop peppersprayhouders - Voorwaarden en wijze van gunnen

Toegevoegde agendapunten
40. Status domein van de Koninklijke Schenking aan de Villegas de Clercampsstraat te
Strombeek-Bever; status mobiliteitsplan en Master Plan
41. Aanschaf van CNG-voertuigen in Grimbergen
42. Burgemeestersconvenant met betrekking tot de reductie van de CO2 uitstoot

43. Fietsen door het rood
44. Locatie van het Beigemse oorlogsmonument en de bescherming ervan
45. Wateroverlast rond de Bruinborrebeekstraat

Mondelinge vragen

Besloten zitting
46. Lokale politie - Operationeel personeel van de lokale politie - Ontslagverlening met
het oog op pensionering van een vast benoemd commissaris van politie
47. Lokale politie - Operationeel personeel van de lokale politie - Ontslagverlening met
het oog op pensionering van een vast benoemd inspecteur van politie (1)
48. Lokale politie - Operationeel personeel van de lokale politie - Ontslagverlening met
het oog op pensionering van een vast benoemd inspecteur van politie (2)
49. Erkenning van personeelsleden die de gemeentesecretaris in geval van gewettigde
afwezigheid kunnen vervangen als waarnemer
50. Erkenning van personeelsleden die de financieel beheerder in geval van gewettigde
afwezigheid kunnen vervangen als waarnemer
51. Schadegeval van 28-12-2010 (BA nr. 48/10) - Goedkeuring dadingsovereenkomst

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
Bij loting word raadslid Louis DE SMEDT aangeduid om de stemmingen aan te vangen.
1e zaak:

Akteneming beëindiging periode van verhindering van een
gemeenteraadslid

Overwegende dat mevrouw Elke WOUTERS bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14-102012 werd verkozen tot gemeenteraadslid en dat zij op 2-1-2013 als gemeenteraadslid
werd geïnstalleerd;
Gelet op artikel 115 van de gecoördineerde wet van 14-7-1994 betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen waardoor een
cumulatiebeperking van toepassing is wanneer het mandaat van gemeenteraadslid wordt
voortgezet tijdens een periode van moederschapsrust;
Overwegende dat raadslid Elke WOUTERS hierdoor tijdelijk in de onmogelijkheid was om
haar mandaat als gemeenteraadslid uit te oefenen;
Gelet op artikel 14, 2°, en artikel 16 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de e-mail van 1-4-2014 waarbij gemeenteraadslid Elke WOUTERS meldde dat zij
gebruik wilde maken van de procedure van verhindering omwille van zwangerschapsverlof
en zich tijdelijk wilde laten vervangen in de gemeenteraad, en dit gedurende een
minimale termijn van 12 weken, ten vroegste 6 weken voor de uitgerekende
bevallingsdatum op 20-5-2014;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 24-4-2014 kennis nam van deze
verhindering van raadslid Elke WOUTERS wegens zwangerschapsverlof;
Gelet op het e-mailbericht van 23-6-2014 waarmee raadslid Elke WOUTERS meedeelt dat
haar zwangerschapsverlof is ingegaan op 3-4-2014;
Overwegende dat zij bijgevolg - rekening houdend met de gevraagde minimale periode
van verhindering - haar mandaat als gemeenteraadslid terug heeft opgenomen met
ingang van 27-6-2014;
Overwegende dat zij niet heeft gevraagd deze periode van verhindering te verlengen;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis dient te nemen van de beëindiging van deze
periode van verhindering;

BESLUIT:
Enig artikel.
Kennis te nemen van de beëindiging van de periode van verhindering om reden van

zwangerschapsverlof van raadslid Elke WOUTERS waardoor zij met ingang van 27-6-2014
haar mandaat als gemeenteraadslid terug heeft opgenomen.
2e zaak:

Verslaggeving in het kader van artikel 53 van het decreet van 6-7-2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking

1. De raad hoort het verslag van raadslid Marc VAN GODTSENHOVEN, bestuurder van
Havicrem, opdrachthoudende vereniging voor Crematoriumbeheer in het
arrondissement Halle-Vilvoorde.
2. De raad hoort het verslag van raadslid Kirsten HOEFS, bestuurder van de
dienstverlenende vereniging Haviland, Intergemeentelijke Maatschappij voor de
Ruimtelijke Ordening en Economisch-Sociale Expansie van het arrondissement HalleVilvoorde.
3. De raad hoort het verslag van raadslid Jelle DE WILDE, bestuurder van de
opdrachthoudende vereniging voor Waterbedeling in Vlaams Brabant.
3e zaak:

Basisonderwijs - Vaststellen van het schoolreglement voor de
gemeentelijke basisscholen met ingang van 1 september 2014

Overwegende dat op basis van artikel 37 van het decreet basisonderwijs van 25 februari
1997 de basisscholen verplicht zijn om vanaf het schooljaar 1998-1999 te beschikken
over een schoolreglement;
Overwegende dat het huidige schoolreglement werd vastgesteld in de
gemeenteraadszitting van 24 september 2009 en voor het laatst gewijzigd werd in de
gemeenteraadszitting van 24 oktober 2013;
Gelet op het feit dat, in functie van aangepaste reglementering en omzendbrieven,
diverse onderdelen van het huidige schoolreglement opnieuw moeten worden aangepast
en dat tevens onderdelen moeten worden toegevoegd;
Overwegende dat om deze reden, na bespreking met de schoolhoofden van de
gemeentelijke basisscholen van Grimbergen, wordt voorgesteld om het bestaande
schoolreglement op te heffen en om op basis van de modeltekst van het
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap in
integraal nieuwe tekst vast te stellen;
Gelet op het advies van de respectievelijke schoolraden;
Overwegende dat de gemeenteraad, conform artikel 42, § 3, van het gemeentedecreet,
bevoegd is voor het vaststellen van gemeentelijke reglementen;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Philip
ROOSEN:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns;
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, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van
Neyghem, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves
Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Jean Dewit , Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 2 onthoudingen
Artikel 1.
Het schoolreglement van de gemeentescholen van Grimbergen zoals vastgesteld in de
gemeenteraadszitting van 24 september 2009 en laatst gewijzigd in de
gemeenteraadszitting van 24 oktober 2013 op te heffen.

Art. 2.
Het nieuwe schoolreglement van de gemeentescholen van Grimbergen met ingang van 1
september 2014 vast te stellen zoals voorgelegd in de zitting van heden.
Art. 3.
In het dossier van de dienst Personeel en Organisatie een goedgekeurd schoolreglement
te bewaren met de vermelding “goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 28 augustus
2014”, gevolgd door de handtekening van de gemeentesecretaris en de voorzitter van de
gemeenteraad.
4e zaak:

Basisonderwijs - Aanpassing van de bijdrageregeling voor de gemeentelijke
basisscholen met ingang van 1 september 2014

Gelet op het feit dat gesubsidieerde basis-, kleuter- of lagere scholen, op basis van het
decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (artikel 27), geen direct of indirect
inschrijvingsgeld kunnen vragen aan de ouders;
Overwegende dat evenmin bijdragen kunnen worden gevraagd voor onderwijsgebonden
kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te
streven;
Overwegende dat het bestuur een bijdrageregeling moet vaststellen voor de kosten die
scholen aanrekenen voor diensten die aangeboden worden en waarvan de ouders
vrijwillig gebruik kunnen maken;
Gelet op de collegebeslissing van 16 juni 2014 betreffende de indexatie van de tarieven
van de gemeentelijke maaltijden;
Gelet op de collegebeslissing van 11 augustus 2014 betreffende de indexatie van de
vergoedingen voor het toezicht;
Overwegende dat gezien de voorgaande wijzigingen de bijdrageregeling dient te worden
aangepast vanaf het schooljaar 2014-2015;
Gelet op het feit dat de schoolhoofden van de gemeentelijke basisscholen voorstellen om
de volgende kleine aanpassingen aan het bijdragereglement door te voeren:
•
wijziging aankoopprijzen van turnshort en badmuts;
•
schrapping van de prijs voor maaltijden zonder dessert gezien deze aan de
gemeentelijke basisscholen niet meer worden aangeboden;
•
bepalen van een bijdrage voor het kopiëren van leerlingengegevens;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het resultaat van het overleg van de schoolraden ter zake;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Philip Roosen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
De bijdrageregeling, zoals goedgekeurd op 29 augustus 2013, op te heffen.
Art. 2.
Met ingang van 1 september 2014 de bijdrageregeling die door de gemeentescholen zal
worden gehanteerd als volgt vast te stellen:
1ste kleuterklas:
•
maximaal € 10 voor turn T-shirt (enkel Beigem);
2de kleuterklas:
•
maximaal € 10 voor turn T-shirt (enkel Beigem);
3de kleuterklas:
•
maximaal € 10 voor turn T-shirt (enkel Beigem en Borgt);
•
maximaal € 12 voor turnshort (enkel Beigem en Borgt);
•
maximaal € 8 voor badmuts (enkel Beigem);
1ste leerjaar t.e.m. 6de leerjaar:
•
maximaal € 10 voor turn T-shirt;

•
•

maximaal € 12 voor turnshort (enkel Beigem, Borgt en Humbeek);
maximaal € 8 voor badmuts (enkel Beigem);

algemeen:
•
maximaal € 40 voor een abonnement van 1 jaar per tijdschrift;
•
maximaal € 1 per nieuwjaarsbrief;
•
klas- en individuele foto’s: volgens de prijsofferte van de leverancier;
•
steunacties: volgens de aanbieding;
•
kopiëren van leerlingengegevens: op basis van het toepasselijk gemeentelijk
retributiereglement;
•
drank (0,2 liter) tijdens voormiddagspeeltijd:
- melk: maximaal de prijs die door de Vlaamse gemeenschap is vastgesteld;
- chocomelk (enkel Strombeek, Beigem en Borgt): maximaal de prijs die door de
Vlaamse gemeenschap is vastgesteld;
- fruitsap (enkel Humbeek en Borgt): € 0,40;
•
eten + drank tijdens middag:
- warme maaltijden = soep + hoofdschotel + dessert:
. € 3,01 voor de leerlingen van lagere school;
. € 2,91 voor grote gezinnen (= vanaf 3 kinderen in een gezin < 18 jaar);
. € 2,81 voor de kleuters;
- enkel soep: € 0,50;
- flesje plat of bruiswater (enkel Beigem): € 0,40;
- melk (enkel Humbeek): maximaal de prijs die door de Vlaamse gemeenschap is
vastgesteld;
- fruitsap (enkel Humbeek en Borgt): € 0,40.
- drank tijdens namiddagspeeltijd:
- fruitsap: € 0,40 (enkel Humbeek).
•
toezicht:
- ochtendtoezicht (tussen 7:00 uur en 8:00 uur)
. € 0,85 voor het eerste kind;
. € 0,65 voor het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin;
- avondtoezicht (tussen 16:00 uur en 18:00)
. € 1,40 voor het eerste kind;
. € 1,00 voor het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin;
- woensdagnamiddag
van 13:00 tot 16:00 uur
. € 1,40 voor het eerste kind;
. € 1,00 voor het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin;
van 16:00 tot 18:00 uur
. € 1,40 voor het eerste kind;
. € 1,00 voor het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin;
- studiedagen en vakantiedagen
van 7:00 tot 13:00 uur
. € 4,05 voor het eerste kind;
. € 3,00 voor het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin;
van 13:00 tot 18:00 uur
. € 4,05 voor het eerste kind;
. € 3,00 voor het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin.
In geval van het niet tijdig ophalen van de leerling bij het naschools toezicht wordt een
supplement aangerekend om misbruik tegen te gaan. De volgende regels worden daarbij
in acht genomen:
•
de klok van de toezicht(st)er telt;
•
bij te laat komen wordt een document ondertekend door de ouders en de
toezicht(st)er met het afhaaluur;
•
per begonnen kwartier wordt € 5,00 per kind aangerekend via de maandelijkse
facturatie;

•

na 30 minuten worden de directie en de politie door de toezicht(st)er verwittigd en
ingeschakeld.

5e zaak:

Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Aanwending
puntenenveloppen - Omzetting van de toegekende punten in uren
tewerkstelling voor het schooljaar 2014-2015

Overwegende dat basisscholen en scholengemeenschappen sinds het schooljaar 20032004 personeel kunnen aanwerven voor de uitbouw van de terreinen administratie,
informatie- en communicatietechnologie (ICT) en zorg;
Gelet op het feit dat hiertoe voor de vermelde terreinen puntenenveloppen worden
toegekend, op basis van de leerlingenaantallen op de eerste schooldag van februari, die
vervolgens moeten worden omgezet in uren tewerkstelling;
Overwegende dat men meer punten nodig heeft voor een betrekking van dezelfde
omvang naarmate het gevraagde opleidingsniveau hoger is;
Gelet op het feit dat, in continuïteit met de huidige personeelsinzet, voorgesteld kan
worden om verder te werken met de volgende opleidingsniveaus:
•
voor de betrekking van administratief medewerker: ten minste hoger secundair
onderwijs;
•
voor de betrekking van ICT-coördinator: ten minste hoger secundair onderwijs;
•
voor de betrekking van zorgcoördinator: ten minste professionele bachelor;
Overwegende dat de schoolhoofden, na berekening van de puntenenveloppen voor het
komende schooljaar, tot het volgend voorstel kwamen inzake de verdeling en aanwending
van de punten die op schoolniveau werden toegewezen:
BOP

enveloppes

verdeling en
aanwending

adm.

ICT

Beigem

51

Borgt

adm.

ICT

zorg

adm.

ICT

zorg

14

51

14

57

29

8

24

50

13

49

12

57

28

7

24

Humbeek

64

18

63

18

73

36

10

31

Strombeek-B.

58

16

58

16

66

33

9

28

253

2

1

0

253

223

61

253

126

34

107

gemeenschap
TOTAAL

223

61

zorg

uren tewerkstelling

Overwegende dat volgend voorstel werd geformuleerd voor aanwending van de punten
die samengelegd werden op het niveau van de scholengemeenschap:
school

stimulus

restpunten

TOTAAL

verdeling punten

uren tewerkstelling

adm.

ICT

zorg

adm.

ICT

zorg

5

0

12

3

0

5

adm.

ICT

0

0

Borgt

1

1

0

4

12

0

2

5

Humbeek

1

0

0

0

17

0

0

7

Strombeek-B.

0

0

5

0

14

3

0

6

10

4

55

6

2

23

Beigem

TOTAAL

66

3

69

Gelet op het feit dat beide voorstellen samen voor het schooljaar 2014-2015 resulteren in
de volgende formatie:

uren per week (/36)

Beigem

Borgt

Humbeek

Strombeek-Bever

TOTAAL

HSO

adm.

32

28

36

36

132

ICT

8

9

10

9

36

zorg

29

29

38

34

130

PBA

Gelet op het advies van de respectievelijke schoolraden;
Gelet op het protocol dat inzake deze aangelegenheid werd afgesloten in de schoot van
het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het
Gesubsidieerd Onderwijs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Philip
ROOSEN;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
De aanwervingen in de hieronder opgesomde gesubsidieerde ambten te realiseren op de
vermelde aanwervingsniveaus:
•
niveau hoger secundair onderwijs voor het ambt van administratief medewerk(st)er;
•
niveau hoger secundair onderwijs voor het ambt van ICT-coördinator;
•
niveau professionele bachelor voor het ambt van zorgcoördinator.
Art. 2.
De formatie voor het beleids- en ondersteunend personeel voor de gemeentescholen van
Grimbergen, rekening houdend met de in artikel 1 vastgestelde aanwervingsniveaus, als
volgt vast te stellen:
uren per week (/36)

HSO

admin.

ICT

PBA

zorg

Beigem

Borgt

Humbeek

StrombeekBever

TOTAAL

1*

29

28

36

33

126

2**

3

0

0

3

6

tot

32

28

36

36

132

1*

8

7

10

9

34

2**

0

2

0

0

2

tot

8

9

10

9

36

1*

24

24

31

28

107

2**

5

5

7

6

23

tot

29

29

38

34

130

*

uit de punten van de school

**

uit de punten van de scholengemeenschap

6e zaak:

Basisonderwijs - Vaststelling van de aanwending van het lestijdenpakket
voor het schooljaar 2014-2015

Gelet op het decreet basisonderwijs van 27 februari 1997;

Overwegende dat het schoolbestuur in toepassing van dit decreet dient over te gaan tot
de vaststelling van de aanwending van het lestijdenpakket dat aan de verschillende
gemeentescholen door de Vlaamse Gemeenschap werd toegekend;
Gelet op de processen-verbaal van de schoolraden van de gemeentescholen van
Grimbergen;
Gelet op het protocol houdende het resultaat van de bespreking van deze aangelegenheid
in de schoot van het afzonderlijk bijzonder onderhandelings- en hoog overlegcomité voor
het gesubsidieerd onderwijs;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Philip
ROOSEN;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
De aanwending van de lestijden die door de Vlaamse Gemeenschap worden gesubsidieerd
en van de lestijden ingericht ten laste van de gemeente, voor het schooljaar 2014-2015
als volgt vast te stellen:

1

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL BEIGEM

totaal aantal leerlingen op 1 februari 2014: 281

1.1

Directie

1 directeur zonder lesopdracht

1.2

Kleuterafdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2014: 117

gesubsidieerde lestijden:
139 + 14 lichamelijke opvoeding + 12 SES - als volgt aangewend:
•
5 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es)
•
1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer(es) met 19 lestijden
•
2 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) voor lichamelijke opvoeding met resp.
5 en 9 lestijden
•
2 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) voor SES-lestijden met resp. 3 en 9
lestijden

gesubsidieerde uren kinderverzorging:
9 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van kinderverzorg(st)er met 9 uren

lestijden ten laste:
3 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer(es) met 3 lestijden

1.3

Lagere afdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2014: 164

gesubsidieerde lestijden:
191 + 16 lichamelijke opvoeding + 10 SES - als volgt aangewend:
•
7 voltijdse ambten van onderwijzer(es)
•
1 deeltijds ambt van onderwijzer(es) met 23 lestijden
•
2 deeltijdse ambten van leermeesteres(es) lichamelijke opvoeding met resp. 8 en 8
lestijden
•
3 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) voor SES-lestijden met resp. 6, 3 en 1
lestijden

lestijden ten laste:
13 - als volgt aangewend:
•
2 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) met resp. 1 en 12 lestijden

1.4

Beleids- en ondersteunend personeel

gesubsidieerde uren medewerker administratie:
29 - als volgt aangewend:
•
2 deeltijdse ambten van administratief medewerk(st)er met resp. 21 en 8 uren

gesubsidieerde uren ICT-coördinator:
8 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van ICT-coördinator met 8 uren

gesubsidieerde uren zorgcoördinator:
24 - als volgt aangewend:
•
2 deeltijdse ambten van zorgcoördinator met resp. 15 en 9 uren

2

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL BORGT

totaal aantal leerlingen op 1 februari 2014: 272

2.1

Directie

1 directeur zonder lesopdracht

2.2

Kleuterafdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2014: 103

gesubsidieerde lestijden:
109 (125 gesubsidieerde klaslestijden - 16 gesubsidieerde klaslestijden overgeheveld
naar de lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Borgt) + 12 lichamelijke
opvoeding + 23 SES - als volgt aangewend:
•
4 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es)
•
1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer(es) met 13 lestijden
•
2 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) voor lichamelijke opvoeding met resp.
11 en 1 lestijden
•
1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer(es) voor SES-lestijden met 23 lestijden

gesubsidieerde uren kinderverzorging:
9 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van kinderverzorg(st)er met 9 uren

lestijden ten laste:
niet van toepassing

2.3

Lagere afdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2014: 169

gesubsidieerde lestijden:
214 (198 gesubsidieerde klaslestijden + 16 gesubsidieerde klaslestijden overgeheveld
vanuit de kleuterafdeling van de gemeentelijke basisschool Borgt) + 16 lichamelijke
opvoeding + 33 SES - als volgt aangewend:
•
7 voltijdse ambten van onderwijzer(es)
•
3 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) met resp. 12, 11 en 7 lestijden
•
3 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) overgeheveld vanuit de kleuterafdeling met
resp. 12, 2 en 2 lestijden
•
3 deeltijdse ambten van leermeesteres(es) lichamelijke opvoeding met resp. 8, 6 en 2
lestijden
•
1 voltijds ambt van onderwijzer(es) voor SES-lestijden
•
2 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) voor SES-lestijden met resp. 2 en 7 lestijden

lestijden ten laste:
19 - als volgt aangewend:
•
2 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) met 12 en 7 lestijden

2.4

Beleids- en ondersteunend personeel

gesubsidieerde uren medewerker administratie:
28 - als volgt aangewend:
•
3 deeltijdse ambten van administratief medewerk(st)er met resp. 3, 11 en 14 uren

gesubsidieerde uren ICT-coördinator:
7 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van ICT-coördinator met 7 uren

gesubsidieerde uren zorgcoördinator:
24 - als volgt aangewend:
•
3 deeltijdse ambten van zorgcoördinator met 1, 2 en 21 uren

3

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL HUMBEEK

totaal aantal leerlingen op 1 februari 2014: 366

3.1

Directie

1 directeur zonder lesopdracht

3.2

Kleuterafdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2014: 156

gesubsidieerde lestijden:
161 (180 gesubsidieerde klaslestijden - 19 gesubsidieerde klaslestijden overgedragen
naar de lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Humbeek) + 18 lichamelijke
opvoeding + 15 SES - als volgt aangewend:
•
6 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es)
•
1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer(es) met 17 lestijden
•
2 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) voor lichamelijke opvoeding met resp.
4 en 14 lestijden
•
3 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) voor SES-lestijden met resp. 3, 4 en
8 lestijden

gesubsidieerde uren kinderverzorging:
10 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van kinderverzorg(st)er met 10 uren

lestijden ten laste:
niet van toepassing

3.3

Lagere afdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2014: 210

gesubsidieerde lestijden:
259 (240 gesubsidieerde klaslestijden + 19 gesubsidieerde klaslestijden overgedragen
vanuit de kleuterafdeling van de gemeentelijke basisschool Humbeek) + 20 lichamelijke
opvoeding + 18 SES - als volgt aangewend:
•
10 voltijdse ambten van onderwijzer(es)
•
4 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) overgeheveld vanuit de kleuterafdeling met
resp. 6, 6, 6 en 1 lestijden
•
2 deeltijds ambten van leermeesteres(es) lichamelijke opvoeding met resp. 16 en 4
lestijden
•
3 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) voor SES-lestijden met resp. 13, 4 en 1
lestijden

lestijden ten laste:
17 - als volgt aangewend:
•
2 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) met resp. 12 en 5 lestijden

3.4

Beleids- en ondersteunend personeel

gesubsidieerde uren medewerker administratie:
36 - als volgt aangewend:
•
1 voltijds ambt van administratief medewerk(st)er

gesubsidieerde uren ICT-coördinator:
10 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van ICT-coördinator met 10 uren

gesubsidieerde uren zorgcoördinator:
31 - als volgt aangewend:
•
3 deeltijdse ambten van zorgcoördinator met resp. 27, 2 en 2 uren

4

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL STROMBEEK-BEVER

totaal aantal leerlingen op 1 februari 2014: 329

4.1

Directie

1 directeur zonder lesopdracht

4.2

Kleuterafdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2014: 137

gesubsidieerde lestijden:
169 (161 gesubsidieerde klaslestijden + 8 gesubsidieerde klaslestijden overgedragen
vanuit de lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever) + 16
lichamelijke opvoeding + 43 SES - als volgt aangewend:
•
6 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es)
•
2 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) met resp. 14 en 3 lestijden
•
2 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) overgeheveld vanuit de lagere afdeling met
resp. 7 en 1 lestijden
•
2 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) voor lichamelijke opvoeding met resp.
12 en 4 lestijden
•
4 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) voor SES-lestijden met resp. 13, 12,
12 en 6 lestijden

gesubsidieerde uren kinderverzorging:
9 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van kinderverzorg(st)er met 9 uren

lestijden ten laste:
niet van toepassing

4.3

Lagere afdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2014: 192

gesubsidieerde lestijden:
215 (223 gesubsidieerde klaslestijden - 8 gesubsidieerde klaslestijden overgedragen naar
de kleuterafdeling van de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever) + 18 lichamelijke
opvoeding + 49 SES - als volgt aangewend:
•
6 voltijdse ambten van onderwijzer(es)
•
7 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) met resp. 18, 18, 17, 7, 6, 4 en 1 lestijden
•
1 deeltijds ambt van leermeesteres(es) lichamelijke opvoeding met 18 lestijden
•
1 voltijds ambt van onderwijzer(es) voor SES-lestijden

•

2 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) voor SES-lestijden met resp. 20 en 5
lestijden

lestijden ten laste:
niet van toepassing

4.4

Beleids- en ondersteunend personeel

gesubsidieerde uren medewerker administratie:
33 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van administratief medewerk(st)er met 33 uren

gesubsidieerde uren ICT-coördinator:
9 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van ICT-coördinator met 9 uren

gesubsidieerde uren zorgcoördinator:
28 - als volgt aangewend:
•
4 deeltijdse ambten van zorgcoördinator met resp. 12, 7, 6 en 3 uren

5

scholengemeenschap

5.1

Beleids- en ondersteunend personeel

gesubsidieerde uren administratie:
6 - als volgt aangewend:

Gemeenschap

Beigem

Borgt

Humbeek

StrombeekBever

Totaal Extra
uren

3

0

0

3

6

Beigem
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Humbeek

StrombeekBever
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uren

0

2

0

0

2

gesubsidieerde uren ICT:
2 - als volgt aangewend:

Gemeenschap

gesubsidieerde uren zorgcoördinator:
23 - als volgt aangewend:

Gemeenschap

7e zaak:

Beigem

Borgt

Humbeek

StrombeekBever

Totaal Extra
uren

5

5

7

6

23

Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaststelling van de formatie voor
ICT-coördinatie voor het academiejaar 2014-2015

Gelet op de omzendbrief GD/2003/04 van 18 juli 2003;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad, rekening houdend met de mogelijkheden die in
deze omzendbrief worden aangeboden, in de zitting van 26 juni 2014 besliste om het
samenwerkingsplatform dat op 26 september 2002 werd opgericht voor onze
gemeentescholen en onze Academie voor Muziek, Woord en Dans, te continueren
gedurende de komende 6 schooljaren (2014-2020);
Overwegende dat de gemeentelijke basisscholen en de gemeentelijke Academie een
samenwerkingplatform vormen, maar dat de middelen en de uren voor ICT-coördinatie
afzonderlijk (basisonderwijs-academie) worden aangewend;
Gelet op het feit dat de Academie een enveloppe van 11 punten mag aanwenden voor de
berekening van de omvang van het ambt tijdens het academiejaar 2014-2015;
Overwegende dat de directeur met een schrijven van 1 juli 2014 voorstelt om, rekening
houdend met de geldende bepalingen, de 11 punten tijdens het academiejaar 2014-2015
aan te wenden om een betrekking van ICT-coördinator ten belope van 2 u. HS/week in te
richten;
Gelet op het protocol dat ter zake werd afgesloten in het Afzonderlijk Bijzonder
Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Phillip
ROOSEN;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
De formatie voor ICT-coördinatie voor het academiejaar 2014-2015 in de gemeentelijke
Academie voor Muziek, Woord en Dans vast te stellen op 2 u. HS/week in een ambt van
ICT-coördinator.
8e zaak:

Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaststelling van het aantal
toezichtsuren ten laste van het bestuur voor het academiejaar 2014-2015

Overwegende dat er vorig schooljaar in totaal 64,50 u./week toezicht werden
georganiseerd voor de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans;
Overwegende dat het inrichten van deze toezichtsuren noodzakelijk is om een voldoende
dekking te realiseren van de openingsuren van de diverse vestigingen van de Academie;
Gelet op het protocol dat ter zake werd afgesloten in het Afzonderlijk Bijzonder
Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Philip
ROOSEN;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
Voor het academiejaar 2014-2015 64,50 u./week ten laste te nemen voor het inrichten
van het toezicht voor de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

9e zaak:

Academie voor Muziek, Woord en Dans - Verzoek tot ondersteuning van het
experiment "ortho-agogische muzikale vorming" tijdens het schooljaar
2014-2015

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31 mei 2001 om in onze Academie een
project op te starten met het oog op de integratie van verstandelijk gehandicapte
personen in het deeltijds kunstonderwijs;
Gelet op het feit dat de Vlaamse Gemeenschap de inrichting van lessen ortho-agogische
vorming van 2001 tot heden heeft gesubsidieerd;
Overwegende dat het project enkel wordt gesubsidieerd voor leerlingen van de lagere
afdeling;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad de voorbije jaren besloot om volgens welbepaalde
principes leraarsuren voor de inrichting van lessen ortho-agogische muzikale vorming ten
laste te nemen tijdens het lopende schooljaar om te vermijden dat leerlingen die binnen
dit project de 4 schooljaren van de lagere afdeling hebben afgerond, geen muzieklessen
meer zouden kunnen volgen;
Gelet op het feit dat de Academie er in het verleden telkens in slaagde deze uren in te
richten via het reguliere lesurenpakket, zodat ons bestuur geen kosten heeft moeten
dragen;
Gelet op het schrijven van 4 april 2014 waarmee de directeur van de gemeentelijke
Academie meldt dat het project ortho-agogische muzikale vorming opnieuw niet is
opgenomen in een organieke regeling, zodat het opnieuw voor de duur van 1 jaar zal
worden verlengd;
Gelet op de vraag van de directeur om voor het schooljaar 2014-2015 hetzelfde
princiepsbesluit als het schooljaar 2013-2014 te nemen inzake de ondersteuning van de
lessen ortho-agogische muzikale vorming;
Overwegende dat met toepassing van de voorgestelde principes aan 8 nietgesubsidieerde leerlingen een kans kan worden gegeven om dit schooljaar te starten, wat
neerkomt op 4 leraarsuren, waaraan op jaarbasis een totale loonkost van naar schatting
€ 7.500 à € 9.500 verbonden is;
Overwegende dat voor de loonkost van het boekjaar 2014 door de gemeentelijke
Academie budget wordt vrijgemaakt en voor de loonkost van het boekjaar 2015 het
gemeentebestuur Grimbergen een budget voorziet van € 5.000 à € 6.500;
Overwegende dat de kans bestaat dat de Academie niet alle uren van het gesubsidieerde
lesurenpakket aanwendt voor de organisatie van de reguliere lessen in de afdeling
muziek, zodat mits toestemming van het ministerie, resterende uren kunnen worden
aangewend voor inrichting van extra lessen ortho-agogische muzikale vorming, bovenop
de uren die in het kader van het project worden gesubsidieerd;
Gelet op het protocol dat ter zaken werd afgesloten in het Afzonderlijk Bijzonder
Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Philip
ROOSEN:
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
Tijdens het schooljaar 2014-2015 4 leraarsuren ten laste te nemen voor de inrichting van
lessen ortho-agogische muzikale vorming, volgens de hieronder vermelde principes:
•
nieuwe leerlingen worden enkel toegelaten indien ze in de (nog gesubsidieerde)
lagere graad terecht kunnen;
•
leerlingen die de voorbije jaren hebben deelgenomen aan de vermelde lessen en die
niet meer in aanmerking komen voor lessen in de lagere graad, kunnen de lessen
enkel voortzetten in de (niet-gesubsidieerde) middelbare graad (maximaal 3
schooljaren);

•

•

in overeenstemming met de norm van de Vlaamse Gemeenschap wordt per week 1
uur les per twee leerlingen voorzien. Het aantal uren dat ons bestuur hiervan ten
laste zal nemen, wordt als volgt bepaald:
- het aantal in te richten uren wordt verminderd met het aantal uren dat door de
Vlaamse Gemeenschap wordt gesubsidieerd voor het experiment;
- dit aantal wordt, mits toestemming van het Vlaams ministerie van onderwijs en
vorming, vervolgens verminderd met de uren van het gesubsidieerde
lesurenpakket die de Academie niet aanwendt voor de organisatie van de
reguliere lessen;
het inrichten van deze lessen mag niet leiden tot de uitbreiding van het aantal
beschikbare lokalen voor de werking van de Academie voor Muziek, Woord en Dans.

10e zaak:

Stand van zaken capaciteit onderwijs

Hoort de toelichting van Patrick VERTONGEN, schepen van onderwijs, betreffende
evoluties in het dossier betreffende de capaciteitsproblematiek in het basisonderwijs
waarin deze de volgende elementen aanhaalt:
•
het dossier betreffende de gunning van de overheidsopdracht voor het slopen van een
bestaand schoolgebouw en het oprichten van een nieuw schoolgebouw te Beigem is
voor nazicht naar het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)
doorgestuurd;
•
AGIOn heeft twee maanden de tijd om zich over dit dossier uit te spreken;
•
tijdens de bewonersvergadering van 26 augustus 2014 werd het bouwprogramma
voor de gemeentelijke basisschool te Beigem toegelicht;
•
er wordt gemikt op 1 september 2015 voor de beëindiging van de werken;
•
wat betreft de stand van de inschrijvingen op 27 augustus 2014 kan verwezen
worden naar de overzichtstabel die ter zitting aan alle gemeenteraadsleden werd
bezorgd.
11e zaak:

Brede school - Goedkeuring subsidiereglement

Gelet op het ministerieel besluit van 21 mei 2014 betreffende de toekenning van
subsidies tot cofinanciering van diverse projecten in het kader van het lokaal flankerend
onderwijsbeleid in de centrumsteden en sommige niet-centrumsteden voor het
begrotingsjaar 2014 waarmee aan de gemeente Grimbergen voor het begrotingsjaar 2014
een subsidie van 20.000 euro wordt toegekend voor het voeren van een flankerend
onderwijsbeleid;
Gelet op het schrijven van 27 mei 2014 waarmee de Vlaamse Overheid bevestigt dat de
gemeente Grimbergen ook tijdens de komende vijf jaren aanspraak kan maken op een
subsidie ten bedrage van 20.000 euro voor het voeren van een flankerend
onderwijsbeleid, en dit voor de uitbouw van het project Brede School;
Gelet op het subsidiereglement "Brede School Grimbergen" dat door het college van
burgemeester en schepenen in de zitting van heden ter goedkeuring wordt voorgelegd;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Philip
ROOSEN:
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, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne
Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc
Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 31 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding

Enig artikel.
Het voorgelegde subsidiereglement voor de verdeling van de subsidie "flankerend
onderwijsbeleid", voor initiatieven in kader van het project "Brede School Grimbergen",
goed te keuren.
12e zaak:

Goedkeuring van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de stad
Vilvoorde en de gemeente Grimbergen inzake de bemiddelingsprocedure bij
gemeentelijke administratieve sancties, in het kader van het
veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b. t. de
jeugdcriminaliteit

Gelet op artikel 119bis en ter van de Nieuwe Gemeentewet;
Overwegende dat de regering heeft beslist een voltijdse bemiddelaar ter beschikking te
stellen van de steden en gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, voor een
vlottere implementering van de bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op gemeenteraadsbesluit van 5 maart 2009 om inbreuken op het algemeen
politiereglement gepleegd door minderjarigen strafbaar te stellen via gemeentelijke
administratieve sancties en om de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente
Grimbergen en de stad Vilvoorde inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke
administratieve sancties goed te keuren;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en
modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de Wet betreffende de Gemeentelijke
Administratieve Sancties (GAS);
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst met de stad Vilvoorde inzake de
bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties niet meer voldoet aan
de huidige wetgeving;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Philip
ROOSEN:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns;
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, 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, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 29 stemmen voor en 1 stem tegen bij 2 onthoudingen
Artikel 1.
De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Vilvoorde en de gemeente Grimbergen
inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties, in het kader
van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de
jeugdcriminaliteit, goed te keuren zoals onderstaand weergegeven:
Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Vilvoorde en de gemeente
Grimbergen inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve
sancties, in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale
regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit
Tussen

Enerzijds de stad Vilvoorde, vertegenwoordigd door de heer Hans Bonte, voorzitter van de
gemeenteraad, en mevrouw Vera Boudry, gemeentesecretaris, handelend in uitvoering
van de gemeenteraadsbeslissing van xxx,
en
anderzijds de gemeente Grimbergen, vertegenwoordigd door de heer Jos Smets,
voorzitter van de gemeenteraad, en de heer Hans Habils, gemeentesecretaris, handelend
in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van xxx;
hierna genoemd "de deelnemende steden en gemeenten".
wordt het volgende overeengekomen betreffende de samenwerking met de bemiddelaar:

Vooraf
De steden en gemeenten die deze samenwerkingsovereenkomst ondertekenen, hebben in
administratieve sancties voorzien tegen inbreuken op hun reglementen en verordeningen,
zoals bepaald door de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties.
Bovendien hebben de deelnemende steden en gemeenten een bemiddelingsprocedure
voorzien in het kader van de administratieve sancties. Dit is verplicht wanneer de
gemeenteraad in zijn reglement voorziet dat minderjarigen het voorwerp kunnen
uitmaken van een administratieve geldboete zoals bedoeld in artikel 4, § 1, 1° van de wet
van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Op 28 april 2006 besliste de federale regering om de mogelijkheden tot oplegging van
administratieve sancties uit te breiden voor een betere bestrijding van verschillende
soorten overlast in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de
jeugdcriminaliteit.
De regering stelde derhalve een voltijdse bemiddelaar ter beschikking van de steden en
gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (uitgezonderd de
19 Brusselse gemeenten), voor een vlottere implementering van de
bemiddelingsprocedure in kader van de gemeentelijke administratieve sancties.
Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is de bepaling van de praktische
modaliteiten van deze terbeschikkingstelling.

Algemene bepalingen m.b.t. de uitvoering van de
overeenkomst
Artikel 1: Overeenkomst tussen stad Vilvoorde en de federale overheid
In het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de jeugdcriminaliteit stelde de
federale staat een voltijdse bemiddelaar voor het gerechtelijke arrondissement BrusselHalle- Vilvoorde ter beschikking van de stad Vilvoorde, met als werkingsgebied de steden
en gemeenten gelegen in de regio Halle–Vilvoorde. Deze bemiddelaar voldoet aan de
voorwaarden zoals bepaald in het koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de
minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet
betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).
Een kopie van de meest recente overeenkomst tussen de federale Staat en de stad
Vilvoorde in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering
m.b.t. de jeugdcriminaliteit, wordt als bijlage gevoegd aan deze overeenkomst ten
behoeve van de deelnemende steden en gemeenten. Deze overeenkomst ging in op 1
oktober 2013.
Artikel 2: Aanwerving door stad Vilvoorde
De stad Vilvoorde heeft tijdens de gemeenteraadszitting van 23 april 2007 beslist om een
bemiddelaar-criminoloog aan te stellen die de bemiddelingsprocedure zoals voorzien in de
wetgeving van de gemeentelijke administratieve sancties, zal begeleiden. De stad
Vilvoorde heeft een arbeidsovereenkomst opgesteld ingaand op 1 oktober 2007, waarbij
een bemiddelaar werd aangesteld. De arbeidsovereenkomst van de huidige bemiddelaar
is ingegaan op 27 april 2010.
Opdat de bemiddelaar zijn/haar opdracht kan vervullen op het niveau van het
gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, regio Halle-Vilvoorde, verbindt de

stad Vilvoorde zich ertoe een samenwerking aan te gaan met de deelnemende steden en
gemeenten.
De stad Vilvoorde zal de wettelijke werkgever van de bemiddelaar zijn. Deze zal een
arbeidsovereenkomst opstellen tussen de bemiddelaar en de stad, waarin de specifieke
opdracht van de bemiddelaar wordt beschreven m.b.t. deze overeenkomst, alsook de
taken verbonden aan deze functie, zoals gedefinieerd in artikel 4.
De stad Vilvoorde zal bovendien instaan voor het administratieve en financiële beheer van
de arbeidsovereenkomst opgemaakt met de bemiddelaar.
Artikel 3: Implementering van de bemiddelingsprocedure
De stad Vilvoorde en de deelnemende steden en gemeenten van het gerechtelijke
arrondissement verbinden zich ertoe om samen te werken voor het inzetten van de door
de federale regering gefinancierde bemiddelaar voor de implementering en toepassing
van de bemiddelingsprocedure, zoals voorzien in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties op het grondgebied van deze gemeenten en elk volgens hun
eigen noden.
De prioriteit gaat daarbij uit naar de organisatie van de bemiddelingsprocedure ten
aanzien van minderjarigen vanaf 14 jaar.

Uitvoeringsmodaliteiten
Artikel 4: Takenpakket
In overeenstemming met het koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de
minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet
betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS), leggen de steden Vilvoorde
en de deelnemende stad/gemeente het takenpakket van de bemiddelaar als volgt vast:
Voorbeelden van taken:
•

Implementering van de bemiddelingsprocedure in de steden en gemeenten;

•

Instaan voor alle correspondentie aangaande de bemiddeling in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties;

•

De partijen horen en een regeling trachten te treffen tussen dader en slachtoffer;

•

Evaluatieverslagen opmaken m.b.t. de regelingen die in het kader van de bemiddeling
werden overeengekomen;

•

Indien het aanbod wordt geweigerd of de bemiddeling faalt, de sanctionerend
ambtenaar eventueel adviseren over de wenselijkheid van een gemeenschapsdienst;

•

De bemiddelingsresultaten overmaken aan de sanctionerende ambtenaar van de
betrokken gemeente en het bevoegde parket;

•

Eventueel de gemeenschapsdienst voor minderjarigen kiezen en de modaliteiten
bepalen, in geval van weigering of falen van de bemiddeling;

•

Deelnemen aan (organiseren van) vergaderingen voor overleg tussen de verschillende
actoren op gemeentelijk niveau die betrokkene zijn bij de gemeentelijke
administratieve sancties;

•

Deelnemen aan de meetings voor de uitwisseling van ervaringen, georganiseerd door
de federale staat;

•

….

De bemiddelaar oefent zijn/haar functie uit in volle onafhankelijkheid, volgens de
methodiek en principes zoals bepaald in het koninklijk besluit van 28 januari 2014
houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van
de wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).
De bemiddelingsprocedure heeft tot doel om een communicatieproces tussen de
overtreder en het slachtoffer op gang te brengen en zodoende de overtreder de kans te
bieden de aangebrachte schade te vergoeden of te herstellen. Wanneer de bemiddeling
geslaagd is, overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 28 januari 2014
houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van

de wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS), kan de
sanctionerend ambtenaar geen administratieve geldboete meer opleggen.
Artikel 5: Verbintenissen van de stad Vilvoorde
De stad Vilvoorde en de deelnemende gemeenten beslissen om de standplaats van de
bemiddelaar te situeren in de stad Vilvoorde.
Deze stelt een aangepast bureel ter beschikking van de bemiddelaar en voorziet in de
nodige bureelbenodigdheden, opdat de bemiddelingsgesprekken er in optimale
omstandigheden kunnen verlopen.
De stad Vilvoorde zal daarnaast de administratieve ondersteuning verlenen nodig voor de
uitoefening van de functie van bemiddelaar.
De stad Vilvoorde biedt de bemiddelaar de mogelijkheid om deel te nemen aan meetings
en vergaderingen, georganiseerd door de Dienst Grootstedenbeleid van de POD
Maatschappelijke Integratie, voor de uitwisseling van ervaringen.
De stad Vilvoorde houdt toezicht op de praktische modaliteiten. Alle briefwisseling in
verband met deze overeenkomst wordt aan haar gericht. Tevens neemt zij het
administratief en boekhoudkundig beheer waar.
Artikel 6: Verbintenissen van de deelnemende gemeente
Bij aanvang van deze overeenkomst zullen de deelnemende steden/gemeenten aan de
bemiddelaar hun reglementen en administratieve politieverordeningen overmaken,
allemaal of deels vergezeld van de bijbehorende administratieve sancties. Dit geldt tevens
voor alle latere wijzigingen aan deze reglementen.
De steden/gemeenten verbinden zich ertoe hun sanctionerend ambtenaar, de korpschef
van hun politiezone, alsook de agenten die door de gemeenteraad werden aangesteld
voor vaststelling of aangifte van overtreding op de gemeentereglementen, op de hoogte
te brengen van deze overeenkomst en van de contactgegevens van de persoon die wordt
aangesteld in de functie van bemiddelaar.
Zij zullen tevens hun Procureur des Konings inlichten.
Wanneer in het kader van de bemiddeling bepaalde bemiddelingsgesprekken in de
deelnemende gemeenten worden georganiseerd, voorziet deze gemeente vervolgens in
de beschikking van een aangepast lokaal binnen de gemeentediensten. De datum en het
uur van het gesprek zal minimaal 1 week op voorhand door de bemiddelaar worden
doorgegeven aan de bevoegde dienst van de deelnemende gemeente opdat zij vervolgens
kan voorzien in de administratieve ondersteuning voor de behandeling van
bemiddelingsdossiers (onder meer accommodatie, bureelmateriaal, telefoon, papier).
Artikel 7: De werking
Wat de vervulling van zijn/haar opdrachten betreft, zal de bemiddelaar autonomie
genieten bij de dagelijkse uitoefening van zijn functie. Om de uniformiteit in de
bemiddelingsprocedure over de verschillende gemeenten en steden heen te waarborgen,
zal een bemiddelingsreglement worden opgemaakt. Een exemplaar van dit
bemiddelingsreglement zal aan de deelnemende gemeenten worden bezorgd.
De bemiddelaar zal de bemiddelingsresultaten zo snel mogelijk aan de sanctionerend
ambtenaar van de betrokken gemeente of stad meedelen, rekening houdend met de
termijnen waarin de sanctionerend ambtenaar een beslissing moet nemen
overeenkomstig artikel 26 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties.
De deelnemende steden en gemeenten nemen nota van de methodologische
ondersteuning die de federale regering voorziet voor de implementering van de
bemiddelingsprocedure en die op verzoek door de Dienst Grootstedenbeleid van de POD
Maatschappelijke Integratie wordt geboden. Ze laten de bemiddelaar vrij om er al dan
niet gebruik van te maken, volgens zijn/haar behoeften.

Financiële bepalingen
Afdeling 1: Financiering ten laste van de federale staat
Artikel 8: Forfaitaire toelage
De stad Vilvoorde ontvangt voor het werkingsjaar 2013-2014 een maximale subsidie van
de federale staat van 53.000 euro voor de tenlasteneming van de werkingskosten en de
bezoldiging van de bemiddelaar, alsook voor de kosten nodig voor de correcte uitoefening
van zijn functie.
De stad Vilvoorde wordt belast met het administratieve en financiële beheer van deze
toelage voor rekening van de deelnemende gemeenten.
Artikel 9: Financiële richtlijnen
De stad Vilvoorde zal voor het lopende werkjaar de diverse kosten voor de aanstelling van
een bemiddelaar in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties bijhouden,
rekening houdend met de financiële richtlijnen door het federaal grootstedenbeleid
overgemaakt aan de stad Vilvoorde.
De stad Vilvoorde is verantwoordelijk voor de toepassing van deze financiële richtlijnen.
Deze richtlijnen worden als bijlage gevoegd aan deze overeenkomst.
De deelnemende steden en gemeenten bevestigen dat ze kennis hebben genomen van
het feit dat, in het kader van de federale toelage,
Enkel rekening zal worden gehouden met:
•

de personeelskosten (bemiddelaar), de werkings- en investeringskosten die effectief
verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst;

•

de uitgaven waarvoor facturen of onkostennota’s kunnen worden voorgelegd.
(stavingsstukken)

Worden dus niet in aanmerking genomen:
•

de afschrijvingskosten voor het gebruik van bestaande infrastructuren (gebouwen,
materieel, inrichtingen, meubilair, …);

•

interne facturatie: bijvoorbeeld de facturatie van huurgeld voor de
terbeschikkingstelling van gebouwen en infrastructuren die eigendom zijn van een
plaatselijke overheid of vereniging, …;

•

de kosten verbonden aan de structurele werking van de stad of een andere partner
betrokken bij de implementering van deze overeenkomst;

•

kosten waarvoor reeds een andere bron van financiering werd gevonden.

Indien de werkings- en investeringskosten, die verband houden met de activiteiten die de
bemiddelaar, binnen de grenzen vallen van de federale toelage zullen de deelnemende
gemeenten geen eigen financiële bijdrage moeten leveren.
Indien blijkt dat de in rekening gebrachte kosten de toelage overschrijdt, verbinden de
stad Vilvoorde en de deelnemende steden en gemeenten er zich toe te handelen conform
afdeling 2 van deze overeenkomst.

Afdeling 2: Financiering ten laste van de stad Vilvoorde en de
deelnemende steden en gemeenten indien de federale toelage niet
volstaat om de aanvaarde kosten te dragen.
Artikel 10
De toelage zal in eerste instantie dienen om de lonen en voordelen –zoals aanvaard in de
overeenkomst tussen de stad Vilvoorde en de federale overheid en zoals deze worden
uitbetaald door de stad Vilvoorde– te betalen.
Indien de federale toelage niet volstaat om de aanvaarde kosten te betalen, verbinden de
stad Vilvoorde en de diverse steden en gemeenten er zich toe een procentuele bijdrage te
leveren ter betaling van de meerkost, in verhouding met het aantal behandelde dossiers
per deelnemende gemeente.

Afdeling 3: Nieuwe deelnemende steden en gemeenten
Artikel 11
Indien zou blijken dat andere steden en gemeenten binnen het gerechtelijk
arrondissement Halle-Vilvoorde na ondertekening van deze overeenkomst toch nog
zouden wensen deel te nemen, zal een addendum worden opgesteld waarbij de financiële
tussenkomst procentueel zal worden aangepast.
Artikel 12
De stad Vilvoorde en de deelnemende gemeenten verbinden zich ertoe om, elk voor zich,
het jaarverslag op te maken dat wordt gevraagd in het kader van de federale toelage.
Voor de opstelling van dit verslag zullen ze gebruik maken van het modeldocument dat
eerder door de federale dienst Grootstedenbeleid werd toegezonden. In het verslag van
de deelnemende gemeenten dient het aantal gemeentelijke administratieve sancties te
worden vermeld, dit zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen.
De stad Vilvoorde zal dan instaan voor de bundeling van de verschillende delen van de
verschillende steden en gemeenten tot één verslag, dat vervolgens binnen de
vooropgestelde termijn wordt verstuurd naar de federale dienst Grootstedenbeleid.
Artikel 13: Communicatie
De partijen verbinden zich ertoe toe alle relevante informatie uit te wisselen die
betrekking heeft op de goede uitvoering van de overeenkomst.
Bovendien verbinden de steden en gemeenten zich er toe om in hun communicatie de
oorsprong van de aangewende fondsen en deze overeenkomst bij het publiek bekend te
maken, met name via de vermelding « met de steun van het federale Grootstedenbeleid
», alsook het aanbrengen van het logo van de federale staat en van Grootstedenbeleid.
Artikel 14: Duur van de samenwerkingsovereenkomst
Deze samenwerkingsovereenkomst gaat in op het ogenblik dat de deelnemende steden en
gemeenten zich akkoord hebben verklaard om deel te nemen aan het project en is geldig
voor de duur van het project.
De deelnemende partners kunnen uit de samenwerkingsovereenkomst stappen mits een
opzeggingstermijn van drie maanden.
De stad Vilvoorde kan een einde stellen aan de huidige overeenkomst bij stopzetting van
de subsidie verstrekt door de hogere overheid.
Opgemaakt in 2 exemplaren te Vilvoorde, op ……/…/2014

Voor de stad Vilvoorde,

Voor de gemeente Grimbergen,

De voorzitter van de gemeenteraad,

De voorzitter van de gemeenteraad,

De gemeentesecretaris,

De gemeentesecretaris,

Art. 2.
Kennis te nemen van de volgende bijlagen bij bovenvermelde overeenkomst:

•

•

de meest recente overeenkomst tussen de federale staat en de stad Vilvoorde in het
kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking
tot de jeugdcriminaliteit;
de financiële richtlijnen van de dienst Grootstedenbeleid met betrekking tot de
overeenkomst tot toekenning van een subsidie voor de aanwerving van een
bemiddelaar in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

13e zaak:

Goedkeuring van het nieuwe bemiddelingsreglement van het gerechtelijk
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde regio Halle-Vilvoorde in het kader
van de gemeentelijke administratieve sancties

Overwegende dat de regering heeft beslist een voltijdse bemiddelaar ter beschikking te
stellen van de steden en gemeenten van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde,
voor een vlottere implementering van de bemiddelingsprocedure in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 5 maart 2009 om inbreuken op het algemeen
politiereglement gepleegd door minderjarigen strafbaar te stellen via gemeentelijke
administratieve sancties en om de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente
Grimbergen en de stad Vilvoorde inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke
administratieve sancties goed te keuren;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 april 2009 waarin het bemiddelingsreglement
van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde – Regio Halle-Vilvoorde
betreffende gemeentelijke administratieve sancties werd goedgekeurd;
Gelet op het KB van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten
voor de bemiddeling in het kader van de Wet betreffende de Gemeentelijke
Administratieve Sancties;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Philip
ROOSEN:
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, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne
Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc
Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 31 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Het volgende ontwerp van bemiddelingsreglement in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties goed te keuren:
Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Brussel-HalleVilvoorde regio Halle-Vilvoorde in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties

Bemerkingen:
- wanneer hieronder sprake is van minderjarigen, geldt dit voor jongeren die de volle leeftijd van 14
jaar bereikt hebben, maar nog geen 18 jaar geworden zijn.
- de termen slachtoffer en benadeelde partij wijzen op hetzelfde.

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Dit reglement is van toepassing op de bemiddelingen bedoeld in artikel 4 § 2, 2°, van de
wet van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties. Er kan
gesteld worden dat de inbreuk die bestraft kan worden met een gemeentelijke
administratieve sanctie, de aanleiding is tot bemiddeling. De procedure van bemiddeling
en de daarmee gepaard gaande nadere regels worden bepaald in het Koninklijk besluit
van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de
bemiddeling in het kader van de wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve
Sancties (GAS).
Dit reglement dient als leidraad voor de bemiddelaar te Vilvoorde om de uniformiteit in de
bemiddelingsprocedure te waarborgen in de verschillende gemeenten en steden waarmee
de stad Vilvoorde een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten inzake de
bemiddelingsprocedure bij GAS.

Artikel 2
Wanneer de GAS-procedure wordt opgestart, moet verplicht een bemiddelingsaanbod
gedaan worden aan overtreders die op het ogenblik van de feiten jonger zijn dan 18 jaar.
Wat betreft de meerderjarige overtreders, is dit aanbod facultatief en wordt het aan de
sanctionerende ambtenaar ter beoordeling voorgelegd.
De overtreder wordt gestimuleerd tot actieve deelname aan het bemiddelingsproces en
wordt aangesproken op zijn/haar verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

Artikel 3 - Advocaat voor minderjarigen vanaf 14 jaar
In het geval dat de procedure ten laste van een minderjarige die op het moment van de
feiten de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, lopende is, kan deze bijgestaan worden door
een advocaat die door de stafhouder van de balie van de orde van advocaten of door het
Bureau voor Juridische Bijstand wordt aangeduid.
Zijn/haar ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers worden eveneens op de
hoogte gebracht van de administratieve procedure en bij het geding betrokken per
aangetekend schrijven.

Artikel 4 - Principe van bemiddeling
Voor elke bemiddeling geldt het beginsel van vrijwilligheid van deelname. De overtreder
aan wie de bemiddelingsprocedure wordt voorgesteld, kan de procedure aanvaarden of
weigeren. Dit geldt ook voor de benadeelde partij.
De bemiddelaar voert de bemiddeling uit volgens de principes van onafhankelijkheid,
neutraliteit en vertrouwelijkheid. Daarnaast houdt hij/zij zich strikt aan het
beroepsgeheim wat betreft de identiteit van de betrokken partijen en de
onderzoeksgegevens in het dossier.

HOOFDSTUK 2: UITVOERING VAN DE BEMIDDELINGSPROCEDURE
Artikel 5 - Ontvangst van het mandaat
De sanctionerende ambtenaar selecteert de dossiers die in aanmerking komen voor de
bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.
Vervolgens maakt hij/zij de vereiste elementen voor de opstart van de bemiddeling over
aan de bevoegde bemiddelaar van de gemeente/stad.
De bemiddelaar ontvangt het bemiddelingsdossier van de sanctionerende ambtenaar.
Vervolgens kijkt de bemiddelaar na of alle vereiste gegevens aanwezig zijn in het dossier
(naam, adres van betrokkene, soort inbreuk op het politiereglement, datum van het feit,
identificatiegegevens van het slachtoffer, pv).
Het dossier wordt geregistreerd en per individueel dossier wordt een map gemaakt waarin
alle documenten met betrekking tot deze bemiddeling worden bijgehouden. Er wordt ook
een ‘contactenblad’ opgemaakt waarop alle stappen/contacten van de bemiddeling
worden geregistreerd.

Artikel 6 - Planning van de bemiddelingsprocedure
Vrijwel onmiddellijk na ontvangst van het mandaat stuurt de bemiddelaar een
uitnodigingsbrief naar de overtreder (zie bijlage 1). Wanneer de overtreder minderjarig is,
wordt deze brief ook aan de ouders gericht. Indien het slachtoffer in het dossier een
natuurlijk persoon betreft, wordt ook het slachtoffer per brief uitgenodigd. Deze brieven
zijn niet aangetekend, daar de brief van de sanctionerend ambtenaar aangetekend is
verzonden en hierin reeds melding werd gemaakt van het bemiddelingsaanbod.
Wanneer de overtreder positief reageert op het aanbod en het slachtoffer betreft een
organisatie of stad/gemeente zal de bemiddelaar contact opnemen met de
gemeentesecretaris of de desbetreffende dienst om in een vertegenwoordiging van het
slachtoffer te voorzien. De vertegenwoordiging van een politieambtenaar of
vertegenwoordiger van de stad/gemeente zorgt voor een symbolische vertegenwoordiging
van de maatschappij. Dit contact verloopt via e-mail of telefonisch.
Wanneer beide partijen ingaan op het aanbod kan zowel een directe als een indirecte
bemiddeling plaatsvinden, al is indirecte bemiddeling eerder de uitzondering. De datum
van het bemiddelingsgesprek wordt vastgesteld in overleg met beide partijen.
Wanneer de overtreder niet aanwezig is op de afspraak, zonder voorafgaande
verwittiging, wordt er geen tweede uitnodigingsbrief verstuurd. De sanctionerend
ambtenaar wordt schriftelijk ingelicht dat er geen bemiddelingsgesprek heeft
plaatsgevonden. Indien de betrokkene de bemiddelaar op voorhand verwittigt dat de
voorgestelde datum niet past, maar hij/zij wel wenst deel te nemen aan een
bemiddelingsgesprek, wordt een andere datum vastgelegd in samenspraak met de
benadeelde partij.
De mogelijkheid bestaat dat de betrokkene op voorhand laat weten niet op het
bemiddelingsaanbod te willen ingaan en de voorkeur geeft aan het betalen van de
administratieve geldboete. Dit gegeven maken we schriftelijk over aan de sanctionerend
ambtenaar.

Artikel 7 - Contact met advocaat
Wanneer de overtreder minderjarig was op het ogenblik van de inbreuk, heeft de
overtreder recht op een advocaat dewelke dan instaat voor de juridische zekerheid van de
jongeren. De gegevens van de advocaat worden door de sanctionerend ambtenaar aan de
bemiddelaar per e-mail bezorgd. Wanneer de bemiddelaar over deze gegevens beschikt
alvorens de uitnodigingsbrief is verstuurd, wordt dit mee in de brief opgenomen.
De bemiddelaar licht de advocaat na ontvangst van diens gegevens in over het feit dat er
een bemiddelingsaanbod aan diens cliënt wordt gedaan en licht deze tevens in over de
voorgestelde datum van het bemiddelingsgesprek. Dit contact verloopt informeel via email of telefonisch. Het staat de advocaat vrij om al dan niet op het bemiddelingsgesprek
aanwezig te zijn.
Na het bemiddelingsgesprek wordt de advocaat ingelicht over het bereikte resultaat.
Wanneer het tot een overeenkomst is gekomen wordt een kopie voor nazicht bezorgd aan
de advocaat. De bemiddelaar licht de advocaat in over de beslissing van de sanctionerend
ambtenaar per e-mail.
Wanneer een minderjarige overtreder niet reageert op het bemiddelingsaanbod wordt de
advocaat hiervan in kennis gesteld. Een wachttijd van veertien dagen wordt in acht
genomen waarna dit, zonder tegenbericht van de advocaat, in een verslag aan de
sanctionerend ambtenaar wordt overgemaakt en het dossier wordt afgesloten door de
bemiddelaar.

Artikel 8 - Voorafgaand(e) individue(e)l(e) gesprek(ken) met elk van de partijen
Dit is mogelijk indien de benadeelde partij een natuurlijk persoon is.
De bemiddelaar organiseert de gesprekken om tot een bemiddelingsovereenkomst te
komen. Eerst vindt er een gesprek plaats met de overtreder en het slachtoffer
afzonderlijk. Indien nodig vindt er meer dan één individueel gesprek plaats. De
bemiddelaar maakt een nieuwe afspraak na het eerste gesprek, of telefonisch, of
schriftelijk.
Tijdens het eerste gesprek wordt naast de rolverklaring van de bemiddelaar en de
gemeentelijke administratieve sanctie, de bemiddelingsprocedure uiteengezet. De

bemiddelaar werkt naar een rechtstreekse ontmoeting tussen beide partijen toe en
benadrukt het vrijwillig karakter van de bemiddeling. Indien één van de partijen een
rechtstreekse ontmoeting weigert, vindt er een onrechtstreekse, indirecte bemiddeling
plaats. Dit houdt in dat de informatie van de ene partij door de bemiddelaar worden
doorgespeeld aan de andere partij, mits akkoord.

Artikel 9 - Het gezamenlijk gesprek met de 2 partijen
Wanneer beide partijen aanwezig zijn, verduidelijkt ieder zijn standpunt ten aanzien van
de feiten en diens verwachtingen ten aanzien van de bemiddeling. Nadien wordt door de
partijen onderhandeld over de eventuele vorm van schadevergoeding / herstel /
compensatie. In het geval van bemiddeling in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties spreken we eerder in termen van responsabilisering, opnemen
van verantwoordelijkheid, bewustmaking waarom een boete wordt opgelegd voor
bepaalde gedragingen, namelijk in functie van de leefbaarheid van de samenleving.
In het geval van een minderjarige overtreder kunnen ook de ouders op het gesprek
aanwezig zijn.
Artikel 10 - Opmaken en overhandigen van de bemiddelingsovereenkomst
tussen dader en slachtoffer
De bemiddeling kan resulteren in een overeenkomst wanneer het tot een akkoord is
gekomen tussen dader en slachtoffer over een mogelijke vorm van herstel voor de
gepleegde inbreuk. In de overeenkomst kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat de
overtreder een prestatie van algemeen nut zal verrichten, een sorrybrief zal opmaken,
zijn excuses zal aanbieden, verantwoordelijkheid zal opnemen, of de schade zal
herstellen. De oplossing voor het probleem tussen dader en slachtoffer wordt aangereikt
door de beide partijen en niet door de bemiddelaar. De partijen zoeken dus zelf naar
oplossingen waarbij het opnemen van verantwoordelijkheid door de overtreder centraal
staat.
Aan beide partijen wordt een exemplaar van de bemiddelingsovereenkomst bezorgd (zie
bijlage 2 en 3). Deze overeenkomst wordt afhankelijk van de mogelijkheden tijdens het
bemiddelingsgesprek opgemaakt en ondertekend of wordt later aan de betrokken partijen
bezorgd met de vraag deze ondertekend terug te bezorgen aan de bemiddelaar.
De bemiddelaar dient vóór de uitvoering van de overeenkomst in het bezit te zijn van de
door beide partijen ondertekende overeenkomst. Ook hier zijn uitzonderingen mogelijk
wanneer de uitvoering van de overeenkomst snel volgt op het bemiddelingsgesprek. In
dat geval wordt een regel toegevoegd aan de overeenkomst, namelijk dat het mondelinge
akkoord tussen de partijen, bepaald tijdens het bemiddelingsgesprek, geldt als schriftelijk
akkoord.

Artikel 11 - Stopzetting van de bemiddelingsprocedure
Bij afsluiting van een bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve
sancties maakt de bemiddelaar een kort evaluatieverslag op voor de sanctionerend
ambtenaar (zie bijlage 4). In dit verslag informeert de bemiddelaar de sanctionerend
ambtenaar over het verloop van de bemiddeling. Er wordt verduidelijkt of de bemiddeling
werd geweigerd, heeft gefaald of tot een akkoord heeft geleid. Na het weigeren of falen
van de bemiddeling kan de bemiddelaar in het verslag vermelden dat een
gemeenschapsdienst gepast zou zijn en deze beschrijven.
Wanneer de bemiddeling tot een akkoord heeft geleid en de modaliteiten van de
bemiddelingsovereenkomst tot uitvoer zijn gebracht, is de bemiddeling afgerond. De
bemiddelaar verduidelijkt het type akkoord en vermeldt of dit akkoord al dan niet werd
nageleefd. Eventueel voegt de bemiddelaar attesten, betalingsbewijzen en/of andere
verificatiestukken toe om de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst aan te tonen.
De evaluatie wordt aan de sanctionerend ambtenaar bezorgd uiterlijk één maand voor de
wettelijke einddatum dat een GAS moet worden opgelegd. M.a.w. wanneer de inbreuk op
1/6/2014 werd vastgesteld, dient de evaluatie uiterlijk op 1/05/2015 te worden
overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar (wettelijke termijn van beslissing van de
sanctionerend ambtenaar is twaalf maanden als er een bemiddelingsaanbod wordt
gedaan). Er wordt echter steeds getracht het dossier zo snel mogelijk af te ronden. Op
vraag van de sanctionerend ambtenaar wordt steeds geprobeerd het evaluatieverslag

door te sturen binnen de vijf maanden nadat de sanctionerend ambtenaar het dossier
ontvangen heeft.
Een geslaagde bemiddeling is gelijk aan een bemiddeling die tot een uitgevoerd akkoord
heeft geleid of tot een akkoord waarvan de niet-uitvoering niet toe te schrijven is aan de
overtreder. De sanctionerend ambtenaar wordt door het evaluatieverslag gehouden aan
de vaststelling van de weigering van het aanbod, het falen of het slagen van de
bemiddeling. Wanneer uit het evaluatieverslag van de bemiddelaar blijkt dat de
bemiddeling geslaagd is, kan de sanctionerend ambtenaar geen GAS meer opleggen.

Artikel 12 - Kennisname beslissing sanctionerend ambtenaar
Wanneer de bemiddelaar in kennis wordt gebracht van de beslissing van de sanctionerend
ambtenaar, brengt de bemiddelaar de benadeelde partij hiervan op de hoogte per e-mail.
De beslissing van de sanctionerend ambtenaar wordt ook door de sanctionerend
ambtenaar schriftelijk aan de benadeelde partij bezorgd met diens argumentatie.

Artikel 13 - Afsluiting van de bemiddelingsprocedure
De bemiddelaar registreert het dossier en sluit het af.
Art. 2.
Kennis te nemen van de volgende bijlagen bij bovenvermeld bemiddelingsreglement:
•
model uitnodigingsbrief overtreder;
•
model bemiddelingsovereenkomst – afsprakennota;
•
model bemiddelingsovereenkomst – GAS-prestatie;
•
model evaluatieverslag voor sanctionerend ambtenaar.
14e zaak:

Reglement inzake de uitreiking van een beloning van 400.000 euro voor
het bezorgen van vier meesterwerken uit de kerk van Beigem

Gelet op het feit dat raadslid Philip ROOSEN gevraagd heeft om de beantwoording van
volgende probleemstelling en vragen namens de N-VA fractie als toegevoegd punt voor de
zitting van heden te agenderen:
“Zoals blijkt uit recente persberichten looft de gemeente Grimbergen een beloning van
400.000 euro uit voor hij of zij die de vier schilderijen die tijdens de eerste wereldoorlog
uit de kerk van Beigem verdwenen zijn, in goede staat kan terug brengen. Waar kunnen
we dit bedrag binnen de goedgekeurde begroting situeren? Wie is/was en zal de
toekomstige eigenaar zijn?”;
Overwegende dat deze probleemstelling en vragen rechtstreeks aansluiten bij onderhavig
agendapunt;
Overwegende dat de voorzitter derhalve het woord geeft aan raadslid Philip ROOSEN;
Gelet op de interpellatie van raadslid Philip ROOSEN, die van oordeel is dat het college
van burgemeester en schepenen door het in de pers brengen van dit initiatief inzake de
uitreiking van een beloning van 400.000 euro voor het bezorgen van vier meesterwerken
uit de kerk van Beigem nog voor dat de gemeenteraad de kans kreeg om zich erover uit
te spreken uiting geeft aan een ernstig gebrek aan respect voor de gemeenteraad;
Gelet op de toelichting vanwege Marc VAN GODTSENHOVEN, schepen van cultuur en
erfgoed, waarin deze de bekendmaking van het initiatief in de pers situeert als een gevolg
van de dwingende timing betreffende de publicatie als katern van het gemeentelijk
infomagazine van een speciale oorlogskrant waarin alle Grimbergse initiatieven in verband
met de herdenking dit jaar van Wereldoorlog I werden opgenomen;
Gelet op het feit dat de kerk van Beigem tijdens de Duitse inval, op 13 september 1914,
in vlammen opging;
Gelet op het feit dat zich in die tijd in deze kerk vier prachtige kunstwerken bevonden van
een onbekende Vlaamse Primitief, die in de vakliteratuur hoog aangeschreven staat en
bedacht werd met de naam "de Meester van het Beigems Altaarstuk";
Overwegende dat aanvankelijk algemeen werd aangenomen dat deze vier kunstwerken in
de brand werden vernield, maar dat er getuigenissen zijn die dat tegenspreken;

Gelet op het feit dat deze vier schilderijen deel uitmaakten van een reeks van zes
schilderijen die aanvankelijk in de kabel van Sint-Jakob op de Koudenberg te Brussel
hingen en die zouden gemaakt zijn rond 1520;
Gelet op het feit dat pastoor Frencken van deze reeks van zes schilderijen de volgende
vier schilderijen kocht en ophing in de kerk van Beigem:
•
De geseling van Jezus;
•
Ecce Homo;
•
De Kruisiging;
•
De Verrijzenis;
Overwegend dat de overige twee schilderijen van de reeks de volgende zijn:
•
De Aanhouding van Christus, dat zich in de Museum van Moderne Kunst van Dijon
bevindt;
•
Christus voor Pilatus, dat zich in het Philadeplphia Museum of Art bevindt;
Overwegend dat het in het kader van de herdenkingsactiviteiten die georganiseerd
worden rond de eerste wereldoorlog werd voorgesteld om het mysterieuze verhaal van de
Beigemse altaarstukken onder de aandacht te brengen door een initiatief te nemen om
deze meesterwerken te recupereren;
Gelet op het feit dat de kans dat dit effectief lukt uiterst gering is aangezien de stukken in
geen enkele officiële collectie terug te vinden zijn en aangezien initiatieven ter zake in het
wereldje van de specialisten geen enkel spoor opleverden;
Gelet op het voorstel om met het oog hierop een opsporingsbericht te lanceren en een
som van 400.000 euro uit te loven voor wie deze vier schilderijen samen en in goede
staat terugbrengt, en dit onder de voorwaarden vastgelegd in een reglement;
Gelet op het feit dat de schilderijen in kwestie, indien zij samen en in goede staat worden
terugbezorgd, een veel grotere waarde hebben dan de in het vooruitzicht gestelde
beloning, welke derhalve, indien de werken tegen alle verwachtingen in toch zouden
opduiken, ruimschoots zal kunnen worden gecompenseerd;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om een reglement
vast te stellen inzake de uitreiking van een beloning van 400.000 euro voor het bezorgen
van de vier meesterwerken uit de kerk van Beigem;
Overwegend dat nog niet alle specifieke elementen van dit reglement kunnen worden
vastgesteld, zodat het aangewezen is dat de gemeenteraad in de zitting van heden zijn
akkoord betuigt met het algemeen principe van de wedstrijd en met de grote lijnen van
het wedstrijdreglement;
Overwegend dat de gemeenteraad aan het college een mandaat kan geven om een aantal
specifieke elementen verder in te vullen in functie van nog te bekomen informatie;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
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, 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 1 stem tegen bij 15 onthoudingen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met het uitbetalen van een beloning ten bedrage van 400.000 euro aan
de persoon die de volgende vier meesterwerken, welke zich tot voor het afbranden van de
kerk van Beigem in de zomer van 1914 in deze kerk bevonden en van de hand zijn van
een anonieme Vlaamse primitief, die bedacht werd met de naam "de meester van het
Beigems altaarstuk", terugbezorgt:

•
•
•
•

De geseling van Jezus;
Ecce Homo;
De Kruisiging;
De Verrijzenis.

De schilderijen waren geschilderd op paneel van ongeveer 173 op 129 cm en maken deel
uit van een reeks van zes schilderijen waarvan de overige twee de volgende zijn:
•
De Aanhouding van Christus, dat zich in de Museum van Moderne Kunst van Dijon
bevindt;
•
Christus voor Pilatus, dat zich in het Philadeplphia Museum of Art bevindt.
Art. 2.
De eventuele uitbetaling van de beloning zal gebeuren op basis van een reglement
waaraan een afbeelding van de betrokken schilderijen als bijlage wordt toegevoegd en
waarin de volgende principes worden opgenomen:
•
de beloning van 400.000 euro wordt slechts aan één persoon uitgereikt wanneer aan
de volgende voorwaarden cumulatief is voldaan:
- alle werken moeten fysiek tezamen in een goede staat worden afgeleverd;
- het moet gaan om de originele stukken;
- een expert, waarvan de naam zal worden opgenomen in het reglement, zal
instaan voor de beoordeling van originaliteit van de schilderijen en van de staat
waarin zij zich bevinden;
- voor het geval dat er betwisting zou bestaan over het oordeel van de aangestelde
expert, zal het college van burgemeester en schepenen een arbitrageprocedure
opstarten waartoe een beroep zal worden gedaan op een door beide partijen
aanvaarde persoon of instelling die zich kan beroepen op internationale
vermaardheid met betrekking tot kunstwerken uit de periode waarin de vermiste
schilderijen werden gemaakt (ca. 1520);
•
de betaling van de beloning zal pas kunnen gebeuren wanneer het bestuur hiertoe, na
erkenning van de authenticiteit van de schilderijen en ontvangst ervan, de nodige
budgettaire voorzieningen heeft kunnen treffen;
•
het reglement treedt in werking op de datum die het college van burgemeester en
schepenen bepaalt, nadat het alle nog ontbrekende elementen heeft ingevuld en
samen met onderhavige principes heeft verwerkt in een tekst en loopt af op 31
december 2018.
15e zaak:

Mededeling van het besluit van de Gouverneur van de provincie VlaamsBrabant - Jaarrekening 2012

Overwegende dat de gemeenteraad op 12 december 2013 de jaarrekening 2012 heeft
vastgesteld;
Gelet op de bepalingen betreffende het algemeen administratief toezicht vervat in de
artikels 253 §1, 11°, en 255, §1, van het gemeentedecreet, op basis waarvan de
provinciegouverneur bevoegd is om de uitvoering van besluiten met betrekking tot de
rekeningen van de gemeente binnen een termijn van 50 dagen te schorsen;
Gelet op het besluit van 26 mei 2014 waarmee de provinciegouverneur meedeelt dat hij
de begrotingsrekening 2012 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Akte te nemen van het besluit van 26 mei 2014 van de provinciegouverneur van VlaamsBrabant omtrent de goedkeuring van de begrotingsrekening 2012.
16e zaak:

Interne kredietaanpassing met nummer 11 voor het dienstjaar 2014 –
Kennisneming

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;

Overwegende dat zich regelmatig kredietaanpassingen opdringen, teneinde bepaalde
uitgaven te kunnen verrichten;
Overwegende dat artikel 155 van het gemeentedecreet het college van burgemeester en
schepenen machtigt om te beslissen over interne kredietaanpassingen;
Overwegende dat artikel 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 de
gevallen weergeeft waarbij het budget niet door middel van een interne
kredietaanpassing gewijzigd kan worden;
Overwegende dat verschuivingen tussen de transactiekredieten van een budgettaire
entiteit, zowel binnen één investeringsenveloppe als tussen enveloppen, die geen
wijzigingen van verbinteniskredieten voor gevolg hebben en die het totaal van de
transactiekredieten per beleidsdomein niet wijzigen, kunnen gebeuren met een interne
kredietaanpassing.
Overwegende het voorontwerp van verklarende nota dat aan het dossier werd
toegevoegd en waaruit blijkt dat de voorgestelde kredietaanpassingen beantwoorden aan
de geldende voorschriften en verantwoord zijn met het oog op het realiseren van
noodzakelijke uitgaven;
Gelet dat sommige kredieten op artikels van het exploitatie- en investeringsbudget 2014
dienden gewijzigd te worden;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 10 juni 2014 de interne
kredietaanpassing met nummer 11 heeft goedgekeurd;
BSLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassing wordt ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 11
GBB-LOG/0119-00/6150100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 60.600,00

GBB-LOG/0119-02/6150100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 1.000,00

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

€ 133.297,64

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

€ 996,44

GBB-LOG/0740-02/6160900/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 2.000,00

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

€ 1.300,00

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

€ 1.500,00

€ 1.000,00

ACT-137/0902-00/6160100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 1.000,00

€ 1.000,00

ACT-133/0902-00/6160100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 500,00

ACT-128/0902-00/6150100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 500,00

ACT-134/0902-00/6160100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 0,00

€ 70,00

GBB-FIN/0740-02/6110000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 75.750,00

€ 28,35

€ 400,00
€ 400,00
€ 84,58
€ 84,58
€ 730,00
€ 730,00

€ 2.000,00
€ 70,00

GBB-FIN/0740-03/6110000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 43.100,00

€ 28,35

GBB-FIN/0050-00/6150150/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 8.600,00

€ 6,05

GBB-FIN/0050-00/6110000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 34.900,00

ACT-144/0869-01/6100100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 29.056,36

ACT-144/0869-04/6100100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 14.000,00

GBB-BIB/0703-00/6160100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 17,00

ACT-182/0703-00/6160100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 800,00

17e zaak:

€ 6,05
€ 2.085,41
€ 2.085,41
€ 10,00
€ 10,00

Gemeentelijk retributiereglement op het plaatsen van verkeersspiegels op
openbaar domein - Aanslagjaren 2014-2019

Gelet op artikel 170, §4 van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op de aanvragen die op regelmatige basis binnenkomen voor het plaatsen van een
verkeersspiegel om voornamelijk de zichtbaarheid van een private in- of uitrit te
verbeteren;
Gelet op het voorstel van de beperkte commissie tot het voorleggen van het reglement op
de plaatsing van verkeersspiegels aan de gemeenteraad;
Overwegend dat deze problematiek geen gemeentelijk belang betreft, dient ernaar
gestreefd te worden om het gebrek aan zichtbaarheid en veiligheid op te lossen door het
plaatsen van een verkeersspiegel op privédomein. Uiteraard dient dit te gebeuren in
gemeen overleg tussen de betrokken partijen;
Overwegend dat men geen bouwvergunning dient aan te vragen om een spiegel op de
gevel van een woning of op een paal in de voortuin aan te brengen;
Overwegend dat een aanvraag kan ingediend worden voor het plaatsen van een
verkeersspiegel op openbaar domein als er geen overeenkomst gesloten kan worden
tussen de betrokken partijen. De aanvraag moet ingediend worden
•
aan de hand van een invulformulier,
•
bij de dienst Werken In Eigen Beheer, die hierover advies inwint bij de dienst
Mobiliteit;
Overwegend dat de plaatsing van een verkeersspiegel uitsluitend zal toegestaan worden
uit noodzaak en voor zover deze geen hinder veroorzaakt voor het verkeer;
Overwegende dat het aangewezen is dat de aanvrager een retributie betaalt voor de
plaatsing van de verkeersspiegel door de gemeentediensten;
Gelet op het voorstel van de dienst Werken In Eigen Beheer inzake het retributiebedrag:
•
€ 350,00 (werk, vervoer en materiaal) voor de plaatsing van een rechthoekige
verkeersspiegel (800x600 mm) aan een muur of als paalarmatuur op een bestaande
paal;
•
€ 400,00 (werk, vervoer en materiaal) voor de plaatsing van een rechthoekige
verkeersspiegel (800x600 mm) op een nieuwe paal;
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, Elke Wouters, 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
Akkoord te gaan met het gemeentelijk retributiereglement op het plaatsen van
verkeersspiegels op openbaar domein zoals hieronder weergegeven:
Artikel 1 - grondslag
Met ingang van 1 september 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019
wordt een retributie gevestigd op het plaatsen van verkeersspiegels op openbaar domein.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
•
€ 350,00 (werk, vervoer en materiaal) voor de plaatsing van een rechthoekige
verkeersspiegel (800x600 mm) aan een muur of als paalarmatuur op een bestaande
paal;
•
€ 400,00 (werk, vervoer en materiaal) voor de plaatsing van een rechthoekige
verkeersspiegel (800x600 mm) op een nieuwe paal;
Art. 3.
Het bedrag van deze retributie is verschuldigd door degene die de plaatsing van een
spiegel vraagt. Werd de aanvraag ingediend door twee of meer belanghebbenden, dan
zijn deze solidair en ondeelbaar tot betaling gehouden.
Art. 4. - vrijstelling
Zijn vrijgesteld van de retributie:
•
elke verkeersspiegel waarvan het gebruik niet zuiver privématig is.
Art. 5.
De belanghebbende is verplicht bij het gemeentebestuur aanvraag te doen door middel
van een formulier vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.
Het aanvraagformulier is beschikbaar op het e-loket van de gemeentelijke website
www.grimbergen.be of is op eenvoudig verzoek bij het gemeentebestuur verkrijgbaar.
Art. 6. - wijze van invordering
De retributie wordt contant ingevorderd nadat het college van burgemeester en
schepenen zijn beslissing over de plaatsing van de spiegel schriftelijk heeft meegedeeld
aan de aanvrager.
18e zaak:

Stand van zaken Parking C

Hoort een toelichting van burgemeester Marleen MERTENS, bevoegd voor ruimtelijke
ordening, waarin zij betreffende de mogelijke bouw van een nationaal voetbalstadion op
Parking C aanhaalt dat er in de zomervakantie geen beweging in de dossier was en er pas
in september verder zal kunnen worden gewerkt, rekening houdend ook met de beslissing
van de UEFA die half september zal worden meegedeeld.

19e zaak:

Goedkeuring van de ontwerpakte voor de onteigening (in der minne) voor
openbaar nut van het pand gelegen te Wolvertemsesteenweg 4 (naast de
vroegere Mamoet en kadastraal gekend als 2de afdeling - sectie E - nr.
266x4), in kader van de herinrichting van het kruispunt
Wolvertemsesteenweg/Rijkenhoekstraat/Hogesteenweg

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 24 april 2014 om akkoord te gaan met
de minnelijke onteigening van de woning gelegen te Wolvertemsesteenweg 4 (kadastraal
gekend als 2de afdeling - sectie E - nr. 266x4) aan de vastgestelde onteigeningsvergoeding van € 108.345,00 (inclusief wederbeleggingsvergoeding);
Gelet op het schrijven d.d. 26 mei 2014 waarmee dhr. & mevr. De Maeyer-Massaer
(eigenaars van de woning gelegen Wolvertemsesteenweg) melden dat zij akkoord gaan
met het gemeentelijk voorstel tot minnelijke onteigening voor openbaar nut van het pand
aan een totale onteigeningsvergoeding van € 108.345,00 (inclusief wederbeleggingsvergoeding);
Overwegende dat de eigenaars in een e-mail van 26 juni 2014 gevraagd hebben naar
voor een snelle procedure (daar zij de vergoeding wensen aan te wenden voor de
aankoop van een ander pand), en hierbij afzien van de opzegtermijn van 6 maanden,
zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2014;
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met de ontwerpakte, en deze (administratieve) akte te verlijden vóór de
burgemeester.

Art. 2.
De gemeenteraadsvoorzitter en de gemeentesecretaris aan te stellen voor de ondertekening van de administratieve akte.
20e zaak:

Overeenkomst met vzw Landelijke Kinderopvang betreffende het gebruik
van de verdieping van de pastorie te Beigem voor het inrichten van een
kinderkribbe

Gelet op het feit dat de Vlaamse Regering begin 2013 bijkomend 2,9 miljoen euro
vrijmaakte voor de uitbreiding van kinderopvang met een ouderbijdrage op basis van het
inkomen van de ouders;
Overwegende dat dit resulteerde in een oproep vanwege Kind en Gezin tot voorzieningen
uit de zelfstandige en erkende kinderopvang om uiterlijk op 3 mei 2013 concrete
projecten in te dienen betreffende de realisatie van deze bijkomende
inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen;
Gelet op het feit dat het OCMW en het college van burgemeester en schepenen van
Grimbergen naar aanleiding hiervan beslisten om in overleg met vzw Landelijke
Kinderopvang een project in te dienen voor de effectieve realisatie van 9 bijkomende
kinderopvangplaatsen in de pastorie van Beigem;
Overwegende dat de vzw Landelijke Kinderopvang actueel reeds een kinderkribbe uitbaat
op de gelijkvloerse verdieping van de pastorie van Beigem;
Gelet op het feit dat de gemeente in het kader van deze overeenkomst de bijkomende
ruimte in de pastorie van Beigem gratis ter beschikking zal stellen van de vzw Landelijke
Kinderopvang, gezien de subsidie die Vlaanderen per inkomensgerelateerde
kinderopvangplaats betaalt, ook na ontvangst van de inkomensgerelateerde
ouderbijdrage, nooit de volledige kost dekt;
Gelet op het feit dat Kind en Gezin over de ingediende aanvragen besliste op 5 juli 2013
en dat hierbij ook het project werd aanvaard dat voor Grimbergen in overleg met de vzw
Landelijke Kinderopvang werd ingediend;
Gelet op het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor
persoonsgebonden aangelegenheden;
Gelet op het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds
voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de
infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011 tot vaststelling van de
investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de sector van
de voorzieningen voor gezinnen met kinderen, waarvan artikel 12 de mogelijkheid
vaststelt om via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden
Aangelegenheden een investeringssubsidie te bekomen voor verbouwingswerken gericht
op de realisatie van een kinderopvangvoorziening;
Overwegende dat het basisbedrag van bovenvermelde investeringssubsidie voor
verbouwingswerken volgens het bepaalde in §§ 1 en 2 van artikel 12 van bovenvermeld
besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011 is vastgesteld op 60 % van de
goedgekeurde raming, zonder meer te mogen bedragen dan 75 % van het basisbedrag
van de investeringssubsidie voor uitbreiding, dat 500 euro per vierkante meter bedraagt;
Overwegende dat met toepassing van het bepaalde in § 3 van artikel 12 van
bovenvermeld besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011 een
investeringssubsidie voor de eerste uitrusting en meubilering bij verbouwing kan worden
bekomen, waarvan het bedrag is vastgesteld op 60 % van de goedgekeurde raming,
zonder het maximum van 50 euro per vierkante meter te mogen overschrijden;
Overwegende dat de vzw Landelijke Kinderopvang op basis van de hierboven geciteerde
reglementering in principe volgens de weergegeven modaliteit aanspraak kan maken op
investeringssubsidies;

Overwegende dat bij de uiteindelijke toekenning van deze investeringssubsidies ook
andere criteria in aanmerking worden genomen, zoals quota per organisator en zoals het
aantal plaatsen dat door het die door het Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden in het verleden al gesubsidieerd werd voor de
betreffende organisator, zodat er over het uiteindelijk toekenbare bedrag vooraf geen
zekerheid bestaat;
Gelet op artikel 2bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende
de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden,
dat het volgende bepaalt:

"De aanvrager komt alleen in aanmerking voor een investeringssubsidie of een investeringswaarborg
als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:
1° hij is erkend of hij voldoet aan de wettelijke voorwaarden om zorg- en dienstverlening te
organiseren in het kader van de persoonsgebonden aangelegenheden, vermeld in artikel 2, 1°, van het
decreet;
2° hij beschikt over een genotsrecht op het project als vermeld in artikel 12, § 1, derde lid, van het
decreet. (…)";
Gelet op artikel 12, § 1, derde lid, van het decreet van 23 februari 1994 inzake de
infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, waarvan de tekst luidt als volgt:

"De aanvrager moet minstens over een genotsrecht beschikken op het project waarvoor de aanvraag
voor een investeringssubsidie wordt gedaan, voor een periode die voor onroerende goederen in elk
geval minstens vijfentwintig jaar bedraagt en voor roerende goederen in elk geval minstens vijf jaar
bedraagt. De Vlaamse Regering kan een langere periode bepalen. (…)";
Overwegende dat de vzw Landelijke Kinderopvang derhalve enkel een aanvraag voor een
investeringssubsidie kan indienen bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden wanneer met een overeenkomst wordt aangetoond
dat zij, op het moment van het indienen van de aanvraag, een genotsrecht heeft op de
bedoelde gedeelten van de pastorie van Beigem dat, na voltooiing van de werken, nog
ten minste 25 jaar duurt;
Gelet op artikel 43, § 2, 12°, en 57, § 3, 8°, van het gemeentedecreet waaruit besloten
moet worden dat het toestaan van een genotsrecht over onroerend goed een exclusieve
bevoegdheid is van de gemeenteraad als de duur van het recht de grens van 9 jaar
overschrijdt;
Overwegende dat het in casu aangewezen is om een kosteloos gebruiksrecht voor een
duur van 30 jaar toe te staan;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om een
overeenkomst goed te keuren die, op basis van de artikelen 1875 tot 1891 van het
Burgerlijk Wetboek, het kosteloos gebruik van de beoogde lokalen in de pastorie van
Beigem door de vzw Landelijke Kinderopvang mogelijk maakt voor een periode van 30
jaar, die ingaat na ondertekening;
Gelet op de ontwerpovereenkomst die in de zitting van heden aan de gemeenteraad
wordt voorgelegd;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
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, Anne Deman;
BESLIST: met 31 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 2 onthoudingen

Artikel 1.
§ 1. Akkoord te gaan met het verlenen aan de vzw Landelijke Kinderopvang, Remylaan
4/B, 3018 Wijgmaal, van een gebruiksrecht van 30 jaar over een aantal de lokalen in de
pastorie van Beigem, gelegen Zevensterre 9, 1852 Grimbergen, dat, met als enig
oogmerk het uitbaten van een erkende en gesubsidieerde voorziening van kinderopvang,
zal ingaan na ondertekening van de overeenkomst ter zake.
§ 2. Aan de vzw Landelijke Kinderopvang in haar hoedanigheid van gebruiker het recht te
geven om de ter beschikking gestelde ruimten in de pastorie van Beigem te verbouwen
en verbeteren, voor zover:
•
dit nodig is om het gebruik ervan in de context van een kinderdagverblijf, conform de
normen vastgesteld door de Vlaamse overheid, mogelijk te maken;
•
er voor elk werk voorafgaandelijk toestemming wordt gevraagd en gekregen van het
college van burgemeester en schepenen;
•
aanvaard wordt dat het gemeentebestuur van Grimbergen bij het einde van de
gebruiksperiode geen enkele vergoeding verschuldigd kan zijn ter compensatie van
gedane investeringen.
Art. 2.
De ontwerpovereenkomst, met bijbehorend plan waarop de ter beschikking gestelde
ruimten in de pastorie zijn aangeduid, goed te keuren die inzake het in artikel 1 vermelde
gebruiksrecht in de zitting van heden is voorgelegd en de gemeenteraadsvoorzitter en de
gemeentesecretaris te machtigen om deze overeenkomst te ondertekenen.
21e zaak:

Ruimtelijk uitvoeringsplan Kleine Kerkvoetweg - Definitieve vaststelling

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid Titel II, Hoofdstuk II,
Afdeling 4;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2008 (22e zaak) om over te gaan tot de
opmaak van een bijzonder plan van aanleg "BPA Kleine Kerkvoetweg (voetweg nr. 61)
Grimbergen-centrum" voor de percelen met als kadastrale nummers afdeling 2, sectie E,
nrs. 316c en 325v;
Gelet op de collegebeslissing van 14 december 2009 waarbij de opdracht voor de opmaak
van dit bijzonder plan van aanleg gegund werd aan D+A Consult nv, Meiboom 26 - 1500
Halle;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2010 om over te gaan tot de opmaak
van een ruimtelijk uitvoeringsplan" RUP Kleine Kerkvoetweg (voetweg 61) Grimbergencentrum" voor het gebied bestaande uit de percelen met de kadastrale nummers 316c,
325v, 388h2, 391e en 395a van afdeling 2, sectie E;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 augustus 2013 waarbij het RUP Kleine
Kerkvoetweg voorlopig werd vastgesteld;
Gelet op de collegebeslissing van 25 november 2013 om het openbaar onderzoek opnieuw
op te starten tijdens de periode van 6 januari 2014 tot en met 6 maart 2014 en om het
dossier ook voor advies voor te leggen aan de deputatie van de provincie VlaamsBrabant, het gewest en de Vlaamse Regering, dit conform de bepalingen van de Vlaamse
codex voor ruimtelijke ordening;
Gelet op het gemotiveerd advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening van 17 april 2014 waarin alle adviezen, opmerkingen en bezwaren ingediend
tijdens het openbaar onderzoek worden behandeld;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 5 mei 2014 kennis nam 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 "BPA Kleine Kerkvoetweg
(voetweg nr. 61) Grimbergen-centrum" 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 10 juni 2014 waarbij kennis werd genomen van de
bijgewerkte versie van het ruimtelijk uitvoeringsplan Kleine Kerkvoetweg en werd

besloten om het RUP Kleine Kerkvoetweg voor definitieve vaststelling aan de
gemeenteraad voor te leggen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2014 om de definitieve vaststelling van
het ruimtelijk uitvoeringsplan Kleine Kerkvoetweg uit te verdagen naar een volgende
zitting;
Gelet op de collegebeslissing van 28 juli 2014 waarbij kennis werd genomen van het
verslag van de commissie infrastructuur en omgeving van dinsdag 14 juli 2014 inzake de
definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan Kleine Kerkvoetweg;
Overwegend dat de gemeenteraad, in toepassing van artikel 2.2.14, § 6, van de Vlaamse
codex voor 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 synthese
van de bezwaren en opmerkingen met de volgende referenties te aanvaarden zoals
opgebouwd door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening in Deel I Synthese van het advies van de gecoro op het ontwerp RUP "Kleine Kerkvoetweg", van
haar nota:
•
1. Waardering voor het RUP
•
2. Verlagen van het aantal woningen
Gaat over tot de stemming betreffende de aanvaarding van de synthese van de bezwaren
en opmerkingen door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening in Deel I Synthese van het advies van de gecoro op het ontwerp RUP "Kleine Kerkvoetweg", van
haar nota:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
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;
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, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
Stelt vast dat deze stemming volgend resultaat geeft: 20 stemmen voor en 13 stemmen
tegen bij 0 onthoudingen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de synthese
van de bezwaren en opmerkingen met de volgende referenties niet te aanvaarden zoals
opgebouwd door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening in Deel I Synthese van het advies van de gecoro op het ontwerp RUP "Kleine Kerkvoetweg", van
haar nota:
•
3. Grondiger studie voor het kruispunt Kerkeblokstraat-uitgang parking Wit Paard;
De gecoro wenst een grondiger studie voor het kruispunt Kerkeblokstraat-uitgang
parking Wit Paard.
Het college van burgemeester en schepenen wenst hierbij te verwijzen naar artikel
2.2.14, §6, van de Vlaamse codex voor ruimtelijke ordening van 15 mei 2009, waarbij
aan de definitieve vaststelling van het plan slechts wijzigingen aangebracht worden
ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan, die gebaseerd zijn op of
voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en
opmerkingen of de adviezen, uitgebracht door de aangeduide diensten en overheden,
of het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. De
definitieve vaststelling van het plan kan echter geen betrekking hebben op delen van
het grondgebied die niet opgenomen zijn in het voorlopig vastgestelde plan.
De gecoro stelt hierbij voor om aanpassingen, studies uit te voeren en voorwaarden
op te leggen buiten het plangebied, wat niet kan gezien bovenstaande regelgeving.
Bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning zal een mobiliteitsstudie
dienen toegevoegd te worden. Hierbij kunnen er dan ook bijkomende voorwaarden
opgelegd worden naar ontsluiting van het gebied.

•

Concrete uitwerking van de groene wandelas;
De gecoro wenst hierbij de concrete uitwerking van de groene wandelas op te nemen
in het plan.
Het college van burgemeester en schepenen wenst hierbij aan te geven dat in de
stedenbouwkundige voorschriften duidelijke bepalingen m.b.t. de realisatie van de
groene wandelas zijn opgenomen.
Het RUP vormt het kader voor het realiseren van de groene wandelas. De concrete
uitwerking en de voorwaarden m.b.t. het onderhoud en garanderen van de
openbaarheid van de groene wandelas zullen bij de stedenbouwkundige vergunning
dienen uitgewerkt te worden. Hiertoe zal een overleg tussen vergunningsaanvrager
en gemeente nodig zijn. Deze elementen kunnen dan als voorwaarden aan de
stedenbouwkundige vergunning worden gekoppeld.
De realisatie van de groene wandelas is bindend. Enkel het exacte tracé is niet
bindend opgenomen in het RUP. Wel is duidelijk bepaald dat de groene wandelas een
verbinding moet realiseren tussen de Kerkeblokstraat, de Kleine Kerkvoetweg en de
Veldkantstraat met een aftakking naar de woonwijk Koveris. In de
stedenbouwkundige voorschriften zijn duidelijke krijtlijnen uitgetekend voor de
realisatie van de groene wandelas. Op basis hiervan zal een concrete inrichting
dienden uitgewerkt te worden in de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Hierbij
zal ook rekening dienen gehouden te worden met elementen die momenteel nog niet
bekend zijn of waarvan een onderzoek in detail i.k.v. de opmaak van een RUP niet
opportuun is. In dit kader is het niet wenselijk om het exacte tracé bindend op te
leggen.

Gaat over tot de stemming betreffende het niet aanvaarden van de synthese van de
bezwaren en opmerkingen door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening in
Deel I - Synthese van het advies van de gecoro op het ontwerp RUP "Kleine
Kerkvoetweg", van haar nota:
stemmen tegen:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Eric Nagels;
onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van
Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Vera Van Impe;
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, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
Stelt vast dat deze stemming volgend resultaat geeft: 20 stemmen voor en 5 stemmen
tegen bij 8 onthoudingen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de behandeling
van het ontvangen advies van de provincie Vlaams-Brabant van 13 februari 2014 te
aanvaarden zoals opgebouwd door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
deel II. Analytische behandeling van de adviezen/bezwaarschriften op het ontwerp RUP
"Kleine Kerkvoetweg", Onderdeel "Behandeling Adviezen', van haar nota;
Gaat over tot de stemming betreffende de aanvaarding van de behandeling van het
ontvangen advies van de provincie Vlaams-Brabant van 13 februari 2014 zoals
opgebouwd door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening deel II.
Analytische behandeling van de adviezen/bezwaarschriften op het ontwerp RUP "Kleine
Kerkvoetweg", Onderdeel "Behandeling Adviezen', van haar nota:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
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;
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, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
Stelt vast dat deze stemming volgend resultaat geeft: 20 stemmen voor en 0 stemmen
tegen bij 13 onthoudingen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de weerlegging
van de bezwaren en opmerkingen met de volgende referenties te aanvaarden zoals
opgebouwd door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening in Deel II Analytische behandeling van de adviezen/bezwaarschriften op het ontwerp RUP "Kleine
Kerkvoetweg", Onderdeel "Behandeling bezwaarschriften”, van haar nota:
•
bezwaarschriften type A
- 2) argumenten tegen 3 bouw- en woonlagen
. eerste subrij;
. vierde subrij;
. vijfde subrij;
- 3) problemen inzake mobiliteit
. eerste subrij;
. tweede subrij;
. derde subrij;
. vierde subrij;
. vijfde subrij;
- 4) waterproblematiek – aantal feiten m.b.t. waterproblematiek worden
aangehaald ter onderbouwing
. eerste subrij;
. tweede subrij;
. derde subrij;
. vierde subrij;
- 5) beperkingen mee op te nemen in het RUP
. eerste subrij;
. tweede subrij;
- 6) randvoorwaarden die nodig zijn om een bouwvergunning toe te kennen
. tweede subrij;
- 7) brandveiligheid
- 8) nutsvoorzieningen
•
bezwaarschriften type B
- 1) argumenten tegen 4 bouwlagen
. eerste subrij;
. tweede subrij;
. vijfde subrij;
. zesde subrij;
- 2) problemen inzake mobiliteit
. eerste subrij;
. tweede subrij;
. derde subrij;
. vierde subrij;
- 3) waterproblematiek – aantal feiten m.b.t. waterproblematiek worden
. eerste subrij;
. tweede subrij;
. derde subrij;
. vierde subrij;
- 4) beperkingen mee op te nemen in het RUP
. eerste subrij;
. tweede subrij;
- 6) nutsvoorzieningen
•
bezwaarschriften type C
- vragen bij de veiligheid van de Kerkeblokstraat en de aansluiting met de
Vilvoordsesteenweg
•
bezwaarschriften type D
- 4) problemen inzake mobiliteit
- 5) waterproblematiek – opsomming van een aantal feiten
- 6) de groene wandelas en de groene buffer
•
bezwaarschriften type E
- 4) problemen inzake mobiliteit

•

•
•

•

•

•
•

•

- 5) waterproblematiek – opsomming van een aantal feiten
bezwaarschriften type F
Bij de argumenten omtrent de problemen inzake mobiliteit en meer bepaald de
stelling dat het aantal voorziene parkeerplaatsen ruim onvoldoende is, werd t.o.v.
bezwaarschrift type D extra toegevoegd dat er geen rekening werd gehouden met de
organisatie van feesten – buffetten. De behandeling van dit argument blijft echter
ongewijzigd (zie behandeling bezwaarschrift type D).
bezwaarschriften type G
Zie behandeling bezwaarschrift type D (punt 1 t.e.m. 6) en bezwaarschrift type A.
bezwaarschriften type H
- 3) argumenten tegen 3 bouw- en woonlagen
. eerste subrij;
. derde subrij;
. vierde subrij;
. vijfde subrij;
- 4) problemen inzake mobiliteit
. tweede subrij;
. derde subrij;
. vierde subrij;
. vijfde subrij;
- 5) waterproblematiek – aantal feiten die m.b.t. waterproblematiek worden
aangehaald ter onderbouwing
. eerste subrij;
. tweede subrij;
. derde subrij;
- 6) beperkingen mee op te nemen in het RUP
. eerste subrij;
. tweede subrij;
. derde subrij;
- 7) randvoorwaarden die nodig zijn om een bouwvergunning toe te kennen
. tweede subrij;
. derde subrij;
. vierde subrij;
- 8) brandveiligheid
- 9) nutsvoorzieningen
- 10) kapitaalschadecompensatie
- bijkomende elementen algemene conclusie
bezwaarschrift type I
- Kerkvoetweg heeft geen nood aan opwaardering als verbindingsweg voor fietsers
en voetgangers
- 4) problemen inzake mobiliteit
- 5) waterproblematiek – opsomming van een aantal feiten
bezwaarschrift type J
- grenzen van het RUP zijn slecht gekozen – mobiliteitsprobleem ter hoogte van het
kruispunt Kerkeblokstraat-Vilvoordsesteenweg wordt niet goed uitgewerkt
- geen garantie op de eigenlijke invulling van het gebied
- link met de Maalbeekvallei te pas en te onpas erbij gehaald
- er moet beter nagedacht worden over het groter geheel in relatie tot de plannen
van Colruyt
- gaat niet om een doordacht geheel – plannen Heilig Hart worden slechts
oppervlakkig behandeld waar de plannen van het terrein van Hotel Abbey grondig
uitgewerkt zijn
bezwaarschrift type K
bezwaarschrift type L
- opmerking op art. 7.2.2: “technische installaties op het dak moeten architecturaal
geïntegreerd worden in de bebouwing” – vraag om op te leggen dat technische
installaties in de architectuur van het gebouw moeten geïntegreerd worden en dat
in het bijzonder de platte daken vrij moeten zijn van technische installaties;
- voorstel tot verplichting van platte daken te voorzien als groendaken;
bezwaarschrift type M
- 1) knelpunten betreffende de doelstellingen van het RUP
- 2) knelpunten betreffende de doorsteek voor voetgangers en fietsers
- 3) knelpunten betreffende de voetweg – geen uitspraken in RUP over breedte
voetweg – onduidelijk of voetweg wordt heraangelegd en/of verbreed

-

-

4) knelpunten betreffende de wandelweg met publieke ruimten
6) knelpunten betreffende de onduidelijkheid over het toegelaten aantal
bouw(woon)lagen van het bestaand gebouw en van de nieuwe gebouwen
7) knelpunten betreffende de vloerterreinindex V/T – de V/T van 0,88 laat een
4de woonlaag over de totale lengte van het bestaande gebouw en een nieuwbouw
met slechts 3 woonlagen niet toe – de uitbreidingsplannen vereisen een V/T van
minstens 0,98
8) knelpunten betreffende de ondergrondse parking en de relatie met de V/Tindex

Gaat over tot de stemming betreffende aanvaarding van de weerlegging van de bezwaren
en opmerkingen zoals opgebouwd door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening in Deel II - Analytische behandeling van de adviezen/bezwaarschriften op het
ontwerp RUP "Kleine Kerkvoetweg", Onderdeel "Behandeling bezwaarschriften”, van haar
nota:
stemmen tegen:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Eric Nagels;
onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van
Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Vera Van Impe;
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, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
Stelt vast dat deze stemming volgend resultaat geeft: 20 stemmen voor en 5 stemmen
tegen bij 8 onthoudingen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de behandeling
van de bezwaren en opmerkingen met de volgende referenties te aanvaarden zoals
opgebouwd door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening in Deel II Analytische behandeling van de adviezen/bezwaarschriften op het ontwerp RUP "Kleine
Kerkvoetweg", Onderdeel "Behandeling bezwaarschriften”, van haar nota en om de
hieraan gekoppelde voorstellen tot wijziging van het voorlopig aanvaarde ruimtelijk
uitvoeringsplan "Kleine Kerkvoetweg" te aanvaarden:
•
bezwaarschriften type A
- 1) bestemming gebouw gemeenschapsvoorzieningen zone B – voorstel om term
serviceflats te vervangen door assistentiewoningen
- 6) randvoorwaarden die nodig zijn om een bouwvergunning toe te kennen
. eerste subrij;
•
bezwaarschriften type B
- 5) randvoorwaarden die nodig zijn om een bouwvergunning toe te kennen;
•
bezwaarschriften type D
- 2) bestemming gebouw gemeenschapsvoorzieningen B – term serviceflats
vervangen door assistentiewoningen
•
bezwaarschriften type E
- 2) bestemming gebouw gemeenschapsvoorzieningen B – term serviceflats
vervangen door assistentiewoningen
•
bezwaarschriften type H
- 1) bestemming gebouw gemeenschapsvoorzieningen zone B – voorstel om term
serviceflats te vervangen door assistentiewoningen
- 4) problemen inzake mobiliteit
. tweede subrij;
•
bezwaarschrift type I
- 1) onduidelijkheid bestemming huidige hotel / seminariecomplex en huidige
conciërgewoning;
- 2) bestemming gebouw gemeenschapsvoorzieningen B – term serviceflats
vervangen door assistentiewoningen;
Gaat over tot de stemming betreffende aanvaarding van de behandeling van de bezwaren
en opmerkingen zoals opgebouwd door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening in Deel II - Analytische behandeling van de adviezen/bezwaarschriften op het
ontwerp RUP "Kleine Kerkvoetweg", Onderdeel "Behandeling bezwaarschriften”, van haar

nota en over de hieraan gekoppelde voorstellen tot wijziging van het voorlopig aanvaarde
ruimtelijk uitvoeringsplan "Kleine Kerkvoetweg":
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
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;
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
Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
Stelt vast dat deze stemming volgend resultaat geeft: 22 stemmen voor en 0 stemmen
tegen bij 11 onthoudingen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de weerlegging
van de bezwaren en opmerkingen met de volgende referenties niet of slechts gedeeltelijk
te aanvaarden zoals opgebouwd door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening in Deel II - Analytische behandeling van de adviezen/bezwaarschriften op het
ontwerp RUP "Kleine Kerkvoetweg", Onderdeel "Behandeling bezwaarschriften”, van haar
nota en om de hieraan gekoppelde voorstellen tot wijziging van het voorlopig aanvaarde
ruimtelijk uitvoeringsplan "Kleine Kerkvoetweg" te aanvaarden:
•
bezwaarschriften type A
- 2) argumenten tegen 3 bouw- en woonlagen
. tweede subrij - te hoge woondichtheid (65wo/ha);
De gecoro onderschrijft het bezwaar dat de woondichtheid te hoog is en stelt
voor om deze te verlagen.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het maximaal
aantal erkende assistentiewoningen terug te brengen naar 50 entiteiten;
. vierde subrij - schaal van project sluit niet aan bij de bestaande omgeving;
De gecoro onderschrijft het bezwaar dat de schaal van het project niet
aansluit bij de bestaande omgeving en dat dit de draagkracht overstijgt.
Het college van burgemeester en schepenen argumenteert dat in de
onmiddellijke omgeving van het project wel projecten met een vergelijkbare
schaal gelegen zijn met name het bestaande WZC met een duidelijk
vergelijkbare schaal. Bovendien zijn deze projecten gelegen in het centrum
van Grimbergen waar dergelijke projecten en dichtheden een plaats kennen.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het maximaal
aantal erkende assistentiewoningen terug te brengen naar 50 entiteiten en
sluit zich zich verder niet aan bij het advies van de gecoro betreffende de
schaal van het project;
•
bezwaarschriften type B
- 1) argumenten tegen 4 bouwlagen
. derde subrij - schaal van project sluit niet aan bij de bestaande omgeving;
Zie behandeling bezwaarschrift type A - 2) argumenten tegen 3 bouw- en
woonlagen - vierde subrij - schaal van project sluit niet aan bij de bestaande
omgeving;
. vierde subrij - woondichtheid is dermate hoog en overschrijdt draagkracht van
de omgeving;
Zie behandeling bezwaarschrift type A - 2) argumenten tegen 3 bouw- en
woonlagen - tweede subrij - te hoge woondichtheid (65wo/ha);
. zevende subrij - te hoge woondichtheid - 3 maal boven de toegelaten normeb
van de Vlaamse wooncodex;
Zie behandeling bezwaarschrift type A - 2) argumenten tegen 3 bouw- en
woonlagen - tweede subrij - te hoge woondichtheid (65wo/ha);
•
bezwaarschriften type D
- 1) onduidelijkheid bestemming huidige hotel / seminariecomplex en huidige
conciërgewoning
. De gecoro stelt dat enkel het behoud van de huidige conciergewoning
mogelijk is.

•

•

•

•

Het college wenst de voorschriften en toelichtingsnota gedeeltelijk aan te
passen, met deze verduidelijking. Op 24 oktober 2013 werd vastgesteld dat
de huidige functie van het woonhuis niet overeenkomt met de vergunde
functie de eigenaar werd hiervan in kennis gesteld. Op 27 maart 2014 werd
een regularisatiedossier ingediend voor het wijzigen het gebruik van deze
bestaande infrastructuur voor kleinschalige vergaderingen en van maximaal 2
kamers voor occasionele overnachtingen.
De voorgestelde functiewijziging is aanvaardbaar en integreert zich in de
omgeving en zal ter goedkeuring aan het college worden voorgelegd.
De vergunde functie 'woonhuis' zoals gekend tijdens de voorlopige vaststelling
van het plan zal dus wijzigen voor de definitieve vaststelling. De visie zoals
gesteld tijdens de opstart van het plan blijft evenwel behouden, de bestaande
functies blijven behouden en de zone van collectieve functie komt ten
dienste van de aanpalende ‘zone voor gemeenschapsvoorzieningen B’;
bezwaarschriften type E
- 1) onduidelijkheid bestemming huidige hotel / seminariecomplex en huidige
conciërgewoning
Zie behandeling bezwaarschrift type D - 1) onduidelijkheid bestemming huidige
hotel / seminariecomplex en huidige conciërgewoning;
- 3) argumenten tegen 3 bouw- en woonlagen
Zie behandeling bezwaarschrift type A - 2) argumenten tegen 3 bouw- en
woonlagen - vierde subrij - schaal van project sluit niet aan bij de bestaande
omgeving;
- 6) de groene wandelas en de groene buffer
Het college van burgemeester en schepenen wenst dit niet aan te passen daar dit
in tegenstrijd is met het advies van bezwaarschrift type D - 6) de groene
wandelas en de groene buffer waarbij de gecoro argumenteert om dit deel niet
aan te passen;
bezwaarschriften type H
- 2) onduidelijkheid bestemming huidige hotel / seminariecomplex en huidige
conciërgewoning
Zie behandeling bezwaarschrift type D - 1) onduidelijkheid bestemming huidige
hotel / seminariecomplex en huidige conciërgewoning;
- 3) argumenten tegen 3 bouw- en woonlagen
. tweede subrij - schaal van project sluit niet aan bij de bestaande omgeving;
Zie behandeling bezwaarschrift type A - 2) argumenten tegen 3 bouw- en
woonlagen - vierde subrij - schaal van project sluit niet aan bij de bestaande
omgeving;
- 7) randvoorwaarden die nodig zijn om een bouwvergunning toe te kennen
. eerste subrij - formulering groene wandelas is te vaag
Het college van burgemeester en schepenen wenst dit niet aan te passen daar
dit in tegenstrijd is met het advies van bezwaarschrift type D - 6) de groene
wandelas en de groene buffer waarbij de gecoro argumenteert om dit deel
niet aan te passen;
bezwaarschrift type I
- 3) argumenten tegen 3 bouw- en woonlagen
Zie behandeling bezwaarschrift type A - 2) argumenten tegen 3 bouw- en
woonlagen - vierde subrij - schaal van project sluit niet aan bij de bestaande
omgeving;
bezwaarschrift type M
- 5) knelpunten betreffende het verbod om binnen een afstand van 10 m langs de
zijde van de Kleine Kerkvoetweg te bouwen – zone zorgt voor autonomieverlies
van de eigendom én de facto over een substantieel terreinverlies.
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er in de tekst van de
gecoro geen aanpassingen worden voorgesteld.
- 8) knelpunten betreffende de ondergrondse parking en de relatie met de V/Tindex
De gecoro stelt voor om deze bepalingen eventueel aan te passen. Het college
van burgemeester en schepenen stelt voor om geen aanpasssingen uit te voeren
daar er in de stedenbouwkundige voorschriften voldoende voorwaarden worden
opgelegd.
- 9) knelpunten betreffende de groenterreinindex – een afwijking op de G/T-index
van 0,5 is verantwoord i.f.v. het voorzien van meer verhardingen die veilig
toegankelijk zijn voor minder mobiele mensen

De gecoro stelt voor om de bepalingen te verduidelijken. Het college van
burgemeester en schepenen wenst de voorschriften en de bepalingen alsvolgt te
verduidelijken. De aanleg van een groendak is een waardevol gegeven vanuit
ecologisch oogpunt, voor de waterhuishouding van een gebied en in dit specifieke
geval tevens voor omwonenden op de bovenste verdiepingen (zichten). Om de
aanleg van een groendak actief te promoten wordt er geopteerd om in de
voorschriften hier een stimulans voor op te nemen. De oppervlakte groendak mag
voor de helft worden meegenomen bij de berekening van de G/T.
Gaat over tot de stemming betreffende het niet of slechts gedeeltelijk aanvaarden van de
weerlegging van de bezwaren en opmerkingen zoals opgebouwd door de gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening in Deel II - Analytische behandeling van de
adviezen/bezwaarschriften op het ontwerp RUP "Kleine Kerkvoetweg", Onderdeel
"Behandeling bezwaarschriften”, van haar nota en over de hieraan gekoppelde voorstellen
tot wijziging van het voorlopig aanvaarde ruimtelijk uitvoeringsplan "Kleine
Kerkvoetweg":
stemmen tegen:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Eric Nagels;
onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van
Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Vera Van Impe;
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, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
Stelt vast dat deze stemming volgend resultaat geeft: 20 stemmen voor en 5 stemmen
tegen bij 8 onthoudingen;
Gaat over tot de stemming betreffende de definitieve vaststelling van het ruimtelijk
uitvoeringsplan "RUP Kleine Kerkvoetweg", zoals gewijzigd ten overstaan van het
voorlopig aanvaarde ruimtelijk uitvoeringsplan door voorgaande stemmingen:
stemmen tegen:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Eric Nagels;
onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van
Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Vera Van Impe;
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, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
Stelt vast dat deze stemming volgend resultaat geeft: 20 stemmen voor en 5 stemmen
tegen bij 8 onthoudingen;
BESLIST: met 20 stemmen voor en 5 stemmen tegen bij 8 onthoudingen
Enig artikel.
Het ruimtelijk uitvoeringsplan "RUP Kleine Kerkvoetweg" 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.
22e zaak:

Gecoro - Installatievergadering, zitpenning en huishoudelijk reglement

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014, in toepassing van Titel I,
hoofdstuk III, afdeling 3, artikel 1.3.3,§ 3, van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening
houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houden de organisatie van de
Ruimtelijke Ordening, waarbij de effectieve leden, de plaatsvervangende leden, de

voorzitter en de vaste secretaris van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening (verder: gecoro) werden benoemd;
Gelet op de beslissing van de deputatie van Provincie Vlaams-Brabant van 8 mei 2014,
betreffende de goedkeuring van de hernieuwde samenstelling van de gecoro;
Gelet op artikel 1.3.3., § 8, van de Vlaamse Codex voor ruimtelijke ordening van
15 mei 2009, dat bepaalt dat de gecoro een huishoudelijk reglement opstelt dat ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad;
Gelet op het feit dat de gecoro op de installatievergadering van 30 juni 2014 het
huishoudelijk reglement heeft vastgesteld;
Gaat over tot de stemming betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement
van de gecoro zoals vastgesteld tijdens de installatievergadering van 30 juni 2014,
Stelt vast dat dit huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd met eenparigheid der
uitgebrachte stemmen;
Gelet op artikel 1.3.3., § 9, van de Vlaamse Codex voor ruimtelijke ordening van
15 mei 2009, op basis waarvan de gemeenteraad aan de gemeentelijke commissie een
permanent secretariaat en de nodige middelen ter beschikking dient te stellen;
Gelet op artikel 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000
tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze
van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening, dat bepaalt
dat aan de leden van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke
ordening presentiegelden worden toegekend en dat het bedrag hiervan wordt vastgesteld
door de provincieraad, respectievelijk gemeenteraad;
Gelet op de resultaten van het onderzoek naar het niveau van dit presentiegeld in andere
gemeenten;
Overwegend dat kan worden voorgesteld om aan de leden van de gecoro, per effectieve
deelname aan een vergadering, een presentiegeld van 50 euro te betalen;
Overwegend het de voorzitter van de gecoro bijkomende voorbereidende werkzaamheden
dient uit te voeren en een belangrijke rol moet spelen bij het bewaken van de
evenwichtige en deontologisch correcte werking van de gecoro en dat het derhalve
verantwoord is om hem per vergadering een presentiegeld van 100 euro te betalen;
Overwegend dat het aangewezen is om per jaar maximaal voor 6 bijeenkomsten van de
gecoro presentiegeld uit te betalen;
Overwegend dat de reis- en/ of verblijfsvergoedingen kunnen worden toegekend aan de
deelnemers van de gecoro volgens dezelfde modaliteiten als deze vervat onder
hoofdstuk 5, van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel goedgekeurd door
de gemeenteraad van 30 augustus 2012;
Gaat over tot de stemming betreffende de goedkeuring van de presentiegelden en de
reis-en verblijfsvergoedingen zoals hierboven vermeld;
Stelt vast dat dit huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd met eenparigheid der
uitgebrachte stemmen;
BESLIST:
Artikel 1.
Het huishoudelijk reglement, dat door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening werd opgesteld op haar installatievergadering van 30 juni 2014, goed te keuren.
Art. 2
§ 1. Het presentiegeld voor deelname als effectief lid aan de vergaderingen van de
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening vast te stellen op 50 euro, en dit voor
maximaal 6 vergaderingen per jaar.
Het presentiegeld voor deelname aan de vergaderingen van de gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening als voorzitter vast te stellen op 100 euro, en dit voor maximaal
6 vergaderingen per jaar.

§ 2. De reis- en/ of verblijfsvergoedingen welke desgevallend kunnen worden betaald aan
de leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening toe te kennen
volgens dezelfde modaliteiten als deze vervat onder hoofdstuk 5, van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad van 30 augustus 2012.
23e zaak:

Goedkeuring rekening vijfde werkingsjaar interlokale vereniging
"Woonbeleid Regio Noord"

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 houdende de
subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, zoals gewijzigd
bij besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 maart 2008 waarin de gemeenteraad zich
akkoord verklaarde met de oprichting van de interlokale vereniging Woonbeleid Regio
Noord;
Gelet op hoofdstuk 5, artikel 19, van de overeenkomst met statutaire draagkracht,
conform artikel 7 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2011 betreffende de verderzetting van
het project;
Gelet op de rekening die betreffende het vijfde werkingsjaar van de interlokale vereniging
Woonbeleid Regio Noord wordt voorgelegd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
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, 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, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
BESLIST: met 32 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
De rekening van het vijfde werkingsjaar van de interlokale vereniging Woonbeleid Regio
Noord goed te keuren.
Raadslid Luk RAEKELBOOM verlaat de vergadering.
24e zaak:

Goedkeuring Charter voor Biodiversiteit tussen het gemeentebestuur
Grimbergen en Natuurpunt vzw

Gelet op de vraag van Natuurpunt-Grimbergen om een Charter voor Biodiversiteit op te
maken tussen het gemeentebestuur Grimbergen en Natuurpunt vzw;
Gelet op het feit dat in Vlaanderen ongeveer 30% van de plant- en diersoorten bedreigd
zijn;

Gelet op het feit dat de belangrijkste bedreigingen en verstoringen de versnippering, de
vermesting, de toenemende impact van een gewijzigd klimaat en van uitheemse soorten,
de achteruitgang van de algemene milieukwaliteit en een weinig duurzaam ruimtegebruik
zijn;
Gelet op het feit dat één van de uitdagingen het bevorderen van de biodiversiteit is, zowel
in de stad als op het platteland;
Gelet op het feit dat alle Vlamingen in hun directe omgeving moeten kunnen genieten
van een toegankelijk stuk natuur;
Overwegend dat lokale besturen een belangrijke rol vervullen ter bescherming en
versterking van de biodiversiteit en dat de gemeente Grimbergen hieromtrent in het
verleden reeds verschillende initiatieven en acties ondernomen heeft;
Overwegend dat het gemeentebestuur door het ondertekenen van dit Charter voor
Biodiversiteit met de bijbehorende actiepunten zijn aandacht bevestigt voor de
biodiversiteit;
Overwegend dat de actiepunten werden opgesteld in nauw overleg met Natuurpunt en
voorgesteld op de milieuraad van 18 juni 2014;
Overwegend dat de actiepunten handelen over:
•
het beschermen en onderhouden van trage wegen;
•
het voeren van een natuurvriendelijk bermbeleid;
•
het promoten en ondersteunen van landschapsmaatregelen;
•
soort- en gebiedsbescherming;
•
het voeren van een actief klimaatbeleid;
•
groene, open en toegankelijke publieke ruimte;
•
het promoten van natuurvriendelijke tuinen (natuurtuinen);
•
het uitvoeren van acties uit ons GNOP;
•
het voorzien en ecologisch invullen van bufferzones;
•
afbouw bestrijdingsmiddelen;
•
herinrichting gemeentelijke terreinen;
•
ondersteuning natuurgebieden in Grimbergen;
•
samenwerking in functie van het bewaren van biodiversiteit;
•
biodiversiteit op de website;
•
communicatie betreffende exoten;
•
sensibilisatieacties rond natuur, leefmilieu en biodiversiteit;
Gelet op de collegebeslissing d.d. 8 juli 2014 om het Charter voor Biodiversiteit met de
bijbehorende actiepunten ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad;
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, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 31 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen
Enig artikel.
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de ondertekening van het Charter voor
Biodiversiteit en van de bijhorende actiepunten met Natuurpunt-Grimbergen.

25e zaak:

Lokale politie - Eerste begrotingswijziging voor het dienstjaar 2014

Gelet op de noodzaak om de politiebegroting 2014 te wijzigen om de goede werking van
de politiezone te vrijwaren;
Gelet op het ontwerp van de eerste begrotingswijziging voor de lokale politie voor het
dienstjaar 2014;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
Het ontwerp van de eerste begrotingswijziging voor het dienstjaar 2014 van de
politiezone goed te keuren.
26e zaak:

Akteneming politieverordening van de burgemeester tot het instellen van
een drankperimeter rond de locatie van de Palmfuif

Gelet op de politieverordening van de burgemeester d.d. 31 juli 2014 houdende het
instellen van een drankperimeter van 1 km rond de locatie van de Palmfuif;
Gelet op het feit dat dit besluit werd genomen met toepassing van 134 van de nieuwe
gemeentewet met het oog op het nakomen van de verplichtingen die voortspruiten uit
artikel 125 van de nieuwe gemeentewet;
Overwegend dat artikel 134 van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat de
politieverordeningen die de burgemeester vaststelt vervallen indien zij door de raad in de
volgende zitting niet worden bekrachtigd;
Overwegend dat de Palmfuif werd georganiseerd op vrijdag 22 augustus en zaterdag 23
augustus, zodat in casu de raad louter kennis dient te nemen van de door de
burgemeester uitgevaardigde politieverordening;
Gelet op artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet;
BESLIST:
Enig artikel.
Akte te nemen van de politieverordening van de burgemeester d.d. 31 juli 2014
houdende het instellen van een drankperimeter van 1 km rond de locatie van de Palmfuif.
27e zaak:

Wijzigen van het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de
politie van het wegverkker inzake het instellen van een parkeerverbod in de
Prinsenstraat - weggedeelte tussen Pastoor Woutersstraat en Kerkplein

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 28 januari 1999 houdende het aanvullend
reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake het
instellen van een verbod parkeren in de Prinsenstraat - gedeelte Pastoor Woutersstraat en
Kerkplein;
Gelet op artikel 1 van bovenvermeld besluit waarbij het parkeerverbod langs beide zijden
van de rijbaan wordt ingesteld in de Prinsenstraat in het weggedeelte tussen Pastoor
Woutersstraat en Kerkplein;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 november 2008 houdende het aanvullend
reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake het
instellen van een parkeerverbod ingevolge de organisatie van zondagsmarkten;

Gelet op de vraag om het parkeren toe te staan tijdens marktdagen in de Prinsenstraat in
het weggedeelte tussen Rozenstraatje en Kerkplein (kant pare huisnummers);
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Jean DEWIT;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Artikel 1 van het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 1999 houdende het aanvullend
reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake het
instellen van een verbod parkeren in de Prinsenstraat - gedeelte Pastoor Woutersstraat en
Kerkplein als volgt te wijzigen:
•
In de Prinsenstraat in het weggedeelte tussen Pastoor Woutersstraat en Kerkplein
wordt een parkeerverbod ingesteld.
•
In de Prinsenstraat in het weggedeelte tussen Rozenstraatje en Kerkplein wordt aan
de zijde van de pare huisnummers een parkeerverbod ingesteld met uitzondering op
marktdagen tussen 7.00 uur en 13.00 uur (max. 30 min.).
Art. 2.
Artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 1999 houdende het aanvullend
reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake het
instellen van een verbod parkeren in de Prinsenstraat - gedeelte Pastoor Woutersstraat en
Kerkplein als volgt te wijzigen:
•
De hoger vermelde maatregel te signaleren door plaatsing van de nodige borden E1
en onderborden 'uitgezonderd op marktdagen tussen 7.00 uur en 13.00 uur' en 'max.
30 min.'.
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
28e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen
met een handicap in de Veldkantstraat ter hoogte van het huisnummer 29

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement
van de politie op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun
minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op de vraag tot het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een
handicap in de Veldkantstraat ter hoogte van het huisnummer 29;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van
parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 25 april 2003 tot actualisering van de
ministeriële omzendbrief van 3 april 2001;
Gelet op het gunstig advies van de beperkte commissie van 13 juni 2014;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Jean DEWIT;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen

Artikel 1.
Een parkeerplaats voor personen met een handicap voor te behouden in de
Veldkantstraat ter hoogte van het huisnummer 29.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel te signaleren door plaatsing van het bord E9a met
onderbord type VIId en door, rekening houdend met de plaatselijke gesteldheid, de
nodige wegmarkering aan te brengen.

Art. 3.
Dit besluit overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet bekend te maken en
ter kennis te brengen van de weggebruikers.
Raadslid Elke WOUTERS verlaat de vergadering.
29e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van een parkeerverbod in de Jetsestraat
ter hoogte van de huisnummers 71 en 77

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;
Overwegend dat de bewoners van Jetsestraat 71 en 77 hun in-/uitrit niet kunnen uitrijden
indien er reglementair geparkeerd wordt ter hoogte van hun woningen;
Overwegend dat deze in-/uitritten schuin op de straat aansluiten;
Overwegend dat deze situatie besproken werd tijdens een vergadering van de beperkte
commissie van 13 juni 2014;
Overwegend dat de commissie adviseert om gele onderbroken lijnen alsook
verdrijvingsvlakken aan te brengen ter hoogte van beide in-/uitritten;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Jean DEWIT;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Gele onderbroken lijnen aan te brengen in de Jetsestraat ter hoogte van de in-/uiritten
van huisnummers 71 en 77.
Een verdrijvingsvlak aan te brengen in de Jetsestraat:
•
links van de woning Jetsestraat 71;
•
rechts van de woning Jetsestraat 77.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregelen te signaleren door het aanbrengen van de nodige
markeringen.
Art. 3.
Dit besluit overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet bekend te maken en
ter kennis te brengen van de weggebruikers.
30e zaak:

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

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;
Overwegend dat er regelmatig wagens parkeren in de Daalstraat ter hoogte van het
huisnummer 20;
Overwegend dat deze geparkeerde wagens de manoeuvreerruimte verkleinen alsook het
zicht op het komende verkeer belemmeren, indien men vanuit de Gustaaf De
Donderstraat de Daalstraat wil oprijden richting Lintkasteelstraat;
Overwegend dat het verplicht is om in de bebouwde kom te parkeren op de rijbaan of
gelijkgrondse berm, tenzij dit lokaal anders wordt aangegegeven;
Gelet op het voorstel van de beperkte commissie van 13 juni 2014 om een parkeerverbod
in te stellen in de Daalstraat ter hoogte van het huisnummer 20 (pare kant);
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Jean DEWIT;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Een parkeerverbod in te stellen in de Daalstraat ter hoogte van het huisnummer 20 (pare
kant).
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel te signaleren door plaatsing van de nodige borden E1.

Art. 3.
Dit besluit overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet bekend te maken en
ter kennis te brengen van de weggebruikers.
31e zaak:

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

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;
Overwegend dat er regelmatig een wagen parkeert tussen de in-/uitritten van de
woningen Vilvoordsesteenweg 40 en 42 die in de Sint-Servaasstraat gelegen zijn;
Overwegend dat deze wagens de zichtbaarheid op het verkeer komende van de
Spaanselindebaan belemmeren bij het uitrijden van de in-/uitrit;
Overwegend dat deze situatie besproken werd tijdens een vergadering van de beperkte
commissie van 13 juni 2014;
Overwegend dat de commissie adviseert om gele onderbroken lijnen aan te brengen
tussen deze beide in-/uitritten;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Jean DEWIT;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Gele onderbroken lijnen aan te brengen in de Sint-Servaasstraat tussen de in-/uitritten
van de woningen Vilvoordsesteenweg 40 en 42.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregelen te signaleren door het aanbrengen van de nodige
markeringen.

Art. 3.
Dit besluit overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet bekend te maken en
ter kennis te brengen van de weggebruikers.
32e zaak:

Kennisname van het collegebesluit inzake het definitief afsluiten van de
Albrecht Rodenbachlaan voor doorgaand voertuigenverkeer

Gelet op de collegebeslissing van 3 juli 2012 inzake het afsluiten van de Albrecht
Rodenbachlaan voor doorgaand voertuigenverkeer;
Gelet op de collegebeslissing van 1 juli 2013 om over dit initiatief enquête te houden bij
de bewoners van de Albrecht Rodenbachlaan;
Overwegend dat uit deze enquête blijkt dat:
•
de gemeente 48% van de gebuste enquêtes ontvangen heeft;
•
er nog steeds een parkeeroverlast is (veelal veroorzaakt door de ouders van
schoolgaande kinderen);
•
er ter hoogte van de afsluiting (dubbel) geparkeerd wordt;
•
er vraag is naar meer politietoezicht (foutparkeerders);
•
de tegenstanders opteren voor het instellen van éénrichtingsverkeer in plaats van een
afsluiting;
•
de meerderheid van de bewoners de afsluiting als positief ervaart;
Gelet op het gunstig advies van de beperkte commissie van 8 mei 2014 om de
proefopstelling definitief aan te leggen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 juli 2014 om
een afsluiting te voorzien die, indien dit omwille van specifieke redenen nodig is, kan
worden weggenomen;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het besluit van het schepencollege van 14 juli 2014 om de Albrecht
Rodenbachlaan d.m.v. verwijderbare paaltjes definitief af te sluiten voor het doorgaand
gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de aansluiting met de Lagesteenweg.
33e zaak:

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

Gelet op artikel 128 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere
regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten
behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2005 inzake de wijziging van het
organogram en de personeelsformatie van het lokale politiekorps Grimbergen
goedgekeurd door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant op 24 augustus 2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2010 houdende uitbreiding
personeelsformatie en aanpassing organogram van de lokale politie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2014 om de permanente
openstelling in mobiliteit van de vacatures bij de lokale politie voor het dienstjaar 2014
goed te keuren;
Gelet op het feit dat de in de mobiliteitscyclus 2014-03 in competitie te stellen
betrekkingen ten laatste op 27 juni 2014 dienden te worden meegedeeld aan de Directie
van de mobiliteit en het personeelsbeheer van de federale politie;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 juni 2014
om de volgende vacatures in de mobiliteitscyclus 2014-03 voor het operationeel kader in
competitie te stellen:
•
2 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie - interventie, met taakaccent
geweldsbeheersing, dwang met vuurwapen:
•
1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie - interventie:
•
2 voltijdse betrekkingen van hoofdinspecteur van politie - interventie;
Overwegende dat voor al deze betrekkingen de nodige kredieten zijn voorzien in de
begroting van de lokale politie;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het in competitie stellen tijdens mobiliteitscyclus 2014-03 van de
volgende vacatures in het operationeel kader van de lokale politie:
•
2 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie - interventie, met taakaccent
geweldsbeheersing, dwang met vuurwapen,
•
1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie - interventie,
•
2 voltijdse betrekkingen van hoofdinspecteur van politie - interventie.
34e zaak:

Lokale politie - Goedkeuring samenwerkingsprotocol "virtuele centrumstad
Brabantse Kouters"

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2014 houdende principieel akkoord met
de toetreding van de politiezone Grimbergen tot de zgn. virtuele centrumstad Brabantse
Kouters en machtiging om hiertoe een aanvraag in te dienen;
Gelet op het schrijven van 9 juli 2014, vergezeld van een samenwerkingsovereenkomst,
waarmee VERA, het Vlaams-Brabants steunpunt informatica dat de coördinatie van de
verschillende virtuele centrumsteden verzorgt, positief reageert op de
toetredingsaanvraag van de politiezone Grimbergen;
Gelet op de vraag van VERA om dit protocol van samenwerking te laten goedkeuren door
het geëigende orgaan, in casu de gemeenteraad;
Overwegende dat het doel van de samenwerking is om te komen tot een algemene visie
op elektronische dienstverlening en interne automatisering, een betere aansturing vanuit
het beleid, een verantwoorde planning en een efficiëntere besteding van mensen en
middelen;
Overwegende dat door ondertekening van het protocol van samenwerking geen
rechtspersoon wordt opgericht, dat bij de oprichting geen financiële inbreng en geen
financieel engagement wordt gevraagd;
Overwegende dat het protocol van samenwerking een intentieverklaring is, waarin de
besturen het voornemen vastleggen om hun informatica vooreerst in kaart te brengen, de
mogelijkheden te onderzoeken om op vlak van ICT en elektronische dienstverlening
samen op te treden en voorts alle nieuwe initiatieven met elkaar te bespreken en
desgewenst samen uit te voeren;
Overwegende dat bij eventuele projecten de zogenaamde "opt-out" procedure wordt
gehanteerd, waarbij elk bestuur kan beslissen om mee te doen of niet, en dat voorzien
wordt dat bij projecten waarvoor wel ingeschreven wordt, geen verplichte afname vereist
zal zijn, tenzij anders overeengekomen;
Overwegende dat het autonoom provinciebedrijf VERA op haar kosten een objectieve
"nulmeting" zal doorvoeren bij de opstart van de samenwerking, en voorts de
samenwerking zal blijven coördineren;
Overwegende dat V-ICT-OR vzw het collega-overleg tussen IT verantwoordelijken vanuit
haar opdracht en expertise mee zal ondersteunen;
Overwegende dat door deze samenwerking een schaalgrootte wordt gecreëerd van
ongeveer 160.000 inwoners, en dat projecten die op deze schaalgrootte worden
aangepakt betere kwaliteit kunnen opleveren tegen een betere kostprijs;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming betreffende de goedkeuring van het hogervermelde
samenwerkingsprotocol:
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, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels, JMarc Hamelrijckx, Anne Deman;
Stelt vast dat het samenwerkingsprotocol wordt goedgekeurd met 30 stemmen voor en 1
stem tegen bij 0 onthoudingen;
Gelet op de vraag om een vertegenwoordiger van het bestuur af te vaardigen in de
stuurgroep van het samenwerkingsverband, die tenminste tweemaal per jaar bijeenkomt;
Overwegend dat hiervoor de korpschef kan worden voorgedragen;
Gaat over tot een eerste geheime stemming betreffende de aanduiding van een
afgevaardigde van het bestuur in de stuurgroep van het ICT-samenwerkingsverband
virtuele centrumstad De Brabantse Kouters waaruit blijkt dat 31 ja-stemmen en 0 neestemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Jurgen BRAECKMANS,
korpschef; er zijn 0 onthoudingen;
Stelt vast dat Jurgen BRAECKMANS de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalt;
Gelet op de vraag om tevens een vertegenwoordiger van het bestuur af te vaardigen in
het adviescomité van het samenwerkingsverband, dat tot taak heeft om de stuurgroep te
adviseren en te informeren;
Overwegend dat de korpschef hiervoor inspecteur van politie Frederic VERPOEST
voordraagt;
Gaat over tot een tweede geheime stemming betreffende de aanduiding van een
afgevaardigde van het bestuur in het adviescomité van het ICT-samenwerkingsverband
virtuele centrumstad De Brabantse Kouters waaruit blijkt dat 31 ja-stemmen en 0 neestemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Frederic VERPOEST,
inspecteur van politie; er zijn 0 onthoudingen;
Stelt vast dat Frederic VERPOEST de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalt;
BESLIST:
Artikel 1.
Het in de zitting van heden voorgelegd protocol van samenwerking op vlak van ICT en egovernment tussen de lokale besturen van de gemeenten Asse, Grimbergen, Kapelle-opden-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk en Wemmel, de politiezones AMOW, K-L-M
en Grimbergen, V-ICT-OR vzw en het autonoom provinciebedrijf VERA goed te keuren.
Art. 2.
Jos Smets, voorzitter, en Hans Habils, secretaris, te machtigen om het in artikel 1
vermelde samenwerkingsprotocol, dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing, te
ondertekenen.
Art. 3.
Korpschef Jurgen Braeckmans te belasten met de vertegenwoordiging van het bestuur in
de stuurgroep van het samenwerkingsverband;
Art. 4.

Inspecteur van politie Frederic Verpoest te belasten met de vertegenwoordiging van het
bestuur in het adviescomité van het samenwerkingsverband.
Art. 5.
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er
kennis van te geven aan

de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant, aan V-ICT-OR vzw, aan autonoom
provinciebedrijf VERA en aan de dienst ICT.
35e zaak:

Lokale politie - Aankoop zichtbaar gedragen kogelwerende vesten

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2013, waarbij de toepassing van de
aankoopprocedure via de aanbestedingen van de federale politie werd verlengd tot 31
december 2019;
Gelet op de noodzaak om 2 kogelwerende vesten te vervangen gezien deze hun
vervaldatum bereiken;
Overwegende dat het nieuwe personeelslid van de bestuurlijke dienst nog niet over een
persoonlijke kogelwerende vest beschikt;
Overwegende dat deze kogelvrije vesten via de meerjarige overeenkomst DGS/DSA 2010
R3 360 van de aankoopdienst van de federale politie aangekocht kunnen worden bij
AmbassaDOR Arms bvba, Regentiestraat 73, 9100 Sint-Niklaas tegen de prijs van
1389,84 euro exclusief btw of 1681,71 euro inclusief btw;
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/744-51 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
De aankoop van 3 zichtbaar gedragen persoonlijke kogelwerende vesten via de
meerjarige overeenkomst DGS/DSA 2010 R3 360 van de aankoopdienst van de federale
politie goed te keuren

bij AmbassaDOR Arms bvba, Regentiestraat 73, 9100 Sint-Niklaas tegen de prijs van
1389,84 euro exclusief btw of 1681,71 euro inclusief btw.
36e zaak:

Lokale politie - Aankoop ladenblokken - 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;
Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop van 7 ladenblokken wordt geraamd
op € 405,00 (excl. btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/741-51 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
De aankoop van 7 ladenblokken volgens de behoeften 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.
Raadslid Elke WOUTERS vervoegt de vergadering.
37e zaak:

Lokale politie - Aankoop laptop - Voorwaarden en wijze van gunnen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de noodzaak om over te gaan tot de vervanging van een laptop door de aankoop
van een toestel dat beantwoordt aan de volgende minimumvereisten:
•
intel Core i3-3120M (2,5 GHz - 3MB Cache - Dual Core);
•
15,6" HD LED;
•
1 x 4 GB DDR3 1600 Mhz uitbreidbaar tot 8 GB (2 slots);
•
grafische chipset Intel HD 4000 of gelijkwaardig;
•
intel Gigabit Network 10/100/1000 NIC;
•
harde schijf: 320 GB;
•
3 x USB poort 2.0 - VGA - HDMI audio, netwerkaansluiting RJ-45;

Overwegende dat de gemeenteraad de aansluiting van de politiezone Grimbergen bij de
virtuele centrumstad Brabantse Kouters in de zitting van heden goedkeurde;
Overwegende dat deze aankoop derhalve kan gebeuren via de raamovereenkomst ICT
hardware die door het autonoom provinciebedrijf VERA, dat hierbij optrad als
opdrachtencentrale voor de aangesloten lokale besturen, werd afgesloten met een aantal
leveranciers;
Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop van 1 laptop wordt geraamd op
€ 800,00 (excl. btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/742-53 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Jean DEWIT;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
De aankoop van 1 laptop volgens de behoeften van de politiezone goed te keuren.
Art. 2.
Opdracht te geven de procedure op te starten om deze aankoop te gunnen via het
samenwerkingsprotocol "virtuele centrumstad Brabantse Kouters".
38e zaak:

Lokale politie - Aankoop 10 computers - Voorwaarden en wijze van gunnen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het feit dat een standaard afschrijvingstermijn van computers 5 jaar bedraagt;
Overwegende dat uit een evaluatie van het huidige computerpark van de lokale politie
gebleken is dat 10 computers aan vervanging toe zijn en dat het hierbij gaat om
toestellen die inmiddels 8 jaar oud zijn;
Overwegende dat deze computers best kunnen worden vervangen door nieuwe toestellen
die minimaal voldoen aan de volgende vereisten:
•
intel G3420 dual core, 3,20 GHz;
•
moederbord Asus H81M-C - Intel H81 chipset of gelijkaardig;
•
grafische kaart - 1 GB DDR3 - VGA + DVI + HDMI;
•
1 x 4 GB SDRAM DDR3 1600 MHz;
•
500 GB - 16 MB cache;
•
6 x USB 2.0 poorten en 2 x USB 3.0;
•
2 x PS/2 poort - 3x PCI express slot en 1 x PCI slot;
•
TFT-LCD scherm - 22" - beeldformaat 16:10 - maximum resolutie: 1680 x 1050 video input: VGA, DVI-D - in hoogte regelbaar - voorzien van een draaivoet;
•
toetsenbord met USB aansluiting;
•
muis USB2;
Overwegende dat de gemeenteraad de aansluiting van de politiezone Grimbergen bij de
virtuele centrumstad Brabantse Kouters in de zitting van heden goedkeurde;

Overwegende dat deze aankoop derhalve kan gebeuren via de raamovereenkomst ICT
hardware die door het autonoom provinciebedrijf VERA, dat hierbij optrad als
opdrachtencentrale voor de aangesloten lokale besturen, werd afgesloten met een aantal
leveranciers;
Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop van 10 computers wordt geraamd
op € 8.400,00 (excl. btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/742-53 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Jean DEWIT;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
De aankoop van 10 computers volgens de behoeften van de politiezone goed te keuren.
Art. 2.
Opdracht te geven de procedure te starten om deze aankoop te gunnen via het
samenwerkingsprotocol "virtuele centrumstad Brabantse Kouters".
39e zaak:

Lokale politie - Aankoop peppersprayhouders - Voorwaarden en wijze van
gunnen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het feit dat de huidige peppersprayhouders dienen vervangen te worden;
Overwegende dat de vervanging met het oog op een vlot en veilig operationeel gebruik
best gebeurt door de aankoop van peppersprayhouders die minimaal voldoen aan de
volgende vereisten:
•
houder voor spuitbus type M3
•
360° roteerbaar
•
gemakkelijk in gebruik: voorzien van een glijbeugel waardoor de klassieke drukknop
op de houder overbodig is;
•
voorzien van een veiligheidskoord (kabelbeveiliging)
•
behuizing in polycarbonaat
•
aanpasbaar voor links- en rechtshandigen
•
kleur: zwart
•
voorzien van een stevige riembeugel.
Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop van 80 peppersprayhouders
volgens de behoeften van de politiezone wordt geraamd op € 2.500,00 (excl. btw);
Overwegende dat het nodige krediet voor deze aankoop werd voorzien op artikel
330/744-51 van de buitengewone dienst van de politiebegroting 2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Jean DEWIT;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen

Artikel 1.
De aankoop van 80 peppersprayhouders volgens de behoeften 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.

Toegevoegde agendapunten
40e zaak:

Status domein Koninklijke Schenking aan de de Villegas de Clercampstraat
en status masterplan Strombeek-Bever

Interpellatie vanwege raadslid Vera VAN IMPE
Gelet op de interpellatie van raadslid Vera VAN IMPE die het volgende aanhaalt:
“Op de gemeenteraad van 29 augustus 2013 werd een voorstel geformuleerd met
betrekking tot het domein van de Koninklijke Schenking in Strombeek-Bever.
Het toenmalig voorstel was om van dit terrein een groene parking te maken om
verschillende redenen:
•
een groene parking die op een doordachte wijze aangelegd is, kan voorkomen dat het
terrein gebruikt wordt voor andere doeleinden dan parkeren en eventueel verpozen
((picknick)bank, speeltuintje?)
•
deze ruimte kan de nood aan parking opvangen voor oa. de horecazaken in de Oude
Mechelsestraat en de inwoners van zowel de Villegas de Clercampsstraat en de Oude
Mechelsestraat. Op die manier worden de langdurig parkerende auto’s uit de straten
geweerd.
•
deze parking zou ook een oplossing kunnen bieden aan het personeel en de
bezoekers van het Villegastje, zeker met het oog op de uitbreiding van de school
waardoor de parking aan de school zelf niet meer beschikbaar zal zijn.
En als we ook even verder mogen denken. Indien de gemeente toch onderhandelt over de
bestemming van de Koninklijke Schenking, dan stellen we voor om tegelijk ook de smalle
strook tussen de Acacialaan en de Antwerpselaan mee op de agenda te plaatsen.
Vernieuwing stelde toen voor dat de gemeente Grimbergen gesprekken voert met de
Koninklijke Schenking om de situatie te evalueren en voor te stellen om (al dan niet op
eigen kosten) dit terrein in te richten om enerzijds ongewenste bezoekers te ontmoedigen
en anderzijds dit stukje Strombeek een mooiere en nettere aanblik te geven, liefst in de
vorm van een groene parking.
De gemeenteraad heeft toen als antwoord gekregen dat gesprekken zouden opgestart
worden. Op onze vraag met betrekking tot de termijn waarop we terugkoppeling mogen
verwachten, kregen we het antwoord dat hier binnen een jaar meer duidelijkheid zou over
zijn.”
Gelet op het feit dat raadslid Vera VAN IMPE voorstelt dat het schepencollege een
antwoord geeft op volgende vragen:
•
Welke stappen werden ondernomen ?
•
Wat is de huidige status?
•
Welke stappen dienen nog ondernomen te worden?
•
Vermits dit onderwerp verweven is met het Master Plan en het mobiliteitsplan voor
Strombeek:
- Status van het mobiliteitsplan
- Status van het Master Plan
- Welke stappen zijn al ondernomen en welke staan gepland?
- Welke intenties heeft men om hier binnen deze legislatuur nog iets
- op te starten (anders dan de bouw van het Villegastje?) en indien die
- er zijn, kan u de planning met ons delen.
Gelet op het antwoord van burgemeester Marleen MERTENS, bevoegd van ruimtelijke
ordening, die volgende elementen aanhaalt:
•
betreffende de aanleg van een groene parking op het domein van de Koninklijke
Schenking:

er wordt met de Koninklijke Schenking een strategie ontwikkeld waarbij de
gemeente bij het aankoopcomité Brussel 2 en verder gelegen stuk grond zou
aankopen waarop bomen staan en dit vervolgens met de Koninklijke Schenking
zou ruilen tegen het stuk grond waarnaar raadslid Vera VAN IMPE verwijst;
- het is de bedoeling om vervolgens het aanwezige groen op te waarderen en een
groene parking aan te leggen;
- het aankoopcomité wacht op een schatting;
- actueel ligt het perceel van de Koninklijke Schenking in buffergebied; het is dan
ook de bedoeling om met het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse
Overheid te onderhandelen over de aanleg van een parking;
- misschien zal het nodig zijn om voor verwezenlijking hiervan een ruimtelijk
uitvoeringsplan te maken;
betreffende de stand van het masterplan voor Strombeek-Bever:
- voor de uitbouw van de gemeentelijke basisschool ’t Villegastje ligt er momenteel
een haalbaarheidsstudie op tafel waarin mogelijk volumes bestudeerd worden op
de huidige site;
- het dossier in verband met het oprichten van een nieuw gebouw voor de
huisvesting van OCMW en bibliotheek is in voorbereiding; hierbij worden de
volgende vragen onderzocht:
. wie volgt het project op;
. hoe kan het eruit zien;
. welke zijn de verdere stappen in verband met de aankoop van het gebouw
dat nu gevestigd is op de hoek van de Wemmelsestraat en de Victor
Soensstraat;

-

•

Gelet op het antwoord van Paul Hermans, schepen van mobiliteit, die ingaat op het
mobiliteitsluik verbonden met het masterplan voor Strombeek-Bever en het volgende
aanhaalt:
•
met het oog op de optimalisering van de mobiliteit in Strombeek-Bever is ervoor
geopteerd om het bestaande mobiliteitsplan voor Grimbergen, toegespitst op
Strombeek-Bever, te verbreden en verdiepen;
•
dit heeft geleid tot de opmaak van een circulatieplan waarbij twee scenario’s naar
voor kwamen en hiertussen een keuze gemaakt werd;
•
het uiteindelijke circulatieplan is erop gericht om doorgaand verkeer te weren:
- de verbinding met Bever blijft uitgaand bruikbaar, maar niet inkomend;
- er zijn minder eenrichtingsstraten;
- er is een duidelijke bereik van handelszaken.
Wordt deze interpellatie beëindigd.
41e zaak:

Aanschaf van CNG-voertuigen in Grimbergen

Interpellatie vanwege raadslid Karlijne VAN BREE
Gelet op de interpellatie van raadslid Karlijne VAN BREE die volgende toelichting geeft
betreffende de aanschaf van CNG-voertuigen in Grimergen:
“Op 14 augustus 2014 werd in Het Nieuwsblad aangekondigd dat er tegen het einde van
2014 een Dats-brandstofstation zal zijn in Grimbergen (Vilvoordsesteenweg) waardoor de
mogelijkheid zal bestaan om CNG-aardgas (Compressed Natural Gas) te tanken. Tevens
zal er een installatie aan de gemeentelijke loodsen komen voor de wagens van de
gemeente die op aardgas rijden.
De schepen van Milieu laat in hetzelfde artikel weten dat er twee wagens zullen worden
aangekocht die op CNG rijden en dat het gemeentelijk autopark op termijn systematisch
vervangen zal worden door aardgas- en elektrische wagens.
Het is intussen geweten dat aardgas of CNG een goed alternatief vormt voor diesel- en
bezinevoertuigen. Deze laatste brandstoffen raken immers uitgeput en zijn vervuilend.
CNG heeft beduidend minder uitstoot van fijne deeltjes en scoort beter als het gaat om
CO2-uitstoot. CNG-wagens zijn zuiniger waardoor er sprake is van 40 à 60 procent
besparing op de brandstofprijs. En tot slot kan een CNG-voertuig ook rijden op biogas.
Het tanken van een CNG-voertuig zou ook veel sneller gaan dan het opladen van een
elektrisch voertuig.

Toch zijn de nadelen van dergelijke voertuigen vooral terug te brengen op de hogere
aanschafprijs dan een diesel- of benzinevoertuig en het feit dat er maar een beperkt
aantal tankstations in het land zijn waar CNG wordt aangeboden.
Voornoemd artikel doet een aantal vragen rijzen en vragen om verduidelijking aangaande
het moment van deze operatie om het gehele wagenpark te willen voorzien van CNGwagens alsook aangaande de voorziene kostprijs. Ook kunnen vragen gesteld worden
rond gelijktijdige investeringen door de gemeente van elektrische laadpalen.”
Gelet op het feit dat raadslid Karlijne VAN BREE aansluitend hierbij aan de schepen van
milieu vraagt om duidelijkheid te verschaffen over volgende punten:
•
Wordt met de start van de voorziene geleidelijke aanpassing van het gemeentelijk
wagenpark aan CNG-wagens aangevangen doordat er een Dats-tankstation zal
gebouwd worden tegen eind 2014 of is dit een loutere toevalligheid
•
Werden er concrete afspraken gemaakt met Dats? Zo ja, welke? Welke
engagementen nam Grimbergen ten aanzien van Dats?
•
Zal er zich een probleem stellen als de voorziene installatie aan de gemeentelijke
loodsen er niet komt ?
•
Zullen de auto's voorzien zijn van een "dual fual tank" waardoor de CNG-wagens
kunnen overschakelen op een andere brandstof als de CNG-tank leeg is ?
•
Om hoeveel wagens zal het vermoedelijk gaan welke de eerstkomende jaren door de
gemeente zullen worden vervangen of aangekocht en die met CNG rijden ?
•
En wat zijn dan de voorziene kosten en meerkosten per CNG-voertuig ?
•
Kan aanspraak gemaakt worden op subsidies ?
•
Of en hoe gaat de gemeente investeren in elektrische voertuigen ?
Gelet op het feit dat Eddie BOELENS, schepen van milieu, bovenstaande vragen als volgt
beantwoordt:
•
Neen, dat staat er totaal los van. Dat er in de nabije toekomst een tankstation komt
dat onder andere het tanken op aardgas mogelijk maakt, biedt interessante
perspectieven voor het vergroenen van het autopark in Grimbergen en omgeving. De
gemeente wil in het beleid de vermindering van de CO2-uitstoot een voorbeeld geven.
Een reële impact op grotere schaal komt er echter slechts als bedrijven en burgers dit
voorbeeld overnemen. De mogelijkheid om aardgas en/of elektriciteit te kunnen
“tanken” zal een belangrijke stimulans zijn om de keuze te maken voor
milieuvriendelijke brandstof.
•
Dit is momenteel niet van toepassing.
•
De voorziene installatie komt.
•
Dat kan zeker voorzien worden, maar zal wel een meerkost betekenen. De vraag stelt
zich of dat wel nodig is voor gemeentelijke wagens gelet op hun rijafstanden.
Afhankelijk van het model is de actieradius op aardgas zo’n 400 aan 500 km. Met een
“dual fuel tank” wordt dat 800 km. Er komt bovendien een eigen tankstation aan de
loodsen waar gemeentelijke wagens steeds kunnen tanken.
•
Dit jaar is een budget voorzien voor de aankoop van een bestelwagen en een lichte
vrachtwagen. De komende jaren zal werk gemaakt worden van de verdere
vergroening van het wagenpark. Welke wagens, wanneer en door wat (ook elektrisch
en hybride) worden vervangen, zal duidelijk blijken uit een mobiscan die Eandis zal
uitvoeren in het kader van hun pilootproject duurzame mobiliteit. Aantallen zijn ook
afhankelijk zijn van de voorziene budgetten in de meerjarenplanning.
•
Nieuwe CNG-wagens kosten zowat 2000 euro meer dan een gewone diesel- of
benzine wagen. De brandstofprijs is echter 20 tot 30% goedkoper. CNG-wagens zijn
bovendien zuiniger en kennen minder motorslijtage waardoor ze merkelijk goedkoper
in gebruik zijn.
•
De premie van de Belgische aardgasfederatie was maar even, ten tijde van het
autosalon in Brussel, geldig. Momenteel zijn er geen subsidies voor de aankoop van
CNG-voertuigen door lokale besturen. Maar als Eandis, in het kader van hun
pilootproject duurzame mobiliteit, een groepsaankoop organiseert, kunnen zeker
gunstigere prijzen bedongen worden.
•
Zoals eerder al aangegeven zal uit de mobiscan van Eandis blijken op welke wijze de
gemeente kan investeren in elektrische voertuigen. Om te opteren voor een elektrisch
voertuig is, onder meer, de dagelijkse rijafstand bepalend. Is die onder de 150 km,
dan kan een elektrisch voertuig in overweging worden genomen.
Wordt deze interpellatie beëindigd.

42e zaak:

Toetreding tot burgemeestersconvenant

Interpellatie van raadslid Philip ROOSEN
Gelet op de interpellatie van raadslid Philip ROOSEN, die in het kader van de toetreding
van Grimbergen tot het burgemeestersconvenant (klimaatconvenant) wenst te weten:
•
welke concrete maatregelen het college van burgemeester en schepenen zal nemen
met betrekking tot de reductie van de CO2 uitstoot;
•
welke interne diensten dit zullen opvolgen;
•
of er bijkomend een sensibiliseringsactie naar de burgers op punt wordt gezet;
Gelet op het feit dat de eerste vraag van raadslid Philip ROOSEN als volgt beantwoord
wordt door Eddie BOELENS, schepen van milieu:
“Om een precies overzicht te geven van de concrete maatregelen die zullen genomen
worden is het te vroeg. Vooreerst dient er immers een CO2-emissie-inventaris te worden
opgemaakt. Dit gebeurt in samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek (VITO) die daarvoor een Excel –tool heeft uitgewerkt. Het betreft een
vragenlijst omtrent het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen, de tertiaire sector,
de residentiële gebouwen, gemeentelijke openbare verlichting, het gemeentelijk
wagenpark, het openbaar, privé en commercieel vervoer. Het energieverbruik van de
industrie wordt alleen opgenomen in de nulmeting als de gemeente deze sector ook wenst
op te nemen in het later klimaatactieplan. Daarnaast moet ook de energieproductie van
koude en warmteproductie-eenheden geïnventariseerd worden. De provincie VlaamsBrabant en haar partners helpen de gemeente met het gebruik van de tool. De nulmeting
moet zijn afgerond 1 jaar na de beslissing van ondertekening door het gemeentebestuur,
aldus op 22 mei 2015.
Deze nulmeting zal het gemeentebestuur in staat stellen om de belangrijkste CO2emissies te identificeren. Op basis hiervan zullen dan reductiemaatregelen voorgesteld
worden in de vorm van een klimaatactie aan.
Pas dan zullen we duidelijke prioriteiten vastleggen op het vlak van de klimaatacties die
op het vlak van mobiliteit, gebouwen, uitrustingen, voorzieningen en eventueel ook
bedrijven zullen genomen worden.
Bij het voorbereiden van de beleids- en beheerscyclus in het najaar van 2013 hebben we
met de milieudienst en de dienst Werken in Eigen Beheer reeds overleg gepleegd om in
de meerjarenbegroting een aantal noodzakelijke middelen te voorzien om de komende
jaren werk te maken van het klimaatbeleid.
Sinds 1 augustus is er op de milieudienst een nieuwe beleidsmedewerker aangeworven.
Deze zal zich in het bijzonder bezighouden met al wat duurzaamheid betreft en krijgt
binnen de administratie een belangrijke coördinerende rol bij het klimaatbeleid, dat echter
alleen kan slagen mits een holistische aanpak, waar alle diensten van de gemeente bij
betrokken zullen worden.
Een eerste denkoefening op de milieudienst resulteerde in een waslijst aan mogelijke
klimaatacties die op basis van de nulmeting noodzakelijk zouden kunnen blijken. Enkele
voorbeelden:
•

inzake gebouwen:
- een deel van de gemeentelijke sportinfrastructuur is energieverslindend;
- er kan werk gemaakt worden van relighting van sportterreinen en sporthallen;
- een concreet actieplan kan worden opgemaakt inzake energiereducerende
maatregelen voor de Charleroyhoeve, de school “de negensprong” en het
gemeentehuis, dit op basis van de gegevens uit een uitgevoerde energie-audit en
opgesteld EPC;

•

inzake mobiliteit kan ik verwijzen naar het antwoord op de vraag van mevrouw Van
Bree;

•

inzake energie wordt ook de openbare verlichting een belangrijk aandachtspunt.”;

Gelet op het feit dat de tweede vraag van raadslid Philip ROOSEN als volgt beantwoord
wordt door Eddie BOELENS, schepen van milieu:
“De nieuwe beleidsmedewerker duurzaamheid op de milieudienst zal binnen de
administratie belangrijke coördinerende rol spelen bij het klimaatbeleid. Een klimaatbeleid

dient zich echter in alle aspecten van het beleid te vertalen. Kan slechts slagen mits een
holistische aanpak waar alle diensten van de gemeente betrokken bij zullen worden.”
Gelet op het feit dat de derde vraag van raadslid Philip ROOSEN als volgt beantwoord
wordt door Eddie BOELENS, schepen van milieu:
“Sensibilisering naar de burgers gaat zeker deel uitmaken van het klimaatactieplan. Dit
zal bvb. reeds gebeuren naar aanleiding van een informatievergadering betreffende CNG.
De doelstellingen van CO2-reductie met 20% zijn zeer ambitieus en kunnen slechts
gehaald worden als heel de bevolking een steentje bijdraagt. De gemeente heeft een
voorbeeldfunctie. Bij alle acties zal echter nagedacht moeten worden hoe deze vertaald
kunnen worden naar de bevolking en hoe de bevolking tot medewerking kan aangezet
worden. Ook daar zullen alle diensten van de gemeente een belangrijke rol in spelen.
Het woonloket zal hierbij ook een belangrijke rol blijven spelen. Verder is verheugend om
vast te stellen dat het Cultuurcentrum dit duurzaamheid als thema voor haar werking
gekozen heeft.”
Wordt deze interpellatie beëindigd.
43e zaak:

Fietsen door het rood

Interpellatie van raadslid Philip ROOSEN
Gelet op de interpellatie van raadslid Philip ROOSEN betreffende de toepassing van de
wetten van 28 december 2011 en 15 augustus 2012 die voorzien in een mogelijke
uitzonderingsregel voor fietsers aan kruispunten met verkeerslichten, waarbij fietsers in
bepaalde gevallen toestemming krijgen om rechtsaf of rechtdoor te rijden voorbij een
rood of oranje licht;
Gelet op de toelichtende nota die raadslid Philip ROOSEN betreffende deze
aangelegenheid aan de raadsleden bezorgde en waarin deze problematiek ruim wordt
gesitueerd;
Gelet op het feit dat raadslid Philip ROOSEN vanuit deze bredere achtergrond aan de
gemeente Grimbergen vraagt om voorzichtig te zijn met het invoeren van de
bovenvermelde uitzonderingen en aansluitend hierbij inzonderheid aan het college van
burgemeester en schepenen vraagt om:
•
een standpunt in te nemen omtrent deze in te voeren maatregel;
•
een standpunt in tenemen over mogelijke infrastructurele maatregelen die zouden
moeten genomen worden in deze context;
•
een beleid te voeren om kinderen en fietsers te informeren over deze nieuwe
maatregel;
Gelet op het feit dat Paul HERMANS, schepen van mobiliteit, in zijn antwoord de volgende
elementen aanhaalt:
•
deze problematiek komt voor het eerst te sprake;
•
het is moeilijk om in deze aangelegenheid een standpunt te bepalen;
•
het plaatsen van verkeersborden is een bevoegdheid van de wegbeheerder en, de
verkeerslichten op het kruispunt Veldkantstraat / Humbeeksesteenweg uitgezonderd,
bevinden alle verkeerslichten in Grimbergen zich op gewestwegen, waardoor het
Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid (AWV) bevoegd is;
•
het zou dan ook interessant zijn om het standpunt van AWV hierover te kennen; dit
zou aan bod kunnen komen in het overleg dat twee keer per jaar plaatsvindt tussen
vertegenwoordigers van de gemeente en vertegenwoordigers van AWV;

•
•

gezien de verkeerslichten op gewestwegen gesitueerd zijn is er ook afstemming nodig
met andere gemeenten waardoor deze gewestwegen lopen;
verder lijkt het noodzakelijk om elk kruispunt afzonderlijk te bekijken;

Wordt deze interpellatie beëindigd.
44e zaak:

Locatie van het Beigemse oorlogsmonument en de bescherming hiervan

Interpellatie en voorstel vanwege raadslid Bart LAEREMANS
Gelet op de volgende toelichting van raadslid Bart LAEREMANS betreffende de locatie van
het Beigemse oorlogsmonument:
“In Beigem is commotie ontstaan over de eventuele verplaatsing van het
oorlogsmonument van Beigem. Er is sprake van een verhuis van dit monument naar de
omgeving van de kerk. Rond het pleintje aan het oud-gemeentehuis zou een omheining
komen. Het plein zou dan integraal en definitief gebruikt worden als speelplaats.
De Beigemse verenigingen hebben hiertegen krachtig geprotesteerd. Ze hebben het
openlijk over een schending van het Beigemse patrimonium en een gebrek aan respect.
Het is inderdaad zo dat dit monument vergroeid is met het oud-gemeentehuis en mee
bepalend is voor de charme van dit plein.
Er zou bij het gemeentebestuur een drietal jaar geleden een beschermingsdossier
ingediend zijn voor zowel het oud-gemeentehuis als het monument, maar daar werden
tot op heden blijkbaar geen stappen in ondernomen.
In ieder geval is duidelijk dat in afwachting van de behandeling van zo’n
beschermingsdossier het niet toegelaten is dat er aan het gebouw of aan de betrokken
omgeving iets gewijzigd wordt. Het gemeentehuis en het oorlogsmonument zijn
overigens opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.
Het is passend dat het gemeentebestuur zonder dralen alle nodige initiatieven neemt om
het monument en het plein te beschermen.”;
Gelet op het feit dat raadslid Bart LAEREMANS aansluitend bij deze toelichting de
volgende vragen tot het college van burgemeester en schepenen richt:
•
Blijft het schepencollege bij zijn voornemen om het monument te verplaatsen? Zo ja,
waarom en naar welke locatie?
•
Klopt het dat enige tijd geleden een beschermingsdossier werd ingediend bij de
gemeente omtrent deze locatie? Zo ja, welke stappen werden er sindsdien in dit
dossier gezet?
•
Op welke wijze zal er de komende weken hierover gecommuniceerd worden met de
Beigemnaars?
•
Voor welke andere Beigemse gebouwen werden er beschermingsdossiers ingediend?
Wat is daar de stand van zaken?
Gelet op het feit dat Marc VAN GODTSENHOVEN, schepen van monumentenzorg, in zijn
antwoord op deze vragen de volgende elementen aanhaalt:
•
er is geen definitieve beslissing genomen betreffende het integraal en definitief
gebruik door de gemeentelijke basisschool ’t Mierken van het plein voor het oudgemeentehuis van Beigem;
•
het college onderzoekt op dit ogenblik of dit mogelijk is als één van de opties om
meer ruimte te creëren kinderen; andere opties zijn bvb. de aankoop van de grond
die naast de school ligt;
•
op 17 april 2012 heeft het gemeentebestuur kopie ontvangen van een schrijven van
de Raad van de Beigemse Verenigingen, gericht tot het Agentschap Onroerend
Erfgoed van de Vlaamse Overheid, waarin gevraagd wordt om een aantal Beigemse
monumenten waaronder het oud-gemeentehuis, de onderwijzerswoning, de school en
de monumenten te beschermen; de bal ligt in verband hiermee dan ook in het kamp
van Onroerend Erfgoed;
•
de Beigemnaars werden reeds geïnformeerd via een bewonersvergadering en zullen
ook verder op de hoogte gehouden worden;
•
er zijn nog beschermingsvragen gesteld voor de kerk, de pastorie en de kapellen van
Beigem;

•

•

•
•
•

•

bij collegebeslissing van 26 augustus 1996 werd een vraag ingediend betreffende de
bescherming van 24 Grimbergse gebouwen, waarvan er 4 in Beigem gelegen zijn, nl.:
- het kasteel Ten Berg, met park;
- de Bentinckhoeve;
- het Hof Leonard;
- de hoeve aan de Eversemsesteenweg;
deze vraag is actueel nog zonder gevolg; vorig jaar zou voorrang gegeven worden
aan monumenten gelegen in de rand van Brussel, met het accent op
faciliteitengemeenten, en dit bij gebrek aan geld;
uiteindelijk blijken er twee relicten in Berlare beschermd;
de vordering in de lopende dossiers is dan ook nihil;
Onroerend Erfgoed hanteert in zijn benadering 3 categorieën:
- categorie 1: reeds beschermde monumenten;
- categorie 2: mogelijk te beschermen monumenten waarvan een lijst wordt
aangelegd;
- categorie 3: relicten van lokaal belang;
het monument te Beigem wordt beschouwd als een relict van lokaal belang;

Gelet op het feit dat raadslid Bart LAEREMANS een voorstel ter stemming wenst te leggen
waarbij aan de gemeente zich ertoe engageert om alles in het werk te stellen om het oudgemeentehuis samen met het plein en het monument te laten beschermen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen voor:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
onthouden zich:
///
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, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Jean Dewit,
Marc Hamelrijckx;
Stelt vast dat dit voorstel verworpen wordt met 5 stemmen voor en 26 stemmen tegen bij
0 onthoudingen.
45e zaak:

Wateroverlast rond de Bruinborrebeek

Interpellatie van raadslid Bart LAEREMANS
Gelet op het feit dat raadslid Bart LAEREMANS het volgende uiteenzet in verband met de
wateroverlast rond de Bruinborrebeekstraat:
“In antwoord op een uitgebreide schriftelijke vraagstelling van 14 juli over de
wateroverlast langs de Brusselsesteenweg en een blijkbaar hoogst ongelukkige koppeling
tussen de Bruinborrebeek en de Aquafincollector antwoordde de burgemeester dat de
werken aan de Brusselsesteenweg zijn opgenomen in het eerste kwartaalprogramma voor
2014 en dat het dossier in behandeling is voor subsidies. Nadien moet er nog een
uitgebreid openbaar onderzoek komen. De uitvoering van de werken zal ook nog eens
335 werkdagen duren.
Hierdoor blijven de inwoners van de Biesthoek (en de inwoners stroomafwaarts langs de
Aquafincollector) nog voor geruime tijd, wellicht verscheidene jaren, in grote onzekerheid.
Daarom is het nuttig dat alvast op enkele vragen een antwoord wordt verstrekt.”
Gelet op het feit dat raadslid Bart LAEREMANS aansluitend bij deze uiteenzetting de
volgende vragen stelt aan het college van burgemeester en schepenen:
•
Is er intussen meer informatie over de timing (in ruime zin) van deze werken?
•
Wat kan het gemeentebestuur nu reeds zeggen over de mislukte verbinding tussen de
Bruinborrebeek en de collector? Klopt het dat de beek bij regenweer als het ware
grotendeels in deze collector overloopt? Welke fouten werden daarbij gemaakt? Wat
kan daaraan gedaan worden in afwachting van de grote werken?

•
•

•

Werd de Bruinborrebeek intussen gecontroleerd en gereinigd, zowel voorbij de
Brusselsesteenweg als eronder? Zijn er obstakels gevonden?
Kan onderzocht worden of er, in afwachting van deze grote werken, in een weide
stroomopwaarts langs de Bruinborrebeek grond kan worden afgegraven, zodat er
tijdelijk een extra overstromingsbekken wordt gecreëerd en de druk op de woningen
kan worden verminderd?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot het voorzien van aanvullende buffering
van de Maalbeek op de Nekkerweide?

Gelet op het feit dat Chris SELLESLAGH, schepen van openbare werken, in zijn antwoord
op deze vragen de volgende elementen aanhaalt:
•
vandaag vond een vergadering plaats met Aquafin, het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) van de Vlaamse Overheid, de ontwerper en de gemeentelijke diensten
betreffende de Brusselsesteenweg;
•
op basis van deze vergadering is vooropgesteld om dit jaar nog een lastenboek te
maken en om begin 2015 de opdracht te gunnen;
•
de wegverzakking boven de duiker onder de Brusselsesteenweg is voor ons een
topprioriteit; er vertrekken naar brieven naar AWV om dit te onderlijnen;
•
op de commissie infrastructuur en omgeving zullen de dossier betreffende de werken
voor de bijkomende buffering naast de Wolvertemsesteenweg en de volledig
heraanleg van de Brusselsesteenweg, met inbegrip van rioleringswerken, voorgelegd
worden;
•
wat betreft de mislukte verbinding tussen de Bruinborrebeek en de collector werden
recent structurele aanpassingen uitgevoerd door Aquafin; actueel is er enkel bij een
hoogwaterstand een overloop op de collector voorzien; gezien de uitgevoerde
camerainspecties van de koker om onbekende redenen geen bruikbare resultaten
opleverden, is een grondige controle ervan opgenomen in de werken aan de
Brusselsesteenweg;
•
door de dienst Openbare Werken werden tijdens recente regendagen verschillende
vaststellingen uitgevoerd om de invloed te kennen van het stijgend waterpeil van de
Maalbeek op haar zijvertakkingen; eens het hoogst haalbare afvoerdebiet is bereikt,
wordt het afvoerevenwicht verbroken en lopen de onmiddellijk aanpalende gebieden
onder water, te beginnen met deze die het laagst gelegen zijn;
•
het beter functioneren van het bufferbekken stroomopwaarts van de Bruinborrebeek
gelegen in de weide achteraan Noodbeekstraat 85 wordt verder onderzocht; deze
weide komt pas onder water als de afvoercapaciteit van de Maalbeek overschreden is;
•
wat betreft de mogelijke uitbreiding van het buffergebied, is het geld door de
provincie gereserveerd en zijn de besprekingen bezig.
Wordt deze interpellatie beëindigd.

Mondelinge vragen
Vanwege Yves VERBERCK
Raadslid Yves Verberck informeert naar de ingebruikname van de nieuwe atletiekpiste te
Humbeek.
Schepen William DE BOECK, tevens voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf
Grimbergen, haalt in zijn antwoord volgende elementen aan:
•
in de week voorafgaand aan de zitting heeft een poging tot voorlopige oplevering van
de atletiekpiste plaatsgevonden, waarbij een aantal opmerkingen werden gemaakt;
•
o.a. de homologatie door de Vlaamse Atletiekliga werd nog niet bekomen;
•
de voorlopige oplevering werd daarom niet toegestaan;
•
volgende week vindt een nieuwe poging tot voorlopige oplevering plaats
Vanwege Steven Dupont
Raadslid Steven DUPONT merkt op dat de werken die plaatsvonden op de
Brusselsesteenweg en waarbij tijdelijke verkeerslichten werden geplaatst niet werden
aangekondigd. Uit de Facebook-pagina van de politie kon worden afgeleid dat ook zij niet
op de hoogte waren. Rekening houdend hiermee wenst het raadslid te weten wat de
procedure is. Aansluitend hierbij kaart raadslid Steven DUPONT nog aan dat Franstalige
borden werden geplaatst om een omleidingsroute aan te duiden.
Burgemeester Marleen MERTENs haalt in haar antwoord de volgende elementen aan:

•
•
•
•
•

de werken waarnaar verwezen wordt zijn onaangekondigd begonnen; de aannemer
zou hierover een fax verzonden hebben, maar die is alleszins niet toegekomen;
het betreft hier een firma die een raamcontract heef met het Agentschap Wegen en
Verkeer van de Vlaamse Overheid;
de normale procedure werd niet gevolgd;
de werken duren maar 3 dagen;
de Franstalig borden zijn intussen verwijderd.

Vanwege Elke WOUTERS
Raadslid Elke WOUTERS haalt aan dat zij in de notulen van de collegezitting van 4
augustus 2014 las dat in de Dressaertlaan esdoorns zullen worden verwijderd zonder dat
deze worden vervangen en wenst te weten wat hiervoor de reden is. Aansluitend vraagt
zij ook wat er met de perkjes rond de bomen zal gebeuren en merkt zij op dat deze, als
ze behouden blijven, ook onderhouden moeten worden, hetgeen actueel maar summier
gebeurt.
Eddie BOELENS, schepen van milieu, antwoordt dat hij dit concrete dossier niet
onmiddellijk kan plaatsen, doch de antwoorden op deze vragen zal opzoeken.
Vanwege Jean-Paul WINDELEN
Raadslid Jean-Paul WINDELEN vraagt toelichting bij de publiciteit voor het pop-upcafé bij
de Lucashoeve via de gemeentelijke infoportieken.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat dit kon worden toegestaan omdat Eigen
Thuis de aanvrager is en dat een louter privé-initiatief dit niet kan aanvragen.
Aansluitend hierbij doet raadslid Jean-Paul WINDELEN navraag betreffende de lange duur
van deze aankondiging.
Hierop antwoordt burgemeester Marleen MERTENS dat de duur van affichering via de
infoportieken normaliter slechts twee weken bedraagt en dat zij verder zal navragen
waarom dit nu langer is.
Schepen William DE BOECK pikt hierop in en merkt op dat infoborden tijdens de
vakantieperiode wel langer blijven hangen.
Vanwege Bart LAEREMANS
Raadslid Bart LAEREMANS wenst te weten of er reeds een beslissing genomen is in het
dossier betreffende de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor de bou van
een warenhuis bovenaan de Brusselsesteenweg.
Burgemeester Marleen MERTENS, bevoegd voor ruimtelijke ordening, antwoordt dat het
college hierover een negatief advies heeft uitgebracht.
Vanwege Bart LAEREMANS
Raadslid Bart LAEREMANS verwijst naar de notulen van de collegezitting van 4 augustus
2014 waarin sprake is van werken aan de VRF-installatie van het gemeentehuis voor een
bedrag van ongeveer 622.000 euro, btw inbegrepen. Hij merkt op dat dit toch wel een
erg hoog bedrag is.
Chris SELLESLAGH, schepen van openbare werken, antwoordt dat een en ander nog wat
beter meevalt dan verwacht gezien voor deze werken tweemaal een bedrag van
400.000 euro in het meerjarenplan werd ingeschreven. Verder haalt hij aan dat
klaarblijkelijk bij het bouwen van het gemeentehuis geen toegangsluiken tot de
technische kokers werden voorzien, zodat deze nu nog moeten worden gemaakt.
Vanwege Yves VERBERCK
Raadslid Yves VERBERCK verwijst naar krantenartikel van 13 augustus 2014 waarin de
politie meedeelt dat overwogen wordt om voor de aanpak van sluikstortingen te werken
met verborgen camera’s. Het raadslid verwondert zich hierover aangezien hierover toch al
eerder studies gemaakt werden en wenst dan ook te weten wat er hiermee gebeurd is.
Chris SELLESLAGH, schepen van openbare werken, antwoordt dat er inderdaad een
onderzoek van de markt is geweest, maar dat hieruit gebleken is dat de mobiliteit van de
camera’s toch nog te wensen overlaat:
•
ofwel moet er gezorgd worden voor elektriciteitstoevoer, waardoor de mobiliteit
eerder beperkt is;

ofwel kunnen de systemen autonoom functioneren maar kan men ze niet discreet
opstellen.
De conclusie van het onderzoek, zo besluit Chris SELLESLAGH, was dan ook dat er nog
steeds geen systemen op de markt bleken te zijn die aan de verwachtingen voldoen.

•

Aansluitende hierbij merkt Eddie BOELENS, schepen van milieu, op dat in overleg met de
politie verder wordt gewerkt aan een strategie om sluikstortingen aan te pakken. Eddie
BOELENS verwijst verder naar de stad Ieper die op dit vlak reeds ervaring heeft en
hierover recent een rapport aan onze lokale politie heeft bezorgd.
Vanwege Vera VAN IMPE
Raadlid Vera VAN IMPE informeert naar de respons op het artikel in ’t Cursiefje waarmee
inwoners werden opgeroepen om als vrijwilliger bij te dragen tot het onderhoud van
grasperkjes.
Schepen Patrick VERTONGEN, bevoegd voor werken in eigen beheer, antwoordt dat 5
personen contact hebben opgenomen met de dienst terwijl we spreken over het
onderhoud van 60 percelen en dat hij zelf voorlopig de enige persoon is die zich heeft
opgegeven. Hij stelt dat dit zijns inziens zal moeten groeien.
Raadslid Vera VAN IMPE merkt op dat de inwoners van Strombeek-Bever toch ook voor
andere zaken zouden moeten kunnen worden gemotiveerd die kunnen bijdragen tot een
betere woonkwaliteit.
Besloten zitting

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergadering van 26 juni 2014 zodat deze, overeenkomstig artikel 33, 4de
lid, van het gemeentedecreet zijn goedgekeurd.
De voorzitter sluit de vergadering.
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