GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 SEPTEMBER 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. Goedkeuring toevoeging punt bij hoogdringendheid "Bouw Pierebad" - Tweede
aanpasisng dadingsovereenkomst
2. Kennisname ontslag gemeenteraadslid
3. Onderzoek geloofsbrieven, eedaflegging en installatie gemeenteraadslid
4. Rangorde gemeenteraadsleden - Actualisatie
5. Goedkeuring arbeidsreglement - Addenda en bijlagen
6. Basisonderwijs - Aanduiding van bijkomend lid voor de gemeentelijke adviesraad
"flankerend onderwijsbeleid"
7. Stand van zaken capaciteit onderwijs
8. Opdracht voor levering en plaatsing van netwerkinfrastructuur voor de administratie Vaststelling van de wijze van gunnen en goedkeuring van de voorwaarden (bestek en
kostenraming)
9. Retributie op het gebruik van het jeugdontmoetingscentrum (2014-2019)
10. Vzw Den Diepen Boomgaard - Aflossing toegekende lening via infrastructuurwerken
11. Goedkeuring ontwerpakte erfpachtovereenkomst voor Den Diepen Boomgaard
12. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Heilig Hart en
Sint-Jozef (Verbrande Brug). Rekening 2013 – Advies
13. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Rumoldus
(Humbeek). Rekening 2013 – Advies
14. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Amandus
(Strombeek-Bever). Rekening 2013 – Advies
15. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Salvator
(Borgt). Rekening 2013 – Advies
16. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Servaas
(Grimbergen). Rekening 2013 – Advies
17. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Onze-LieveVrouw (Beigem). Rekening 2013 – Advies
18. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Rumoldus
(Humbeek) - Meerjarenplanwijziging 2014-2019 – Goedkeuring
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19. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Rumoldus
(Humbeek). Budgetwijziging 2014 – Akteneming
20. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Onze-LieveVrouw (Beigem) - Meerjarenplanwijziging 2014-2019 – Goedkeuring
21. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Amandus
(Strombeek). Budgetwijziging 2014 – Akteneming
22. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Salvator
(Borgt). Budgetwijziging 2014 – Akteneming
23. Administratief toezicht op het OCMW - Jaarrekening 2013 - Kennisneming
24. Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen - Goedkeuring jaarrekening 2013
25. Oprichting van een gemeentelijke adviesraad "Lokaal distributiecomité"
26. Principebeslissing inzake de verlenging van het convenant tussen de gemeente
Grimbergen en Toerisme Vlaams-Brabant vzw betreffende de toeristisch-recreatieve
werking in de regio Groene Gordel
27. Stand van zaken Parking C
28. Lokale politie Grimbergen - Aankoop tweede elektrische fiets - Voorwaarden en wijze
van gunnen
29. Lokale politie - Kennisgeving van de vacatures in het operationeel kader in competitie
gesteld in mobiliteitscyclus 2014-04
30. Bouw Pierebad – Tweede aanpassing dadingsovereenkomst

Toegevoegde agendapunten
31. Bewegwijzering, aanduiding en inrichting van de publieke parkings in Grimbergencentrum

(aangevraagd door raadslid Bart LAEREMANS)

Mondelinge vragen
Schorsing en herneming zitting
27. – Herneming – Stand van zaken Parking C

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
1e zaak:

Goedkeuring toevoeging punt bij hoogdringendheid "Bouw Pierebad" Tweede aanpasisng dadingsovereenkomst

Gelet op artikel 29 van het gemeentedecreet waarin staat vermeld dat een punt dat niet
op de agenda voorkomt niet in bespreking mag worden gebracht behalve in spoedeisende
gevallen;
Overwegende dat het punt “Bouw Pierebad – Tweede aanpassing dadingsovereenkomst”
bij hoogdringendheid op de agenda van de zitting van vandaag moet geplaatst worden;
Overwegende dat volgens artikel 29 van het gemeentedecreet enkel tot spoedbehandeling
kan besloten worden door ten minste twee derde van de aanwezige leden; dat de namen
van die leden en de motivering van de spoedeisendheid in de notulen van de vergadering
moeten worden vermeld;
Overwegende dat de dringende noodzaak in voorliggend geval voortspruit uit het feit dat
zonder de aanvaarding van de voorgestelde wijzigingen in de gemeenteraadszitting van
vandaag de dadingsovereenkomst door de gemeente niet geldig kan worden ondertekend
en dat in dit geval de noodzakelijke herstellingswerken aan de kuip van het competitiebad
in het zwemcomplex “Pierebad” niet kunnen starten op 10 november 2014 en opnieuw
met meer dan een half jaar zullen worden uitgesteld, met verdere schade tot gevolg;

Pagina 2 van 43

Gaat over tot de stemming betreffende het toevoegen aan de agenda van de zitting van
heden van het punt “Bouw Pierebad – Tweede aanpassing dadingsovereenkomst”;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
Bij hoogdringendheid en tot dadelijke behandeling wordt het punt “Bouw Pierebad –
Tweede aanpassing dadingsovereenkomst” op de agenda van heden gebracht om
behandeld te worden in openbare zitting als laatste punt.
2e zaak:

Kennisname ontslag gemeenteraadslid

Gelet op artikel 15 van het gemeentedecreet;
Gelet op de brief van 29-8-2014 vanwege gemeenteraadslid Elke VAN NEYGHEM (N-VA)
waarmee zij haar ontslag als gemeenteraadslid indient;
Overwegende dat het betrokken gemeenteraadslid haar mandaat blijft uitoefenen tot de
opvolger is geïnstalleerd aangezien het ontslag niet het gevolg is van een
onverenigbaarheid;
BESLUIT:
Enig artikel.
Akte te nemen van het vrijwillig ontslag van mevrouw Elke VAN NEYGHEM als
gemeenteraadslid.
3e zaak:

Onderzoek geloofsbrieven, eedaflegging en installatie gemeenteraadslid

Gelet op de artikelen 7, §3, en 16 van het gemeentedecreet;
Gelet op de artikelen 8 en 58 van het decreet van 8-7-2011 houdende de organisatie van
de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het gemeentedecreet van
15-7-2005, het provinciedecreet van 9-12-2005 en het decreet van 19-12-2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (cf.
"Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet");
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20-12-2012 houdende kennisneming
geldigheidsverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2-1-2013 betreffende de installatie van
de gemeenteraadsleden: onderzoek geloofsbrieven, eedaflegging en bepaling rangorde;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden kennis nam van het vrijwillig
ontslag van raadslid Elke VAN NEYGHEM (N-VA);
Overwegende dat bijgevolg in haar vervanging dient te worden voorzien;
Overwegende dat de heer Gert LEENDERS bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14-102012 als eerste opvolger op de lijst N-VA werd verkozen;
Overwegende dat de heer Gert LEENDERS bijgevolg per brief van 4-9-2014 werd
gevraagd of hij het mandaat van gemeenteraadslid wenst te aanvaarden;
Overwegende dat belanghebbende gebruik wenst te maken van het recht van opvolgend
raadslid en in dit kader op 15-9-2014 de volgende documenten heeft ingediend:
•
een verklaring op eer dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen van
onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 11 van het gemeentedecreet;
•
een uittreksel uit het strafregister (model 1);
•
een uittreksel uit het bevolkingsregister;
Overwegende evenwel dat Gert LEENDERS vervolgens met een schrijven ingekomen op
23 september 2014 liet weten dat hij vandaag niet op de zitting kan verschijnen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
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Enig artikel.
Het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Gert LEENDERS (N-VA) in het kader
van zijn opvolging van mevrouw Elke VAN NEYGHEM (N-VA), ontslagnemend
gemeenteraadslid, te verdagen naar een volgende zitting.
4e zaak:

Rangorde gemeenteraadsleden – Actualisatie

Overwegende dat mevrouw Elke VAN NEYGHEM ontslag nam als gemeenteraadslid;
Overwegende dat de heer Gert LEENDERS ten gevolge van dit ontslag van zijn recht als
opvolgend gemeenteraadsleden gebruik wenst te maken;
Overwegende evenwel dat de heer Gert LEENDERS niet kon deelnemen aan de zitting van
heden, zodat het onderzoek van zijn geloofsbrieven en zijn beëdiging dienden te worden
uitgesteld;
Overwegende dat mevrouw Elke VAN NEYGHEM derhalve nog steeds deel blijft uitmaken
van de gemeenteraad en dat de rangorde van de gemeenteraadsleden bijgevolg nog niet
dient te worden aangepast;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
De actualisatie van de rangorde van de gemeenteraadsleden als gevolg van het ontslag
van gemeenteraadslid Elke VAN NEYGHEM en haar vervanging door opvolger Gert
LEENDERS te verdagen tot na de beëdiging van deze laatste.
5e zaak:

Goedkeuring arbeidsreglement - Addenda en bijlagen

Gelet op het Gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42, §3, en artikel 43, §2,
2°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretarissen de ontvanger van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de wet van 3 juli 1978 en de latere wijzigingen betreffende de
arbeidsovereenkomsten;
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen en de latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel;
Overwegende dat het arbeidsreglement een document is waarvan de bepaling zowel de
werkgever als de werknemer binden;
Overwegende dat voor aangelegenheden die niet geregeld worden in dit
arbeidsreglement, de bepalingen gelden van de rechtspositieregeling;
Overwegende dat een aantal zaken, zoals onder meer de uurroosters, om praktische
redenen worden vermeld in de addenda, welke integraal deel uitmaken van het
arbeidsreglement en moeten worden opgesteld en gewijzigd met inachtneming van de
wettelijke procedureregels;
Overwegende dat het arbeidsreglement kan gewijzigd worden zonder de normale
wettelijke procedure te volgen wanneer het gaat om onderwerpen waarvoor de
inspraakprocedure via vakbondsoverleg geen meerwaarde biedt zoals het aanpassen van
een aantal informatieve bepalingen (bijvoorbeeld het adres van de
verzekeringsmaatschappij, namen van de leden van de syndicale afvaardiging,
contactgegevens van de arbeidsgeneeskundige dienst, locaties waar de verbandkisten
zich bevinden, enzovoort);
Overwegende dat er in bovenvermeld geval enkel wordt afgeweken van de procedure
voorzien in artikel 11 en 12 van de wet van 8 april 1965;
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Overwegende dat de volgende bijlagen integraal deel uitmaken van het arbeidsreglement:
•
het reglement tijdsregistratie. Een herwerkte versie van dit reglement zal in het
najaar voorgelegd worden aan de gemeenteraad (addendum 1);
•
de uurroosters (addendum 2);
•
het reglement inzake alcohol, drug- en middelengebruik (addendum 3);
•
het reglement inzake het rookverbod (addendum 4);
•
het reglement gebruik elektronische communicatie (addendum 5);
•
het reglement inzake telewerk (addendum 6);
Overwegende dat een herwerkte versie van het reglement tijdsregistratie in het najaar
voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad;
Gelet op het overleg betreffende het ontwerp van arbeidsreglement met addenda in het
managementteam;
Gelet op de bespreking van het ontwerp van arbeidsreglement met addenda in het college
van burgemeester en schepenen op 10 juni 2014;
Gelet op de besprekingen van het arbeidsreglement en addenda in het Gewoon Bijzonder
Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité van het Gemeente- en OCMW-personeel op 26
juni 2014 en 4 september 2014;
Gelet op de bespreking van het arbeidsreglement en addenda in de
gemeenteraadscommissie Personeel en Organisatie op 18 september 2017;
BESLIST: met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
Het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel met addenda en bijlagen wordt
vastgesteld zoals voorgelegd in de zitting van heden. Twee exemplaren ervan dienen door
de gemeenteraadsvoorzitter en de gemeentesecretaris te worden geviseerd om te worden
gevoegd bij onderhavig besluit.
6e zaak:

Basisonderwijs - Aanduiding van bijkomend lid voor de gemeentelijke
adviesraad "flankerend onderwijsbeleid"

Gelet op het feit dat in de zitting van 24 april 2014 de gemeenteraad overging tot de
oprichting van een gemeentelijke adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Overwegende dat de statuten van de voorgenoemde adviesraad in dezelfde zitting werden
vastgesteld;
Gelet op artikel 3 van de desbetreffende statuten waarin de samenstelling van de
adviesraad wordt geregeld;
Gelet op artikel 200 van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat in de zitting van 26 juni 2014 de gemeenteraad overging tot de
aanduiding van de leden voor de gemeentelijke adviesraad;
Overwegende dat hierbij 8 personen als effectieve vertegenwoordiger werden aangeduid
en 6 personen als plaatsvervangende vertegenwoordiger;
Overwegende dat voor de vrije basisschool Prinsenhof enkel een effectieve
vertegenwoordiger werd aangeduid;
Gelet op het feit dat de vrije kleuterschool en de vrije lagere school die te Grimbergen
samen functioneren als een basisschool bekend onder de naam "Prinsenhof" de heer
Herman DECNIJF voordragen als plaatsvervangend lid van de adviesraad flankerend
onderwijsbeleid;
Overwegende dat in overeenstemming met artikel 3, § 1, van de statuten van de
gemeentelijke adviesraad flankerend onderwijsbeleid de vrije kleuterschool en de vrije
lagere school, die te Grimbergen samen functioneren als een basisschool bekend onder de
naam "Prinsenhof"(verder: de vrijde basisschoolstructuur Prinsenhof), als één entiteit
worden beschouwd die één effectieve vertegenwoordiger kan afvaardigen;
Gelet op het feit dat de heer Herman DECNIJF als gecoöpteerd lid deel uitmaakt van het
schoolbestuur - dat participatief is samengesteld - van de vrijde basisschoolstructuur
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Prinsenhof en dat zijn kandidatuur derhalve beantwoordt aan de bepalingen van artikel 3
van de statuten van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot een geheime stemming betreffende de aanduiding van Herman DECNIJF als
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de vrije basisschoolstructuur Prinsenhof voor
de gemeentelijke adviesraad flankerend onderwijsbeleid waaruit blijkt dat 29 ja-stemmen
op 29 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Enig artikel.
Herman DECNIJF aan te duiden als bijkomend plaatsvervangend lid in de gemeentelijke
adviesraad "flankerend onderwijsbeleid"voor de vrije kleuterschool en de vrije lagere
school die te Grimbergen samen functioneren als een basisschool bekend onder de naam
"Prinsenhof".
De heer Jean DEWIT vervoegt de vergadering.
7e zaak:

Stand van zaken capaciteit onderwijs

De voorzitter geeft het woord aan Patrick VERTONGEN, schepen van onderwijs, die inzake
de capaciteit van het gemeentelijk basisonderwijs volgende stand van zaken geeft:
•

•

betreffende de gemeentelijke basisschool ’t Villegastje te Strombeek-Bever:
- het college van burgemeester en schepenen heeft definitief beslist om te
investeren in ’t Villegastje en om enerzijds een nieuwbouw te realiseren op de
hoek van de de Villegas de Clercampstraat en de Schoolstraat en anderzijds de
bestaande gebouwen deels af te breken en/of te renoveren;
- het college van burgemeester en schepenen heeft opdracht gegeven aan de
administratie om een bestek op te maken voor de toewijzing van een studie- en
ontwerpopdracht via een open offerteaanvraag. De bedoeling hiervan is een
voorstudie te laten maken waarbij volgende alternatieven verder worden
uitgewerkt:
. incorporatie van de woning met achterliggende loods welke in de de Villegas
de Clercampstraat links aan het huidige schoolcomplex paalt;
. incorporatie van het huis met achterliggende tuin dat in de Schoolstraat
aansluit bij de open ruimte waarop thans tijdelijke klascontainers zijn
ingeplant, gecombineerd met een optimalisatie van de ruimte waarop thans
de huidige keuken en het reftergebouw gevestigd is.
Aansluitend zal het bestuur de definitieve keuze maken voor één van
bovenstaande alternatieven.
betreffende de gemeentelijke basisschool ’t Mierken te Beigem:
- begin september ontvingen wij de goedkeuring van het aanbestedingsdossier door
het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn);
- dinsdag ll. vond een werkvergadering plaats waarop alle betrokken partijen
werden uitgenodigd: aannemer, architect, directie, nutsmaatschappijen en
gemeentebestuur waren daar aanwezig;
- de aannemer bezorgt ons in de loop van de komende weken zijn werkplanning;
- samengevat kan gemeld worden dat de nieuwbouw de komende weken van start
kan gaan om tegen het nieuwe schooljaar 2015-2016 in gebruik te worden
genomen.

8e zaak:

Opdracht voor levering en plaatsing van netwerkinfrastructuur voor de
administratie - Vaststelling van de wijze van gunnen en goedkeuring van de
voorwaarden (bestek en kostenraming)

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 26, § 1, 1°, a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
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Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
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;
Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp levering en
plaatsing van netwerkinfrastructuur voor de administratie;
Overwegende dat binnen het lokale netwerk naast data ook spraaksignalen voor telefonie
(cf. voice over IP - VoIP) kunnen getransporteerd worden;
Overwegende dat de bestaande netwerkinfrastructuur, aangekocht in 2006 en 2007, niet
voldoet om voice te transfereren;
Overwegende dat door de steeds toenemende toevloed aan data er regelmatig
bottlenecks optreden binnen de bestaande dataomgeving;
Overwegende dat de bestaande netwerkinfrastructuur in het kader van de integratie van
VoIP (Voice over IP) en het wegwerken van bottlenecks dan ook dient vervangen te
worden;
Overwegende dat het OCMW van Grimbergen, gelet op de schaalvoordelen, eveneens
wenst deel te nemen aan deze overheidsopdracht.
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 81.487,60 excl. btw
of € 98.600,00 incl. 21% btw (€ 70.800,00 voor het gemeentebestuur en € 27.800,00
voor het OCMW);
Overwegende dat het totale aannemingsbedrag voor levering en plaatsing van
netwerkinfrastructuur voor de gemeente en het OCMW € 98.600,00 incl. btw bedraagt en
dus lager is dan € 85.000,00 excl. btw. (of € 102.850,00 incl. btw), zodat deze opdracht
ingevolge artikel 26, § 1,1°, a, van de wet van 15 juni 2006 en artikel 105 van het
koninklijk besluit van 15 juli 2011- en latere wijzigingen - kan gegund worden via de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de kredieten voor deze opdracht zijn ingeschreven in het
investeringsbudget 2014 en de uitgaven meer bedragen dan € 25.000,00 excl. btw (of €
30.250,00 incl. btw), zodat de gemeenteraad bevoegd is om de wijze van gunnen en de
voorwaarden vast te stellen;
Overwegende dat de uitgaven voor het gemeentelijk aandeel binnen deze opdracht
voorzien is op artikel 2014/GBB-INF/0119-03/2410100/BESTUUR/CBS/IE-18 van het
investeringsbudget dienstjaar 2014;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Opdracht voor levering en plaatsing van
netwerkinfrastructuur voor de administratie” een bijzonder bestek werd opgesteld door de
dienst Personeel en organisatie/informatica;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door Jean-Paul Windelen en
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, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie Boelens, Alena
Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Steven Dupont, Elke Wouters,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Anne Deman;
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BESLIST: met 27 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Er wordt een opdracht gegund met als voorwerp de levering en plaatsing van
netwerkinfrastructuur voor de administratie. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bijzonder bestek “Opdracht voor de levering en plaatsing van
netwerkinfrastructuur voor de administratie” en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 81.487,60 excl. btw of € 98.600,00 incl.
21% btw.
Art. 2.
De in artikel 1 vermelde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
9e zaak:

Retributie op het gebruik van het jeugdontmoetingscentrum (2014-2019)

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het retributiereglement op het gebruik van het jeugdontmoetingscentrum
vastgesteld door de gemeenteraad op 21 maart 2012;
Overwegende dat met het oog op een optimalisatie van het gebruik van het
jeugdontmoetingscentrum “De Witte Villa” wordt voorgesteld om voor de verdere
legislatuur een wijziging door te voeren aan dit retributiereglement;
Overwegende dat deze wijziging er inzonderheid op gericht is om verenigingen die verder
willen gaan dan het occasioneel aanbieden van activiteiten hiertoe betaalbare
mogelijkheden te geven door het invoeren van een systeem van jaarabonnementen;
Overwegende dat een jaarabonnement hierbij kan worden opgevat als het gebruik
gedurende een volledig werkjaar, dat loopt van 1 september 20XX tot 31 augustus 20XX
+ 1, van een specifieke ruimte op een specifiek dagdeel of een specifieke avond in de
week;
Overwegende dat activiteiten gericht op de jeugd tijdens de week voornamelijk na
18.00 uur zullen plaatsvinden en dat er hoe dan ook slechts zeven avonden per week
kunnen worden toegewezen zodat het aangewezen is om het aantal jaarabonnementen te
beperken;
Overwegende dat een sterke nood wordt ervaren aan een initiatief dat gekenmerkt wordt
door een brede, open en pluralistische werking en dat zich principieel richt tot alle
Grimbergse jongeren;
Overwegende dat bij de toekenning van jaarabonnementen voorrang zal gegeven worden
aan initiatieven afhankelijk van de mate waarin zij aan bovenstaande nood
tegemoetkomen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Er wordt voor een periode van 1 oktober 2014 tot 31 december 2019 een retributie
gevestigd op het gebruik van het jeugdontmoetingscentrum (JOC) volgens de bepalingen
van dit reglement. Het gebruik zelf wordt verder geregeld door een gebruikersreglement
vast te stellen door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 2.
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
•
een dagdeel: een voormiddag tussen 8 uur en 13 uur, dan wel een namiddag tussen
13 uur en 18 uur;
•
een avond: de periode vanaf 18 uur tot het sluitingsuur voorzien in het
gebruikersreglement.
Art. 3.
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De retributie is verschuldigd door de aanvrager aan wie het gebruik van het JOC wordt
toegestaan.
Art. 4.
§ 1. De retributie wordt vastgesteld als volgt:
Grote polyvalente zaal:
•
voor activiteiten zonder winstoogmerk:
- per dagdeel
30
- per 10 dagdelen
240
- jaarabonnement voor een vast dagdeel
750
- per avond
40
- per 10 avonden
320
- jaarabonnement voor een vaste avond
1.000
•
voor betalende activiteiten met winstoogmerk:
- per dagdeel
60
- per 10 dagdelen
480
- jaarabonnement voor een vast dagdeel
1.500
- per avond
80
- per 10 avonden
640
- jaarabonnement voor een vaste avond
2.000
•
voor recepties en gelegenheidsetentjes georganiseerd door
individuele jongeren
- per dagdeel
90
- per avond
120

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

euro
euro

Kleine polyvalente zaal:
•
voor activiteiten zonder winstoogmerk:
- per dagdeel
10 euro
- per 10 dagdelen
80 euro
- jaarabonnement voor een vast dagdeel
250 euro
- per avond
15 euro
- per 10 avonden
120 euro
- jaarabonnement voor een vaste avond
375 euro
•
voor betalende activiteiten met winstoogmerk:
- per dagdeel
20 euro
- per abonnement (10 dagdelen)
160 euro
- jaarabonnement voor een vast dagdeel
500 euro
- per avond
30 euro
- per abonnement (10 avonden)
240 euro
- jaarabonnement voor een vaste avond
750 euro
•
voor recepties en gelegenheidsetentjes georganiseerd door
individuele jongeren
- per dagdeel
30 euro
- per avond
45 euro
Repetitielokalen (per lokaal):
•
per dagdeel
•
per 10 dagdelen
•
jaarabonnement voor een vast dagdeel
•
per avond
•
per 10 avonden
•
jaarabonnement voor een vaste avond

10
80
250
15
120
375

euro
euro
euro
euro
euro
euro

Stockageruimte in de repetitielokalen (enkel voor abonnementhouders)
•
per maand en per ruimte
10 euro
Voor houders van een jaarabonnement wordt het winstoogmerk niet per activiteit
beoordeeld maar op basis van de globale werking.
§ 2. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om te beslissen over de
toekenning van jaarabonnementen. Jaarabonnementen kunnen enkel worden toegekend
aan verenigingen, niet aan privé personen, behalve wanneer het jaarabonnement
betrekking heeft op het gebruik van een repetitielokaal.
Per jaar kunnen maximaal vier jaarabonnementen worden toegekend.
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Een jaarabonnement geeft het recht om gedurende een heel werkjaar, dat loopt van 1
september tot 31 augustus, op eenzelfde dag van de week, tijdens eenzelfde dagdeel of ’s
avonds gebruik te maken van een specifiek lokaal in het JOC.
De aanvragen tot het bekomen van een jaarabonnement moeten ingediend worden
uiterlijk op 31 mei, voorafgaand aan een nieuw werkjaar.
Bij de toekenning van jaarabonnementen zal het college van burgemeester en schepenen
in eerste orde initiatieven in aanmerking nemen die gekenmerkt worden door een brede,
open en pluralistische werking en die zich principieel richten tot alle Grimbergse jongeren.
Met een brede werking wordt hierbij bedoeld een werking die zich, naast het louter bieden
van kansen tot ontmoeting en ontspanning aan jonge mensen, tevens tot doel stelt om
recreatieve, vormende, culturele, sociale en sportieve activiteiten voor jongeren te
programmeren, zonder dat het accent hierbij overmatig op een specifieke sector of
werkvorm ligt.
Wanneer tot ten minste twee maanden op voorhand door een andere persoon of
vereniging dan deze waaraan voor een specifiek dagdeel of een specifieke avond een
jaarabonnement werd toegekend voor het gebruik van een specifiek lokaal van het JOC
een concurrerende aanvraag tot het gebruik van ditzelfde lokaal wordt ingediend, zal de
houder van het jaarabonnement met de eigen activiteit uitwijken naar een ander vrij
dagdeel of een andere vrije avond, tenzij kan worden aangetoond dat reeds een activiteit
was gepland waarvoor verbintenissen met derden werden aangegaan. Van deze
uitwijkregeling kan slechts 5 keer per werkjaar gebruik gemaakt worden. De genieter van
een jaarabonnement kan ook op eigen initiatief, binnen dezelfde perken en eventueel in
onderlinge afspraak met andere gebruikers van het JOC, met een eigen activiteit
uitwijken naar een ander dagdeel of een andere avond.
Met de verantwoordelijken van een initiatief dat in aanmerking wordt genomen voor de
toekenning van een jaarabonnement wordt een overeenkomst gesloten die o.a. de wijze
regelt waarop de betaling van de verschuldigde retributie dient te gebeuren en waarop
controle wordt uitgeoefend op het blijvend vervullen van de toekenningsvoorwaarden.
§ 3. De retributie voor het verlies van een persoonlijke toegangsbadge wordt vastgesteld
op 25 euro.
Art. 5.
De persoon of rechtspersoon aan wie het gebruik van het JOC wordt toegestaan is een
waarborg verschuldigd, waarop eventuele aangerichte schade zal worden verhaald. Indien
blijkt dat de gestorte waarborg niet volstaat om de schade te dekken, zal de totale kost
van het schadegeval worden verhaald op de persoon of rechtspersoon aan wie het
gebruik werd toegestaan.
De
•
•
•
•

waarborg wordt vastgesteld als volgt:
grote polyvalente zaal
125 euro
kleine polyvalente zaal
25 euro
repetitielokalen
25 euro
stockageruimte
25 euro

Voor wie een lokaal gebruikt op basis van een regeling per 10 dagdelen of van een
jaarabonnement wordt de waarborg eenmalig betaald en terugbetaald na het laatste
gebruik, tenzij bij een tussentijdse controle wordt vastgesteld dat reeds schade moet
worden aangerekend op de waarborg. In dit geval dient na afhouding van de aan te
rekenen schade en desgevallend na invordering van de schadekosten die de waarborg te
boven gaan een nieuwe waarborg te worden gesteld om verder gebruik van het lokaal
mogelijk te maken.
Art. 6.
In afwijking van het bepaalde onder artikel 4, § 1, kan elke jeugdvereniging aan wie het
gebruik van het JOC wordt toegestaan, voor het houden van bestuursvergaderingen per
kalenderjaar twaalfmaal gratis gebruik maken van de kleine polyvalente zaal.
In afwijking van het bepaalde onder artikel 4, § 1, kunnen het OCMW, de lokale politie, de
verzelfstandigde gemeentelijke diensten van Grimbergen en de vzw Recreatief Vliegveld
Grimbergen, mits goedkeuring van het college, gratis gebruik maken van de lokalen van
het JOC.
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Art. 7.
De retributie en de waarborg dienen door de aanvrager te worden voldaan binnen de 7
dagen na ontvangst van de factuur.
Art. 8.
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden volgens de
modaliteiten bepaald in artikel 94, 2° tweede lid van het gemeentedecreet.
Art. 9.
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
10e zaak:

Vzw Den Diepen Boomgaard - Aflossing toegekende lening via
infrastructuurwerken

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 30 augustus 2012, betreffende de
leningsovereenkomst met vzw Den Diepen Boomgaard;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11 september
2012, houdende goedkeuring van de leningsovereenkomst met vzw Den Diepen
Boomgaard;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16 september
2013, houdende de opschorting van de terugbetalingsverplichting van vzw den Diepen
Boomgaard tot 30 juni 2014;
Gelet op de engagementsverklaring die in de zitting van heden wordt voorgelegd die
tussen volgende wordt afgesloten:
•
vzw Den Diepen Boomgaard;
•
vzw Bouwfonds Den Diepen Boomgaard;
•
vzw Provincialaat Broeders van Liefde, Psychiatrisch Centrum Sint-Alexius;
•
vzw Tewerkstellingsinitiatieven Kannunik Triest;
Overwegende dat deze engagementsverklaring een rendabele doorstart van Den Diepen
Boomgaard als sociaal tewerkstellingsinitiatief met een lokale verankering geloofwaardig
maakt;
Overwegende dat op basis van deze engagementsverklaring de Broeders van Liefde 5 van
de 9 bestuursfuncties zullen opnemen in vzw Den Diepen Boomgaard; dat de 4 overige
bestuurders, waaronder 2 leden van het college van burgemeester en schepenen, zullen
zorgen voor de lokale verankering van het initiatief;
Overwegende dat de vzw Den Diepen Boomgaard op basis van deze
engagementsverklaring verder de exploitatie van de bio-boerderij als sociaal
tewerkstellingsproject zal verzekeren;
Overwegende dat de vzw Bouwfonds Den Diepen Boomgaard specifiek wordt opgezet om
het nog aan de gemeente terug te betalen leningsbedrag met bijbehorende intresten via
eigen initiatieven in eerste orde bijeen te brengen door via acties en fondsenwerving
allerhande middelen bijeen te brengen en inspanningen te leveren die resulteren in
financieel waardeerbare infrastructuurwerken en -inspanningen aan de hoeve Den Diepen
Boomgaard;
Overwegende dat een afvaardiging van enerzijds vzw Den Diepen Boomgaard en
anderzijds het gemeentebestuur jaarlijks zal afspreken in welke mate de gerealiseerde
werken aanleiding kunnen geven tot een verlaging van het uitstaande leningbedrag en
dat de gemeente hierbij het laatste woord heeft;
Overwegende dat vzw Den Diepen Boomgaard er zich in tweede orde toe engageert om,
met het oog op de verdere uitbouw van de exploitatie van de bio-boerderij als sociaal
tewerkstellingsproject inspanningen te leveren voor de renovatie van de infrastructuur;
Overwegende dat de instap van de vzw Provincialaat Broeders van Liefde op dit vlak een
belangrijke input garandeert van deskundigheid en middelen en dat hierdoor het behoud
en herstel van het erfgoed dat deze hoeve is lopende de erfpachtovereenkomst in het
vooruitzicht gesteld worden;
Overwegende dat dit de gemeente als dusdanig reeds een meerwaarde oplevert;
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Overwegende dat het derhalve verantwoord is dat gemeente zich ertoe engageert om,
indien vzw Bouwfonds Den Diepen Boomgaard zijn engagement om de lening terug te
betalen via investeringen in infrastructuurwerken en -inspanningen niet kan voleindigen,
deze werken hiervoor mee in aanmerking te nemen;
Overwegende dat de bevoegdheid tot het nemen van de eindbeslissing, over de mate
waarin uitgevoerde werken in aanmerking worden genomen om de toegekende lening af
te lossen, tot de exclusieve bevoegdheid van het gemeentebestuur behoort;
Overwegende dat vzw Den Diepen Boomgaard na een eenmalige aflossing van 7.064,4
euro nog 142.935,6 euro aan kapitaal verschuldigd blijft;
Overwegende dat vzw Den Diepen Boomgaard na een eenmalige aflossing van 1.253,42
euro nog 9.095,05 euro aan interesten verschuldigd blijft;
Overwegende dat voorgestelde wijziging van de terugbetalingsmodaliteiten een negatieve
budgettaire invloed heeft op de financiële toestand van het gemeentebestuur;
Overwegend dat het in de bovenvermelde context aangewezen is om een gunstig gevolg
te geven aan het voorstel om de terugbetaling van de toegestane lening niet via geld,
doch via uit te voeren infrastructuurwerken en te leveren infrastructuurinspanningen te
laten verlopen, en dit ondanks de negatieve impact van deze werkwijze op de
gemeentelijke financiën, omdat uiteindelijk enkel nog op deze wijze op kortere termijn de
stabiliteit en de veiligheid van de oude hoeve Den Diepen Boomgaard kan verbeterd
worden;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het voorstel van raadslid Bart LAEREMANS om dit voorstel te amenderen door
toevoeging aan artikel 3 van een bepaling waarmee aan het college van burgemeester en
schepenen wordt opgedragen om het omstandig gemotiveerd verslag dat vzw Den Diepen
Boomgaard minstens op jaarlijkse basis zal dienen te bezorgen en op basis waarvan de
omvang van de uitgevoerde infrastructuurwerken en geleverde
infrastructuurinspanningen zal kunnen worden beoordeeld voor kennisneming aan de
gemeenteraad voor te leggen;
Gaat over tot de stemming over het aldus geamendeerde voorstel:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
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, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie Boelens, Alena
Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven
Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: 28 stemmen voor en 1 stem tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Akte te nemen van de engagementsverklaring die onderschreven wordt door:
•
vzw Den Diepen Boomgaard;
•
vzw Bouwfonds Den Diepen Boomgaard;
•
vzw Provincialaat Broeders van Liefde, Psychiatrisch Centrum Sint-Alexius;
•
vzw Tewerkstellingsinitiatieven Kannunik Triest
en zich op basis hiervan akkoord te verklaren met het voorstel om het saldo van de
toegekende lening (142.935,6 euro aan kapitaal en 9.095,05 euro aan interesten) verder
af te lossen op basis van uit te voeren infrastructuurwerken en te leveren
infrastructuurinspanningen.
Art 2.
Het vermelde akkoord slechts te verlenen onder de ontbindende voorwaarde dat de
aflossingen via infrastructuurwerken uiterlijk op 31 december 2024 aanleiding hebben
gegeven tot een integrale vereffening van het resterende saldo van toegestane lening. Bij
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gebreke van het vervullen van deze voorwaarde onverwijld over te gaan tot de
invordering van het resterende saldo op basis van de leningsovereenkomst zoals
goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 11 september 2012.
Art 3.
Vzw Den Diepen Boomgaard te gelasten om het college van burgemeester en schepenen
minstens op jaarlijkse basis een omstandig gemotiveerd verslag te bezorgen op basis
waarvan de omvang van de uitgevoerde infrastructuurwerken en geleverde
infrastructuurinspanningen beoordeeld kan worden en het college van burgemeester en
schepenen op te dragen om dit verslag aan de gemeenteraad voor kennisneming voor te
leggen.
Art 4.
Het college van burgemeester en schepenen te machtigen om, ondermeer op basis van
verslagen die door vzw Den Diepen Boomgaard worden overgemaakt, te beslissen in
welke mate de uitgevoerde infrastructuurwerken en de geleverde
infrastructuurinspanningen aanleiding kunnen geven tot een vereffening van het
resterende saldo van de toegestane lening.
11e zaak:

Goedkeuring ontwerpakte erfpachtovereenkomst voor Den Diepen
Boomgaard

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 februari om
akkoord te gaan met de omschakeling van de bestaande huurovereenkomst naar een
erfpachtovereenkomst voor een periode van 50 jaar, ingaand op 1 januari 2014, en van
rechtswege eindigend op 31 december 2063, ten gunste van vzw Den Diepen Boomgaard.
De canons voor de jaren 2014 & 2015 werden, omwille van de onbeschikbaarheid van de
gebouwen, vastgesteld op een symbolische euro. Het jaarlijks te betalen canon vanaf
2016 werd vastgesteld op 6.000,00 euro (jaarlijks indexeerbaar);
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27 februari 2014 om akkoord te gaan
met de omschakeling van de bestaande huurovereenkomst naar een
erfpachtovereenkomst voor een periode van 50 jaar, ingaand op 1 januari 2014, en van
rechtswege eindigend op 31 december 2063, ten gunste van vzw Den Diepen Boomgaard.
De canons voor de jaren 2014 & 2015 werden, omwille van de onbeschikbaarheid van de
gebouwen, vastgesteld op een symbolische euro. Het jaarlijks te betalen canon vanaf
2016 werd vastgesteld op 6.000,00 euro (jaarlijks indexeerbaar);
Overwegende dat het ontwerp van erfpachtoverkomst voor Den Diepen Boomgaard
overgemaakt werd door het notariskantoor Verelst-Boes op datum van 10 juli 2014;
Overwegende dat bij elektronisch schrijven van 13 augustus 2014 en 18 augustus 2014,
door respectievelijk mevr. Sara Heyvaert (coördinator SWP - Den Diepen Boomgaard) en
dhr. Rik Ouvry (stafmedewerker Sociale Economie - Broeders van Liefde), gemeld wordt
dat de Broeders van Liefde geen bemerkingen hebben bij de ontwerpakte van erfpachtovereenkomst en derhalve goedgekeurd werd;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 september
2014 om principieel akkoord te gaan met de ontwerpakte van erfpachtovereenkomst voor
Den Diepen Boomgaard.
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
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, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie Boelens, Alena
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Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven
Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: 28 stemmen voor en 1 stem tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
Akkoord te gaan met de ontwerpakte en deze te verlijden voor het notariskantoor VerelstBoes, overeenkomstig art. 4 en 5 van de gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2014.
12e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Heilig
Hart en Sint-Jozef (Verbrande Brug). Rekening 2013 – Advies

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 10;
Overwegende dat de jaarrekening 2013 van het bestuur van de eredienst Heilig Hart en
Sint-Jozef (Verbrande Brug) door de kerkraad op 24 februari 2014 werd vastgesteld en
overgemaakt aan de gemeente via het centraal kerkbestuur;
Overwegende dat de kerkraad op 30 december 2013 een interne kredietaanpassing heeft
goedgekeurd;
Overwegende dat de bijgevoegde kastoestand overeenstemt met de
bankrekeninguittreksels op datum van 31 december 2013;
Overwegende dat de volgende overzichten tevens werden gevoegd:
•
financiële nota;
•
bewijsstuk van de kastoestand;
•
staat van het vermogen;
•
lijst van openstaande vorderingen en schulden
•
overzicht van onroerende goederen;
•
actualisering van de inventaris;
•
overzicht van de interne kredietaanpassingen
•
geactualiseerd meerjarenplan 2008-2013;
Overwegende dat voor 2013 de gemeentelijke exploitatietoelage € 27.285,51 bedroeg;
Overwegende dat voor 2013 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2013 een financieel overschot vertoont
van € 7.421,70;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2012 een financieel overschot
vertoont van € 795,93;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip
Roosen, Elke Wouters;
stemmen voor:
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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, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie Boelens, Alena
Van den Bussche, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck,
Vera Van Impe, Eric Nagels, Jean Dewit, Anne Deman;
BESLIST: met 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 6 onthoudingen
Artikel 1.
De rekening 2013 van het kerkbestuur Heilig Hart en Sint-Jozef (Verbrande Brug) wordt
gunstig geadviseerd.
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van deze beslissing voor
goedkeuring schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
13e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst SintRumoldus (Humbeek). Rekening 2013 – Advies

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 10;
Overwegende dat de jaarrekening 2013 van het bestuur van de eredienst Sint-Rumoldus
(Humbeek) door de kerkraad op 11 februari 2014 werd vastgesteld en overgemaakt aan
de gemeente via het centraal kerkbestuur;
Overwegende dat de kerkraad op 11 februari 2014 een interne kredietaanpassing heeft
goedgekeurd;
Overwegende dat de bijgevoegde kastoestand overeenstemt met de
bankrekeninguittreksels op datum van 31 december 2013;
Overwegende dat de volgende overzichten tevens werden gevoegd:
•
financiële nota;
•
bewijsstuk van de kastoestand;
•
staat van het vermogen;
•
lijst van openstaande vorderingen en schulden;
•
actualisering van de inventaris;
•
overzicht van de interne kredietaanpassingen;
Overwegende dat voor 2013 de gemeentelijke exploitatietoelage € 7.524,49 bedroeg;
Overwegende dat voor 2013 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2013 een financieel overschot vertoont
van € 19.665,62;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2013 een financieel evenwicht
vertoont;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
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onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip
Roosen, Elke Wouters;
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, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie Boelens, Alena
Van den Bussche, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck,
Vera Van Impe, Eric Nagels, Jean Dewit, Anne Deman;
BESLIST: met 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 6 onthoudingen
Artikel 1.
De rekening 2013 van het kerkbestuur Sint-Rumoldus (Humbeek) wordt gunstig
geadviseerd.
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van deze beslissing voor
goedkeuring schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
14e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst SintAmandus (Strombeek-Bever). Rekening 2013 – Advies

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 10;
Overwegende dat de jaarrekening 2013 van het bestuur van de eredienst Sint-Amandus
(Strombeek) door de kerkraad op 17 februari 2014 werd vastgesteld en overgemaakt aan
de gemeente via het centraal kerkbestuur;
Overwegende dat de kerkraad op 31 december 2013 een interne kredietaanpassing heeft
goedgekeurd;
Overwegende dat de bijgevoegde kastoestand overeenstemt met de
bankrekeninguittreksels op datum van 31 december 2013;
Overwegende dat de volgende overzichten tevens werden gevoegd:
•
financiële nota;
•
bewijsstuk van de kastoestand;
•
staat van het vermogen;
•
actualisering van de inventaris;
•
lijst van openstaande vorderingen en schulden
•
overzicht van de interne kredietaanpassingen;
Overwegende dat voor 2013 de gemeentelijke exploitatietoelage € 34.480,53 bedroeg;
Overwegende dat voor 2013 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2013 een financieel overschot vertoont
van € 8.792,64;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2013 een financieel tekort vertoont
van € 5,05 waarvoor de nodige toelichting wordt gegeven;
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Overwegende dat deze situatie normaliter via een budgetwijziging 2014 zou moeten
worden rechtgezet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip
Roosen, Elke Wouters;
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, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie Boelens, Alena
Van den Bussche, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck,
Vera Van Impe, Eric Nagels, Jean Dewit, Anne Deman;
BESLIST: met 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 6 onthoudingen
Artikel 1.
De rekening 2013 van het kerkbestuur Sint-Amandus (Strombeek) wordt gunstig
geadviseerd.
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van deze beslissing voor
goedkeuring schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
15e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst SintSalvator (Borgt). Rekening 2013 – Advies

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 10;
Overwegende dat de jaarrekening 2013 van het bestuur van de eredienst Sint-Salvator
(Borgt) door de kerkraad op 26 februari 2014 werd vastgesteld en overgemaakt aan de
gemeente via het centraal kerkbestuur;
Overwegende dat de kerkraad op 31 december 2013 een interne kredietaanpassing heeft
goedgekeurd;
Overwegende dat de bijgevoegde kastoestand overeenstemt met de
bankrekeninguittreksels op datum van 31 december 2013;
Overwegende dat de volgende overzichten tevens werden gevoegd:
•
financiële nota;
•
bewijsstuk van de kastoestand;
•
staat van het vermogen;
•
lijst van openstaande vorderingen en schulden;
•
actualisering van de inventaris;
•
overzicht van de interne kredietaanpassingen;
Overwegende dat voor 2013 de gemeentelijke exploitatietoelage € 15.931,03 bedroeg;
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Overwegende dat voor 2013 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2013 een financieel overschot vertoont
van € 48.956,28;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2013 een financieel overschot
vertoont van € 127,24;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip
Roosen, Elke Wouters;
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, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie Boelens, Alena
Van den Bussche, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck,
Vera Van Impe, Eric Nagels, Jean Dewit, Anne Deman;
BESLIST: met 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 6 onthoudingen
Artikel 1.
De rekening 2013 van het kerkbestuur Sint-Salvator (Borgt) wordt gunstig geadviseerd.
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van deze beslissing voor
goedkeuring schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
16e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst SintServaas (Grimbergen). Rekening 2013 – Advies

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 10;
Overwegende dat de jaarrekening 2013 van het bestuur van de eredienst Sint-Servaas
(Grimbergen) door de kerkraad op 7 juli 2014 werd vastgesteld en overgemaakt aan de
gemeente via het centraal kerkbestuur;
Overwegende dat de kerkraad op 11 maart 2013 een interne kredietaanpassing heeft
goedgekeurd;
Overwegende dat de bijgevoegde kastoestand overeenstemt met de
bankrekeninguittreksels op datum van 31 december 2013;
Overwegende dat de volgende overzichten tevens werden gevoegd:
•
financiële nota;
•
bewijsstuk van de kastoestand;
•
staat van het vermogen;
•
overzicht van onroerende goederen;
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•

overzicht van de interne kredietaanpassingen;

Overwegende dat voor 2013 de gemeentelijke exploitatietoelage € 107.791,75 bedroeg;
Overwegende dat voor 2013 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2013 een financieel tekort vertoont van
€ 6.124,11 te wijten aan het feit dat het negatief resultaat van 2012 (€ 15.808,55) mee
wordt verwerkt in deze rekening;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2013 een financieel overschot
vertoont van € 20.401,13;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns;
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters;
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, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie Boelens, Alena
Van den Bussche, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck,
Vera Van Impe, Eric Nagels, Jean Dewit, Anne Deman;
BESLIST: met 24 stemmen voor en 2 stemmen tegen bij 4 onthoudingen
Artikel 1.
De rekening 2013 van het kerkbestuur Sint-Servaas (Grimbergen) wordt gunstig
geadviseerd.
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van deze beslissing voor
goedkeuring schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
Mevrouw Kirsten HOEFS verlaat de vergadering.
17e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst OnzeLieve-Vrouw (Beigem). Rekening 2013 – Advies

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 10;
Overwegende dat de jaarrekening 2013 van het bestuur van de eredienst Onze-LieveVrouw (Beigem) door de kerkraad op 12 februari 2014 werd vastgesteld en overgemaakt
aan de gemeente via het centraal kerkbestuur;
Overwegende dat de kerkraad op 12 februari 2014 een interne kredietaanpassing heeft
goedgekeurd;
Overwegende dat de bijgevoegde kastoestand overeenstemt met de
bankrekeninguittreksels op datum van 31 december 2013;
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Overwegende dat de volgende overzichten tevens werden gevoegd:
•
financiële nota;
•
bewijsstuk van de kastoestand;
•
staat van het vermogen;
•
overzicht van onroerende goederen;
•
actualisering van de inventaris;
•
overzicht van de interne kredietaanpassingen;
Overwegende dat voor 2013 de gemeentelijke exploitatietoelage € 15.445,92 bedroeg;
Overwegende dat voor 2013 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2013 een financieel overschot vertoont
van € 11.189,00;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2013 een financieel overschot
vertoont van € 452.098,25;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip
Roosen, Elke Wouters;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Jannik
Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De Smedt, Tom
Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie Boelens, Alena Van den
Bussche, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van
Impe, Eric Nagels, Jean Dewit, Anne Deman;
BESLIST: met 23 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 6 onthoudingen
Artikel 1.
De rekening 2013 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw (Beigem) wordt gunstig
geadviseerd.
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van deze beslissing voor
goedkeuring schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
Mevrouw Kirsten HOEFS vervoegt de vergadering.
18e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintRumoldus (Humbeek) - Meerjarenplanwijziging 2014-2019 – Goedkeuring

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 5.2;
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Overwegende dat een wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van het bestuur van de
eredienst Sint-Rumoldus (Humbeek) door de kerkraad werd vastgesteld op 14 juli 2014
en bij de gemeente is toegekomen via het centraal kerkbestuur op 22 juli 2014;
Overwegende dat deze aanpassing wordt gevraagd omwille van het feit dat het
kerkbestuur sedert 2013 van de gemeente een belasting op onbebouwde percelen
ontvangt voor een totaal bedrag van € 427,50;
Overwegende dat deze wijziging enkel een invloed heeft op het meerjarenplan vanaf 2016
omdat deze bijkomende uitgave in 2014 en 2015 wordt opgevangen door het financieel
overschot van vorige jaren;
Overwegende dat het financieel resultaat van vorige jaren, opgenomen in het budget
vanaf 2016, nog niet gekend is, wordt in het meerjarenplan onder rubriek K van het
exploitatie-overzicht geen bedrag voorzien tot 2019;
Overwegende dat het advies van het erkend representatief orgaan omtrent deze wijziging
nog niet werd ingediend bij de gemeente;
Overwegende dat een voorafgaandelijk formeel overleg met de gemeente niet heeft
plaatsgevonden;
Overwegende dat dit volgens de regelgeving enkel wenselijk is bij ingrijpende wijzigingen
aan de planning;
Overwegende dat aan de gemeente wordt gevraagd om de werkingstoelagen als volgt aan
te passen:
Exploitatie.
•
2016: van
•
2017: van
•
2018: van
•
2019: van

€
€
€
€

16.292,09
16.585,33
16.883,89
17.187,77

naar
naar
naar
naar

€
€
€
€

16.758,44,
17.060,07,
17.367,18,
17.679,76,

verschil
verschil
verschil
verschil

+
+
+
+

€
€
€
€

466,35;
474,74;
483,29;
491,99.

Overwegende dat het totaal van deze stijgingen € 1.916,37 bedraagt.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns;
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters;
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, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie Boelens, Alena
Van den Bussche, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck,
Vera Van Impe, Eric Nagels, Jean Dewit, Anne Deman;
BESLIST: met 24 stemmen voor en 2 stemmen tegen bij 4 onthoudingen
Artikel 1.
De wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van het kerkbestuur Sint-Rumoldus
(Humbeek) goed te keuren.
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, het
centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
19e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst SintRumoldus (Humbeek). Budgetwijziging 2014 – Akteneming

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
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Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten, inzonderheid artikels 48 tot 50;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende vaststelling van de
modellen van de boekhouding van de besturen van de erediensten;
Gelet op de gecoördineerde versie van de omzendbrief BB 2007/01 inzake de
boekhouding van de besturen van de eredienst, inzonderheid punt 6.2;
Overwegende dat een budgetwijziging van dit kerkbestuur op 14 juli 2014 werd
goedgekeurd door de kerkraad en bij de gemeente is toegekomen via het centraal
kerkbestuur op 22 juli 2014;
Overwegende dat deze aanpassing wordt gevraagd omwille van het feit dat het
kerkbestuur sedert 2013 van de gemeente een belasting op onbebouwde percelen
ontvangt voor een totaal bedrag van € 427,50;
Overwegende dat het advies van het erkend representatief orgaan omtrent deze wijziging
nog niet werd ingediend bij de gemeente;
Overwegende dat een toelichting werd bijgevoegd;
Overwegende dat voor 2014 aan de gemeente geen werkingstoelage wordt gevraagd en
deze wijziging hieraan geen afbreuk doet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging ingediend door het kerkbestuur
Sint-Rumoldus (Humbeek).
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, het
centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Mevrouw Kirsten HOEFS verlaat de vergadering.
20e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst
Onze-Lieve-Vrouw (Beigem) - Meerjarenplanwijziging 2014-2019 –
Goedkeuring

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 5.2;
Overwegende dat een wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van het bestuur van de
eredienst Onze-Lieve-Vrouw (Beigem) door de kerkraad werd vastgesteld op 31 maart
2014 en bij de gemeente is toegekomen via het centraal kerkbestuur op 22 juli 2014;
Overwegende dat deze aanpassing wordt gevraagd omwille van het het feit dat het
kerkbestuur in de loop van 2014 zal overgaan tot de aankoop van twee appartementen
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waarvan de exploitatie de gemeentelijke toelagen naar de toekomst gunstig zal
beïnvloeden;
Overwegende dat het advies van het erkend representatief orgaan omtrent deze wijziging
nog niet werd ingediend bij de gemeente;
Overwegende dat een voorafgaandelijk informeel overleg met de gemeente heeft
plaatsgevonden;
Overwegende dat aan de gemeente wordt gevraagd om de werkingstoelagen als volgt aan
te passen:
Exploitatie.
•
2015: van
•
2016: van
•
2017: van
•
2018: van
•
2019: van

€
€
€
€
€

9.544,09 naar € 5.197,69, verschil - € 4.346,40;
9.627,63 naar € 5.783,17, verschil - € 3.844,46;
9.962,38 naar € 5.727,77, verschil - € 4.234,61;
10.048,26 naar € 5.876,09, verschil - € 4.172,17;
10.385,23 naar € 6.280,40, verschil - € 4.104,83;

Overwegende dat het totaal van deze verminderingen € 20.702,47 bedraagt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip
Roosen, Elke Wouters;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Jannik
Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De Smedt, Tom
Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie Boelens, Alena Van den
Bussche, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van
Impe, Eric Nagels, Jean Dewit, Anne Deman;
BESLIST: met 23 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 6 onthoudingen
Artikel 1.
De wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw
(Beigem) goed te keuren.
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, het
centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Mevrouw Kirsten HOEFS vervoegt de vergadering.
21e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst SintAmandus (Strombeek). Budgetwijziging 2014 – Akteneming

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten, inzonderheid artikels 48 tot 50;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende vaststelling van de
modellen van de boekhouding van de besturen van de erediensten;
Gelet op de gecoördineerde versie van de omzendbrief BB 2007/01 inzake de
boekhouding van de besturen van de eredienst, inzonderheid punt 6.2;
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Overwegende dat een budgetwijziging van dit kerkbestuur op 26 mei 2014 werd
goedgekeurd door de kerkraad en bij de gemeente is toegekomen via het centraal
kerkbestuur op 22 juli 2014;
Overwegende dat een budgetwijziging van dit kerkbestuur op 26 mei 2014 werd
goedgekeurd door de kerkraad en bij de gemeente is toegekomen via het centraal
kerkbestuur op 22 juli 2014;
Overwegende dat deze aanpassing wordt gevraagd omwille van het feit dat het resultaat
van de rekening 2013 wat de investeringsuitgaven betreft een negatieve waarde vertoont
van € 5,05.
Overwegende dat dit via een budgetwijziging wordt rechtgezet;
Overwegende dat het advies van het erkend representatief orgaan omtrent deze wijziging
nog niet werd ingediend bij de gemeente;
Overwegende dat een toelichting werd bijgevoegd;
Overwegende dat de gemeentelijke werkingstoelage ongewijzigd blijft;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging ingediend door het kerkbestuur
Sint-Amandus (Strombeek).
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, het
centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
22e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst SintSalvator (Borgt). Budgetwijziging 2014 – Akteneming

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten, inzonderheid artikels 48 tot 50;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende vaststelling van de
modellen van de boekhouding van de besturen van de erediensten;
Gelet op de gecoördineerde versie van de omzendbrief BB 2007/01 inzake de
boekhouding van de besturen van de eredienst, inzonderheid punt 6.2;
Overwegende dat een budgetwijziging van dit kerkbestuur op 26 mei 2014 werd
goedgekeurd door de kerkraad en bij de gemeente is toegekomen via het centraal
kerkbestuur op 22 juli 2014;
Overwegende dat een budgetwijziging van dit kerkbestuur op 30 juni 2014 werd
goedgekeurd door de kerkraad en bij de gemeente is toegekomen via het centraal
kerkbestuur op 22 juli 2014;
Overwegende dat deze aanpassing wordt doorgevoerd om een boekhoudkundige fout uit
het verleden recht te zetten via een overboeking van € 127,24 naar een
patrimoniumrekening;
Overwegende dat het advies van het erkend representatief orgaan omtrent deze wijziging
nog niet werd ingediend bij de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
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De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging ingediend door het kerkbestuur
Sint-Salvator (Borgt).
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, het
centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
23e zaak:

Administratief toezicht op het OCMW - Jaarrekening 2013 – Kennisneming

Gelet op artikel 89, §2, van de organieke wet van 8 juli 1976, betreffende de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 172 en 175;
Gelet op het besluit van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het
decreet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen betreffende het personeel,
de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
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, en de latere wijzigingen;
Overwegende dat de jaarrekening 2013 door de raad voor maatschappelijk welzijn op 10
juni 2014 werd vastgesteld;
Overwegende dat het OCMW voor 2013 een ontvangen gemeentelijke werkingstoelage
heeft opgenomen van € 3.665.239,24;
Overwegende dat het OCMW voor 2013 een ontvangen gemeentelijke investeringstoelage
heeft opgenomen van € 101.948,00;
Overwegende dat het resultaat op kasbasis een batig saldo van € 1.259.585,00 vertoont
tegenover € 1.222.429,00, opgenomen in het budget 2013;
Overwegende dat de autofinancieringsmarge een negatief saldo vertoont van
€ 596.051,00 tegenover een negatief saldo van € 630.660,00, opgenomen in het budget
2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Enig artikel.
De jaarrekening 2013 van het OCMW voor kennisneming te aanvaarden.
24e zaak:

Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen - Goedkeuring jaarrekening 2013

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikels 43, §2, 22° en 232 tot 244;
Gelet op nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikels 261 en volgende;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen d.d. 25 maart 2010 houdende de oprichting van
het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen (AGBG) en de vaststelling van de statuten;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 november 2010 houdende goedkeuring van
de beheersovereenkomst tussen gemeente Grimbergen en AGBG;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen d.d. 28 juni 2012 houdende de aanstelling van
drie commissarissen voor de controle op de financiële toestand, de jaarrekeningen en de
regelmatigheid van de verrichtingen van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen;
Gelet op de beslissing van het directiecomité van AGBG d.d. 14 augustus 2014 houdende
de voorlopige vaststelling van het ontwerp van de jaarrekening 2013;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van AGBG d.d. 4 september 2013
houdende de vaststelling van het ontwerp van de jaarrekening 2013;
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Overwegende dat uit de bevindingen van de commissarissen blijkt dat de jaarrekening de
vereiste inlichtingen bevat en een getrouw beeld geeft;
Overwegende dat de gemeenteraad de jaarrekening dient goed te keuren en desgevallend
aan de bestuurders kwijting verleent;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant
van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, 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 0 stemmen tegen bij 1 onthoudingen
Artikel 1.
De jaarrekening van 2013 van Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen goed te keuren.
Art. 2.
Kwijting te verlenen aan de bestuurders van Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen.
25e zaak:

Oprichting van een gemeentelijke adviesraad "Lokaal distributiecomité"

Gelet op de wet van 13 augustus 2004 betreffende de sociaal-economische vergunning
van handelsvestigingen, waarvan artikel 3, § 1, bepaalt dat de ontwerpen van
handelsvestiging van meer dan 400 m² netto handelsoppervlakte onderworpen zijn aan
een vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen van de
gemeente waar de ontworpen handelsvestiging zal worden geëxploiteerd;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen bij de behandeling van
dossiers betreffende de ontwerpen van handelsvestiging met een oppervlakte van meer
dan 1000 m² het advies moet inwinnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité
voor de Distributie, dat bij bovenvermelde wet werd opgericht;
Overwegende dat het in bovenvermelde context aangewezen is om ook op lokaal niveau
een distributiecomité op te richten;
Overwegende dat deze adviesraad tot opdracht zal hebben om het gemeentebestuur op
regelmatige en systematische wijze te adviseren inzake sociaal-economische
vergunningen van handelsvestigingen;
Overwegende dat deze nieuw op te richten adviesstructuur bijgevolg moet voldoen aan de
bepalingen van artikel 200 van het Gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43, §2, 14°, van het Gemeentedecreet dat bepaalt dat de bevoegdheid
van de gemeenteraad tot het inrichten van adviesraden en overlegstructuren niet aan het
college van burgemeester en schepenen kan worden toevertrouwd;
Overwegende dat bijgevolg enkel de gemeenteraad bevoegd is voor de oprichting van
deze adviesraad en dat de gemeenteraad ook de nadere voorwaarden voor de
representativiteit dient vast te stellen en de samenstelling, werkwijze en procedures van
deze adviesraad dient te regelen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming waaraan niet wordt deelgenomen door Jean Dewit;
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
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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, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie Boelens, Alena
Van den Bussche, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 27 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 2 onthoudingen
Artikel 1.
Een gemeentelijke adviesraad "Lokaal distributiecomité" op te richten.
Art.2.
De statuten voor de oprichting van een lokaal distributiecomité en de afspraken als volgt
vast te stellen:

Lokaal distributiecomité - Statuten
TITEL 1 - Oprichting en zetel
Artikel 1.
In de gemeente Grimbergen wordt bij gemeenteraadsbesluit van 25 september 2014 een
gemeentelijke adviesraad "Lokaal distributiecomité" opgericht.
Art. 2.
De zetel van het lokaal distributiecomité is gevestigd in het gemeentehuis van de
gemeente Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen.

TITEL 2 - Doel
Art. 3.
Het lokaal distributiecomité heeft tot doel het verstrekken van advies - op verzoek van
het schepencollege of de gemeenteraad, of op eigen initiatief - over de aanvragen tot het
bekomen van een socio-economische vergunning zoals bepaald in de wet van 13
augustus 2004 betreffende de sociaal-economische vergunning van handelsvestigingen.
De modaliteiten m.b.t. deze adviesfunctie worden verder uitgewerkt in een afsprakennota
tussen de adviesraad en het gemeentebestuur.

TITEL 3 - Samenstelling van het lokaal distributiecomité
Art. 4.
Het lokaal distributiecomité bestaat uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde
leden en deskundigen-waarnemers.
a) stemgerechtigde leden
De adviesraad bestaat uit 7 stemgerechtigde leden, die bij geheime stemming worden
aangeduid door het college van burgemeester en schepenen, nl.:
1. vier vertegenwoordigers van de detailhandelaars, zelfstandigen en beoefenaars van
vrije beroepen uit de Middenstandsraad:
•
één afgevaardigde detailhandelaar/zelfstandige uit de deelgemeente Humbeek;
•
één afgevaardigde detailhandelaar/zelfstandige uit de deelgemeente Beigem;
•
één afgevaardigde detailhandelaar/zelfstandige uit de deelgemeente Grimbergen;
•
één afgevaardigde detailhandelaar/zelfstandige uit de deelgemeente StrombeekBever.
Deze afgevaardigden worden voorgedragen door de Middenstandsraad die hiertoe een
oproep tot kandidaatstelling doet onder haar effectieve leden. De aanduiding van deze
leden gebeurt door het college van burgemeester en schepenen.
2. twee vertegenwoordigers die de belangen van de zelfstandigen/ondernemers
behartigen en die een werkelijke en voortdurende activiteit op het grondgebied van
Grimbergen uitoefenen:
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•
•

één vertegenwoordiger van Unizo;
één vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel.

Hiertoe dragen de betrokken organisaties een stemgerechtigde en plaatsvervangende
kandidaat-vertegenwoordiger voor.
3. één afgevaardigde uit de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro).
Hiertoe draagt de gecoro één afgevaardigde voor.
Ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden is van hetzelfde geslacht.
Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen
geen stemgerechtigd lid zijn van de adviesraad.
b) niet-stemgerechtigde leden
De
•
•
•
•

niet-stemgerechtigde leden zijn:
de schepen van lokale economie, van ambtswege;
de beleidsmedewerker lokale economie (die het secretariaat waarneemt);
de stedenbouwkundig ambtenaar;
de mobiliteitsambtenaar.

De niet-stemgerechtigde leden geven toelichting bij de te behandelen adviesvragen.
c) deskundigen-waarnemers
De adviesraad kan beslissen om, in functie van het te behandelen onderwerp, een beroep
te doen op deskundigen. Deze deskundigen zetelen als waarnemers. Ze nemen deel aan
de discussies, maar hebben geen stemrecht.
Art. 5.
De stemgerechtigde leden kunnen zich kandidaat stellen als voorzitter of ondervoorzitter.
De stemgerechtigde leden kiezen uit deze kandidaten bij geheime stemming een
voorzitter en een ondervoorzitter. Deze beslissing wordt getroffen bij meerderheid van
stemmen.
De
•
•
•

voorzitter heeft tot taak:
de algemene vergadering bijeen te roepen en te leiden;
het lokaal distributiecomité te vertegenwoordigen;
de beslissingen van het lokaal distributiecomité uit te voeren.

De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid.

TITEL 4 - Duur van het mandaat
Art. 6.
Het lidmaatschap van de adviesraad "lokaal distributiecomité" loopt gelijk met de
legislatuur van de gemeenteraad, maar blijft geldig tot de adviesraad vernieuwd is.
In functie van nieuwe regelgeving kan de adviesraad te allen tijde worden ontbonden en
vervolgens opnieuw worden samengesteld.
Aan het lidmaatschap van het lokaal distributiecomité komt verder een einde door:
•
ontslagneming;
•
drie opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen van het
comité;
•
het aanvaarden van een politiek mandaat;
•
voor vertegenwoordiger van een vereniging, instelling of organisatie:
- door terugtrekking van de betrokken vereniging, instelling of organisatie uit de
adviesraad;
- door intrekking van het mandaat van de vertegenwoordiger door de betrokken
vereniging, instelling of organisatie.

TITEL 5 - Ondersteuning van de adviesraad
Art. 7.
De gemeente stimuleert de werking van de adviesraad door voldoende administratieve en
logistieke ondersteuning te bieden.
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De concrete ondersteuningsinitiatieven worden omschreven in de afsprakennota.

TITEL 6 - wijziging statuten
Art. 8.
Elke wijziging aan de statuten gebeurt door de gemeenteraad.
De adviesraad kan beslissen om een voorstel tot wijziging van de statuten aan de
gemeenteraad voor te leggen wanneer het voorstel op de agenda van de vergadering is
vermeld en wanneer twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien dit
aantal niet wordt bereikt, komt de adviesraad opnieuw samen binnen de veertien dagen.
Dan kan - ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden in de vergadering van
de adviesraad - een ontwerp van statutenwijziging voor voorlegging aan de
gemeenteraad worden goedgekeurd, dat naderhand wordt verzonden naar het college van
burgemeester en schepenen.
Art. 3.
De volgende afsprakennota tussen het gemeentebestuur Grimbergen en de gemeentelijke
adviesraad "Lokaal distributiecomité" goed te keuren:

Afsprakennota tussen het gemeentebestuur Grimbergen en de
gemeentelijke adviesraad "Lokaal distributiecomité"
Deze afsprakennota bepaalt de voorwaarden en modaliteiten voor de samenwerking
tussen de gemeente Grimbergen en de adviesraad “Lokaal distributiecomité”.

Artikel 1. - Het vragen van advies
§1. Het gemeentebestuur zal de adviesraad “Lokaal distributiecomité” om advies vragen
over de aanvragen tot het bekomen van een socio-economische vergunning.
§2. De adviesvraag gebeurt in een vroegtijdig stadium.
§3. Adviesvragen worden schriftelijk gesteld.
§4. De adviesvraag wordt gericht aan de voorzitter van de adviesraad.
§5. De adviesvraag bevat steeds de volgende informatie:
•
een duidelijke omschrijving van de vraag;
•
vermelding van eventuele wettelijke of financiële voorwaarden waarmee rekening
moet gehouden worden bij het advies;
•
de uiterlijke datum waarop het advies moet bezorgd worden aan het
gemeentebestuur.
§6. De adviesvraag kan mondeling worden toegelicht door de betrokken schepen en/of de
gemeentesecretaris of de door deze aangeduide ambtenaar.

Art. 2. – Advies uitbrengen
§1. De adviesraad kan enkel geldig advies uitbrengen wanneer de helft van de
stemgerechtigde leden aanwezig is.
De adviesraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste
aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal
aanwezige leden, op geldige wijze advies uitbrengen over de onderwerpen die voor de
tweede maal op de agenda voorkomen.
§2. De adviezen worden schriftelijk bezorgd aan het gemeentebestuur.
§3. De termijn waarbinnen het advies aan het gemeentebestuur moet worden bezorgd is
afhankelijk van de termijn waarbinnen door het bestuur een beslissing dient te worden
genomen inzake de vergunningsaanvraag (cf. afhankelijk van de
nettohandelsoppervlakte).
§4. De adviezen bevatten steeds de volgende zaken:
•
de wijze waarop het advies tot stand kwam en welke betrokkenen hierbij werden
geconsulteerd;
•
een duidelijk geformuleerd standpunt van de adviesraad met een stevige
argumentatie die dit standpunt verdedigt;
•
de eventuele minderheidsstandpunten;
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•

eventuele afwijkingen van het standpunt van het gemeentebestuur worden gestaafd
met argumenten en/of alternatieven.

§5. De adviezen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de
adviesraad.

Art. 3. – Het gevolg dat aan de adviezen wordt gegeven
§1. De gemeente Grimbergen zal telkens wanneer er een advies wordt overgemaakt:
•
binnen een termijn van een maand een bericht van ontvangst geven met vermelding
wanneer het advies behandeld wordt;
•
binnen een termijn van twee maanden een gemotiveerd antwoord geven op het
advies. Dit antwoord omvat onder andere de volgende zaken:
•
datum van behandeling door het college en/of de gemeenteraad;
•
duidelijke omschrijving van de beslissing en bijhorende motivatie bij de keuze van de
beslissing;
•
een duidelijke omschrijving van de verdere opvolgingsprocedure.
§2. De adviezen worden toegevoegd aan het dossier dat wordt voorgelegd aan het college
van burgemeester en schepenen en, desgevallend, de gemeenteraad.

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

Art. 5. – Administratieve ondersteuning
§1. De vergaderingen van de adviesraad worden bijgewoond en opgevolgd door een
medewerker van de betrokken gemeentelijke dienst.
§2. Het secretariaatswerk (verslagneming, kopiëren, versturen uitnodigingen en
verslagen, …) wordt eveneens door de betrokken gemeentedienst verzorgd.

Art. 6. – Logistieke ondersteuning
§1. De adviesraad kan voor haar vergaderingen gratis gebruik maken van een lokaal van
de gemeente, evenals van didactisch materiaal (geluidsinstallatie, beamer, pc, …).
§2. De aanvraag van lokalen en materiaal gebeurt via de desbetreffende interne
procedure.

Art. 7. – Verzekeringen
Voor de verzekering van de leden van de adviesraden heeft het gemeentebestuur bij de
verzekeringsmaatschappij Ethias de volgende polissen afgesloten:
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•

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

•

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

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

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

Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de deelname aan of vertegenwoordiging in instellingen,
verenigingen en ondernemingen;
Overwegende dat Toerisme Vlaams-Brabant vzw een overkoepelend en coördinerend
orgaan is voor het toerismebeleid op provinciaal niveau waarin de provincie, de
gemeente, Toerisme Vlaanderen en regionale toeristische organisaties participeren;
Overwegende dat voor de uitwerking van een toeristisch-recreatieve werking (cf.
regiowerking en promotie) in de regio Groene Gordel een samenwerking werd opgezet
tussen Toerisme Vlaams-Brabant vzw en de gemeentebesturen uit de regio en dat deze
samenwerking werd uitgeschreven in de vorm van een convenant;
Overwegende dat dit convenant enerzijds de taakafspraken tussen de verschillende
partners vastlegt en anderzijds de financiële inbreng van deze partners;
Overwegende dat Toerisme Vlaams-Brabant vzw hierbij optreedt als overkoepelend en
coördinerend orgaan voor het toerismebeleid op provinciaal niveau, waarbij zij o.a. de
volgende taken uitvoeren (via de provinciale dienst Toerisme en met het eigen
werkingsbudget):
•
algemene beleidsvoorbereiding voor het toeristisch-recreatief beleid;
•
implementeren en opvolgen van de strategische plannen;
•
onderzoek: verzamelen van basisindicatoren omtrent toerisme en recreatie in de
regio's zowel voor dagtoerisme als voor verblijfstoerisme;
•
productontwikkeling:
- stimuleren en adviseren van grote toeristische hefboomprojecten (nieuwe
attractiepunten, bezoekerscentra, logies en verblijfsarrangementen);
- stimuleren en adviseren van ontwikkeling van MICE-infrastructuren;
- sturing en beleidsvoorbereiding rond recreatieve bovengemeentelijke
productontwikkeling;
•
marketing:
- globale marketing voor Vlaams-Brabant met zijn toeristische entiteiten;
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- distributie publicaties via verdeelkanalen in provincie en daarbuiten;
vertegenwoordiging naar hoger niveau (Toerisme Vlaanderen);
vertegenwoordiging van de toeristisch-recreatieve sector in overleg met andere
sectoren op provinciaal niveau en andere provinciale diensten;

Overwegende dat het Toeristisch Recreatief Actie Platform (TRAP) Groene Gordel hierbij
werd opgericht als platform binnen de algemene vergadering van Toerisme VlaamsBrabant vzw en met een vertegenwoordiging in de raad van bestuur;
Overwegende dat het TRAP Groene Gordel op basis van het Strategisch Beleidsplan
Toerisme Groene Gordel de promotie en vermarkting van de Groene Gordel verzorgt en
dit met het budget van de regionale promotiepool;
Overwegende dat de besteding van dit budget wordt vastgelegd in een jaarplan waarin de
promotieacties duidelijk worden omschreven en begroot en dat jaarlijks dient
goedgekeurd te worden door de partners die financieel participeren in het TRAP;
Overwegende dat in dit kader ten slotte drie regionale VVV's werden opgericht voor elke
subregio in de Groene Gordel, waarbij de gemeente Grimbergen tot het werkingsgebied
van de regionale VVV Toerisme Brabantse Kouters vzw behoort;
Overwegende dat elk van deze vzw's als leden heeft de gemeenten die het convenant
ondertekenden, Toerisme Vlaams-Brabant vzw en de toeristisch-recreatieve organisaties
en actoren gevestigd of actief in de betreffende subregio;
Overwegende dat deze regionale VVV's op grond van hun streekkennis en contact met de
basis een belangrijke rol spelen in de uitbouw van recreatie voor de lokale bevolking en
onthaal van inkomend toerisme;
Overwegende dat zij in dit kader o.a. de volgende taken opnemen:
•
overleg met lokale actoren en ambtenaren (i.s.m. de provinciale regiocoördinator);
•
onthaalfunctie voor de streek met overleg en in nauwe samenwerking met lokale
VVV's en diensten voor toerisme om overlapping te vermijden;
•
toeristisch-recreatieve productontwikkeling (uitvoering in overleg met Toerisme
Vlaams-Brabant dat verantwoordelijk is voor erkenning routes en bemiddelt bij
Toerisme Vlaanderen);
•
ontwikkeling van gemeenteoverschrijdende dagprogramma's voor groepen en
verenigingen;
•
coördinatie gidsenwerking en bijscholing met betrekking tot de regionale inhoud en
het actueel aanbod (evenementen, tentoonstellingen);
•
specifieke publicaties gericht op de regionale bevolking (bv. streekmagazine);
•
informatieverwerving en inhoudelijke aanbreng voor publicaties gericht op
doelgroepen buiten eigen regio;
•
werking rond streekproducten i.s.m. vzw Streekproducten Vlaams-Brabant;
•
organisatie streekgebonden evenementen die de streekidentiteit versterken;
•
promotie eigen subregio, duidelijk gesitueerd binnen de Groene Gordel;
Overwegende dat deze taken door de regionale VVV's kunnen worden opgenomen door
eigen personeel of uitbesteed worden, steeds in samenwerking met de gemeentelijke
ambtenaren en lokale actoren;
Overwegende dat de middelen hiervoor komen uit het budget "regiowerking" dat door de
gemeenten wordt samengebracht en uit eigen inkomsten van de VVV;
Overwegende dat de bijdrage van de gemeenten voor dit toerisme- en recreatiebeleid
wordt gebaseerd op het inwonersaantal waarbij voor de periode van 1 januari 2008 tot en
met 31 december 2013 het inwonersaantal van januari 2006 in aanmerking werd
genomen;
Overwegende dat elke gemeente van de betrokken regio € 0,5 per inwoner dient bij te
dragen en dat dit bedrag als volgt werd opgesplitst in promotie en regiowerking:
•
€ 0,2 per inwoner voor promotie (cf. regionale promotiepool);
•
€ 0,3 per inwoner voor regiowerking (cf. taken regionale VVV);
Overwegende dat het gemeentebestuur Grimbergen intekende op deze toeristischrecreatieve samenwerking door de bekrachtiging van vermeld convenant voor de periode
van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2006, en dit bij gemeenteraadsbeslissing van
28 oktober 2004;
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 december 2004 houdende de
toetreding van de gemeente Grimbergen tot de regionale VVV Toerisme Brabantse
Kouters vzw en de goedkeuring van de desbetreffende statuten;
Overwegende dat in de gemeentewinkel, gelegen Prinsenstraat 22 te 1850 Grimbergen
tevens in een ruimte wordt voorzien voor dit regionaal toeristisch kantoor (VVV) voor de
regio Brabantse Kouters (cf. beslissing gemeenteraad van 26 augustus 2004 houdende de
goedkeuring van de overeenkomst met Opbouwwerk Haviland voor het vestigen van een
streekproductenwinkel in Grimbergen);
Overwegende dat het convenant betreffende de toeristisch-recreatieve werking in de
regio Groene Gordel tussen Toerisme Vlaams-Brabant vzw en de gemeente Grimbergen
nadien werd verlengd tot 31 december 2013 bij gemeenteraadsbeslissingen van 1 juni
2006 en 26 juni 2008 en nogmaals verlengd tot 31 december 2014 bij
gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2014;
Overwegende dat bijgevolg het huidige convenant betreffende de toeristisch-recreatieve
werking in de regio Groene Gordel tussen Toerisme Vlaams-Brabant vzw en de gemeente
Grimbergen loopt tot 31 december 2014;
Gelet op het schrijven van 16 juli 2014 vanwege Toerisme Vlaams-Brabant vzw waarbij
wordt meegedeeld dat men in de loop van 2015 de sectoriële regio's waaronder de
regiowerking Toerisme wil heroriënteren naar provinciale vrijetijdsregio's en hiertoe in het
najaar 2014 een traject opzet waarbij de gemeente Grimbergen actief betrokken zal
worden;
Overwegende dat Toerisme Vlaams-Brabant in afwachting van het formaliseren van de
verdere samenwerking inzake het toerisme- en recreatiebeleid via nieuwe vrijetijdsregio's
de continuïteit van de bestaande regiowerkingen wil garanderen en vraagt om een
verlenging van de bestaande convenant;
Overwegende dat het nodige budget voor de betaling van de gemeentelijke bijdrage 2015
zal worden ingeschreven in het budget 2015;
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, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie Boelens, Alena
Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven
Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 29 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen
Enig artikel.
Het huidige convenant tussen Toerisme Vlaams-Brabant vzw en de gemeente Grimbergen
betreffende de toeristisch-recreatieve werking in de regio Groene Gordel, dat werd
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2008 en dat na verlenging
volgens gemeenteraadsbesluit op 14 april 2014 liep tot en met 31 december 2014, te
verlengen tot 31 december 2015 en hiertoe de gemeentelijke bijdrage (cf. € 16.982,5)
zoals voorzien in het meerjarenplan ten gepasten tijde te storten aan Toerisme VlaamsBrabant vzw.
27e zaak:

Stand van zaken parking C

De voorzitter geeft het woord aan burgemeester Marleen MERTENS die volgende
situatieschets geeft:
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op donderdag 11 september 2014 werd in de pers gemeld dat Brussel zo goed als
zeker gaststad zal worden voor het EK 2020, waarbij o.a. commentaren van Alain
COURTOIS werden geciteerd;
vrijdag 12 september 2014 werd bekendgemaakt dat Brussel effectief gaststad zal
zijn voor het EK 2020;
volgend hierop heb ik naar Alain COURTOIS gemaild om hem te vragen waarom ik
hiervan andermaal niet op voorhand op de hoogte werd gebracht;
op maandag 15 september 2014 werd ik door Alain COURTOIS opgebeld en meldde
hij in dit gesprek dat hij was geconfronteerd met het overlijden van zijn moeder;
op dinsdag 16 september 2014 ontving ik een mail van het kabinet van de heer
COURTOIS, die de stand van zaken als volgt beschrijft:
- de studie van de eerste offertes was tot 9 september;
- een tweede offerte van de consoorten wordt verwacht op 5 november;
- een eerste bijeenkomst van de jury met vertegenwoordigers van de Regio
Brussel, van de Stad Brussel, een vertegenwoordiger van de omwonenden en de
burgemeester van Grimbergen zal plaatsvinden in de loop van de maand
november;
- behandeling in de Raad in december;
- Aanduiding van de winnaar op 15 januari 2015;
- Begin van de vergaderingen met de aangeduide kandidaat waaraan de Commune
van Grimbergen en eventueel die van Wemmel assisteren;
aan deze e-mail was een kopie van een brief toegevoegd die op 12 september 2014
tot de omwonenden van Parking C werd gericht en die als volgt luidt:
“Zoals beloofd wend ik mij opnieuw tot U om U op de hoogte te houden van de
evolutie van de bouw van een nieuw stadium op de site parking C op Heyzel.
De stad Brussel heeft sinds september drie kandidaat-investeerders ontmoet volgend
op een oproep tot offertes in de maand april en geselecteerd op 25 juli. Ik houd eraan
U te informeren dat Uw vragen die U ons hebt overgemaakt een toonaangevend
element zijn geweest in de onderhandelingen die wij met de verschillende partijen
hebben gehad. Zowel op het vlak van globale architectuur als op het vlak van
mobiliteit in het kwartier of de milieukwaliteiten van de uiteengezette projecten, wees
ervan verzekerd dat de stad Brussel het comfort en de levenskwaliteit van de
omwoners van parking C als prioritair heeft aangemerkt.
Met betrekking tot de eerste onderhandelingen zijn de drie investeerders uitgenodigd
geweest om hun projecten in detail uiteen te zetten, meerbepaald, in functie van de
wensen en behoeften van de omwonenden. Nieuwe ontwerpen zullen voorgesteld en
geëvalueerd worden eind november.
Tot dat moment heeft de Stad Brussel zich voorgenomen een jury te organiseren die
zich uiteindelijk zal moeten uitspreken over de architecturale kwaliteit van de drie
voorgestelde projecten. Het spreekt voor zich dat – zoals ik mij heb geëngageerd ten
opzichte van U – het Comité Parking C vertegenwoordigd zal zijn.
In afwachting van zo snel mogelijk terug U te contacteren met meer informatie
betreffende de jury.”
op maandag 22 september 2014 werd vergaderd met alle fractievoorzitters en werd
afgesproken:
- om opnieuw onze motie en onze eisenbundel over te maken aan de nieuwe
Vlaamse Regering;
- dat de burgemeester tegen de gemeenteraad een voorstel van begeleidende brief
zou opstellen.

Aansluitend wordt aan de gemeenteraadsleden de door de burgemeester voorbereide
ontwerptekst bezorgd voor het schrijven dat zou worden gericht tot de Vlaams ministerpresident, de Vlaams minister bevoegd voor omgeving en de Vlaams minister bevoegd
voor mobiliteit zou worden verzonden. De burgemeester leest deze tekst voor:
“Geachte minister-president, geachte minister Schauvliege, geachte minister Weyts,
Naar aanleiding van de keuze voor Brussel als één van de gaststeden voor het EK in 2020
brengen wij u hierbij de bekommernissen van de gemeenteraad van Grimbergen
betreffende de bouw van een stadion op Parking C onder de aandacht.
Onze gemeenteraad stemde op 26 september 2013 een motie waarin gewezen wordt op
enkele zeer belangrijke aspecten van een dergelijk project op ons grondgebied.
Een concreet eisenpakket op basis van deze motie werd uitgewerkt op 12 mei 2014 en
onder andere overgemaakt aan de vorige Vlaamse regering en de kandidaat-bouwheren.
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De voltallige gemeenteraad schaart zich nog steeds achter deze motie en vraagt u met
aandrang om onze gemeente de ondersteunen bij de realisatie van dit eisenpakket en om
werkt te maken van een integrale visie op alle projecten in diezelfde omgeving (nieuwe
tramlijn, NEO-project van Brussel, optimalisering R0, U-Place, Docks Bruxsel, …).
Ook de financiële afwikkeling van deze realisatie baart ons als belastingbetalers zorgen.
Wij rekenen op uw aandacht en steun in dit dossier.
Ter informatie bezorgen wij u ook de bepalingen voor de zone Parking C zoals vastgelegd
in het gewestelijk RUP VSGB op 16 december 2011.”.
Tijdens de beraadslaging die hierop volgt blijkt dat deze ontwerptekst niet door de
volledige gemeenteraad gedragen kan worden. Raadlid Bart LAEREMANS, fractievoorzitter
van Vernieuwing, merkt op dat de voorgelegde ontwerpbrief onvoldoende blijk geeft van
de grondhouding van de raad betreffende dit dossier. Raadslid Gerlant VAN BERLAER,
fractievoorzitter van sp.a, merkt op dat de toon van de ontwerpbrief braaf is en te weinig
uiting geeft aan ons ongenoegen over het feit dat we niet gekend worden in dit dossier.
Raadslid Jean-Paul WINDELEN, fractievoorzitter van N-VA, merkt op dat niet
gerespecteerd wordt wat overeengekomen was en dat duidelijk moet worden gesteld dat
we hiermee niet gediend zijn. Hij verwijst ook naar het gevaar voor een stijging van de
fijnstofconcentratie. Raadslid Philip ROOSEN stelt dat we nooit het lef gehad hebben om
duidelijk uit te spreken wie voor of tegen de bouw van het stadion is. Hij wijst erop dat
België het enige land is dat nog niet over een stadion beschikt en dat toch werd
aangeduid als gastland, wat aantoont dat er in dit dossier sprake is van politieke
machinaties, die enkel mits een grondige voorbereiding kunnen worden gecounterd. Hij
stelt dat we met een kluitje in het riet gestuurd worden en dat mee in de jury zitten een
lapmiddel is.
In de debatten wordt tevens een belangrijk accent gelegd op de nood aan een gedegen
juridische voorbereiding van de verdere aanpak van dit dossier. Raadslid Gerlant VAN
BERLAER vindt dat we een juridisch consulent nodig hebben die ervoor zorgt dat we in
een dossier waarin de druk zo hoog is niet van de baan worden gereden. Raadslid Bart
LAEREMANS vindt dat in het dossier Potaarde bewezen werd dat beslissingen met succes
kunnen worden aangevochten voor de Raad van State. Hij vermeldt hierbij dat hij een
document heeft voorbereid met 12 juridische vragen die door een gespecialiseerd bureau
zouden moeten worden beantwoord, zoals bvb. wat de consequenties zijn van het deel
uitmaken een jury die de voorgestelde projecten beoordeelt. Dit document wordt ter
studie overhandigd.
Er wordt unaniem beslist om de bespreking van dit punt voort te zetten na afhandeling
van de agenda en nadat de fractievoorzitters tijdens een schorsing van de zitting de kans
hebben gekregen om een aangepaste brief op te stellen.
28e zaak:

Lokale politie Grimbergen - Aankoop tweede elektrische fiets Voorwaarden en wijze van gunnen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2014 om via een
onderhandelingsprocedure waarbij ten minste drie leveranciers worden aangeschreven 1
of 2 elektrische fietsen (afhankelijk van de eenheidsprijs) aan te kopen volgens de
behoeftebepaling van de politiezone;
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Gelet op de collegebeslissing van 1 september 2014 beslist om over te gaan tot de
aankoop van één elektrische fiets (Bikkel IBEE MT) bij de firma Steyaert Bikes, Kerkstraat
109 te 1851 Grimbergen, volgens haar offerte van 22 juli 2014, voor een totale kostprijs
van € 3.841,51 (incl. btw);
Overwegende dat in de begroting 2014 een budget van € 4.000,00 werd voorzien voor de
aankoop van elektrische fietsen zodat er, rekening houdend met bovenvermeld
gemeenteraadsbesluit, maar één elektrische fiets kon worden aangekocht;
Overwegende dat het gebruik van traag vervoer (te voet, per fiets of per elektrische fiets)
deel uitmaakt van de visie op de wijkwerking van de korpschef omdat het de
aanspreekbaarheid van de wijkwerking verhoogt en het rechtstreeks contact met de
bevolking vergemakkelijkt;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen daarom in de zitting van 1
september 2014 besliste om voor het dienstjaar 2014 een interne kredietwijziging voor
een totaal bedrag van € 3.000,00 van begrotingsartikel 330/723-51 naar
begrotingsartikel 330/743-51 en voor een totaal bedrag van € 1.000,00 van
begrotingsartikel 330/741-51 naar begrotingsartikel 330/743-51 door te voeren;
Overwegende dat, rekening houdend hiermee, alsnog een tweede elektrische fiets kan
worden aangekocht;
Overwegende dat de aan te kopen elektrische fiets minimaal dient te voldoen aan de
volgende vereisten:
• damesfiets;
• uitneembare batterij die gemakkelijk toegankelijk is;
• lithium-ion batterij;
• actieradius: 50 km;
• 7 versnellingen;
• zadel gemakkelijk te verstellen;
• geveerde voorvork;
• wielmaat: 28";
• eenvoudig afneembare dubbele draagtas;
• standaard stuur dat verstelbaar is;
• wettelijk verplichte uitrusting;
• voorzien van een fietsslot;
• plaats motor: in trapas;
• pomp;
• gesloten kettingkast;
• kettingbeschermer;
• fietssteun;
Overwegende dat de totale kostprijs voor deze aankoop wordt geraamd op € 3.175,00
(excl. btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/743-51 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming waaraan niet wordt deelgenomen door Jean Dewit;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
De aankoop van een tweede elektrische fiets volgens de behoeftebepaling van de
politiezone goed te keuren.
Art. 2.
Opdracht te geven de procedure te starten om deze aankoop te gunnen via een
onderhandelingsprocedure waarbij ten minste drie leveranciers worden aangeschreven.
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29e zaak:

Lokale politie - Kennisgeving van de vacatures in het operationeel kader in
competitie gesteld in mobiliteitscyclus 2014-04

Gelet op artikel 128 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten inzonderheid op de artikelen VI.II.10 tweede lid 1°
en vierde lid, VI.II.13 2° en 3°, VI.II.14, VI.II.17, VI.II.18 eerste en vierde lid, VI.II.19
§1 eerste en tweede lid, VI.II.20 tweede lid, VI.II.24 tweede lid, VI.II.42 tweede lid,
VI.II.46 eerste lid, VI.II.47 tweede lid, VI.II.52 eerste lid, VI.II.56 tweede lid, VI.II.71;
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 2014-04 in competitie te stellen
betrekkingen ten laatste op 5 september 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 2014-04 voor het operationeel kader in
competitie te stellen:
•
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 2014-04 van de
volgende vacatures in het operationeel kader van de lokale politie:
•
2 voltijdse betrekkingen van hoofdinspecteur van politie - interventie.
30e zaak:

Bouw Pierebad – Tweede aanpassing dadingsovereenkomst

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2013 – 6e zaak – Gemeentelijke
zwembad Pierebad – Dading houdende goedkeuring van een ontwerp van
dadingsovereenkomst tussen:
•
nv Algemene Aannemingen Van Laere
•
A&T Europe S.P.A.
•
Gemeente Grimbergen
•
nv Vloeren Fosselle
•
nv Studiebureau W.J. & M.C. Van Campenhout
•
nv Axa Belgium
•
nv HDI-Gerling Verzekeringen
•
nv HDI-Gerling Services
•
cvba Federale Verzekeringen
•
cvba Technische Controlebureau voor het Bouwwezen
•
nv Jansen Finishings
•
nv Fidea
tot beëindiging van onderlinge betwistingen m.b.t. de bouw van het gemeentelijk
zwembad Pierebad;
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Overwegende dat er een aantal ingrijpende wijzigingen aan de tekst van de
ontwerpovereenkomst van 12 december 2013 werden doorgevoerd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 mei 2014 – 17e zaak - Bouw Pierebad Aanpassing dadingsovereenkomst waarin deze wijzigingen werden goedgekeurd;
Overwegende dat er finaal nog een aantal aanpassingen werden aangebracht in de tekst
die door de gemeenteraad op 22 mei 2014 werd goedgekeurd, zijnde:
•
de toevoeging van artikel 1.1 punt (e) dat handelt over de sociale verplichtingen van
A&T Europe S.P.A.
•
de aanpassing van artikel 1.3 punt (a) en (b) ten gevolge van de uitvoering van
enkele werken door nv Van Laere
•
de aanpassing van artikel 1.3 punt (c), (5) en (13) die betrekking heeft op de
afgesproken taakverdeling tussen nv Van Laere en nv Fosselle
•
de aanpassing van artikel 2.2, laatste zin en artikel 2.3, laatste zin van de dading
waarin de partijen verklaren dat zij er geen bezwaar tegen hebben dat Van Laere de
expertise verder zet t.a.v. BVBA Ducci en NV AXA Belgium en dat de gemeente
Grimbergen hieraan, indien dit vereist is en zolang hieraan geen buitensporige kosten
zijn verbonden, haar medewerking zal verlenen;
Overwegend dat de gemeente Grimbergen, voor slot van alle rekeningen, in het kader
van de nieuwe overeenkomst nog steeds een bedrag van 31.379,07 euro ten laste zal
nemen;
Overwegend dat de werken een aanvang zullen nemen op 10 november 2014 en
bijgevolg de nieuwe ontwerptekst die thans voorligt, moet worden goedgekeurd opdat
deze door alle partijen kan ondertekend worden;
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, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie Boelens, Alena
Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven
Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen
BESLIST:
Enig artikel.
Het aangepast ontwerp van de dadingsovereenkomst zoals voorgelegd in de zitting van
heden goed te keuren en de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris te
machtigen om de definitieve overeenkomst te ondertekenen.

Toegevoegde agendapunten
31e zaak:

Bewegwijzering, aanduiding en inrichting van de publieke parkings in
Grimbergen-centrum

(aangevraagd door raadslid Bart LAEREMANS)
Gelet op de volgende interpellatie van gemeenteraadslid Bart LAEREMANS,
fractievoorzitter van Vernieuwing, betreffende de bewegwijzering, aanduiding en
inrichting van de publieke parkings in Grimbergen-centrum:
“Bezoekers van het centrum van Grimbergen vinden niet altijd de weg naar onze
parkings. Op bepaalde momenten (zoals zondagvoormiddag of tijdens festiviteiten) staan
sommige parkings ook snel vol. Mensen van buiten Grimbergen kennen de alternatieve
locaties niet.
Daarom is het nuttig dat de vier Grimbergse parkeerlocaties (Prinsenbos, gemeentehuis,
Fenikshof en Ter Wilgen) beter zouden worden aangeduid en, naar het voorbeeld van
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andere gemeenten, zouden opgenomen worden in een parkeerroute.
Bovendien zou bij de parking van het Fenikshof duidelijk moeten aangegeven worden dat
het een publieke parking betreft, die dus niet enkel is voorbehouden voor klanten van de
gelijknamige brasserie.
Ook zou deze parking heringericht moeten worden. Vandaag zijn er enkele opgestelde
plantsoenbakken gemetseld die niet alleen ongelukkig zijn ingeplant, maar bovendien ook
nooit onderhouden worden. Dit zorgt voor een uiterst slordig uitzicht. Ook de aarden
strook aan de achterkant van de jeugdlokalen wordt vandaag niet onderhouden en zou
beter omgevormd worden naar bijkomende parkeerruimte (in de praktijk wordt ze
daarvoor vandaag reeds ingenomen op drukke momenten).
Tegelijk kan er van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om op of nabij elke parking
behoorlijke fietsstallingen te voorzien. Aan het Fenikshof en ter Wilgen zijn deze vandaag
niet voorzien en de toestand van de losliggende “fietsrekken” aan de inkom van het
gemeentehuis is zodanig bedroevend dat deze nauwelijks nog gebruikt worden.”;
Gelet op het feit dat raadslid Bart LAEREMANS hierbij aansluitend voorstelt dat het college
van burgemeester en schepenen:
•
voor de vier parkeerlocaties in Grimbergen-centrum een eenvormig en herkenbaar
systeem van benaming uitwerkt;
•
een bewegwijzerde parkeerroute uitwerkt voor bezoekers van elders, waarbij met een
logische volgorde wordt gewerkt (bv. 1. Prinsenbos; 2. Gemeentehuis; 3. Fenikshof
en 4. Ter Wilgen);
•
de parking van het Fenikshof herinricht en optimaliseert;
•
op of nabij de parkeerzones van het Fenikshof en Ter Wilgen fietsenstallingen
voorziet; een behoorlijke en aantrekkelijke fietsenstalling inricht nabij het
gemeentehuis;
•
dit plan, samen met het kostenplaatje, voorlegt aan de gemeenteraad;
•
uitleg geeft aan de gemeenteraad over de eventuele andere initiatieven die genomen
worden om de Grimbergse handelskern te versterken;
Gelet op het antwoord van schepen van mobiliteit Paul HERMANS, die ingaat op de eerste
vijf van de bovenvermelde voorstellen en die de volgende elementen aanhaalt:
•
de signalisatie van parkeerplaatsen is opgenomen in het beleidsplan en inzonderheid
in het mobiliteitsplan;
•
de timing voor concrete realisatie zal moeten worden opgesteld rekening houdend
met wegeniswerken;
•
wat betreft voorzieningen voor fietsen is in het meerjarenplan jaarlijks een budget
van 7.500 euro uitgetrokken;
•
bij het Cultuurcentrum en het OCMW werden voor het personeel reeds nieuwe
fietsbowen geplaatst;
•
de dienst Werken in Eigen Beheer heeft intussen een eigen kunstzinnig ontwerp
gerealiseerd dat als alternatief voor gewone fietsbeugels bij het Cultuurcentrum zal
worden geplaatst voor de bezoekers;
•
bij het gemeentehuis is inmiddels achteraan een overdekte fietsenstalling voorzien
voor het personeel; vooraan zal hetzelfde ontwerp als voor het Cultuurcentrum
worden gebruik om bezoekers de mogelijkheid te geven hun fietsen te plaatsen
•
inzake het onderhoud van de parking bij het Fenikshof werden inmiddels de nodige
opdrachten aan de dienst Werken in Eigen Beheer gegeven;
Gelet op het antwoord van schepen van lokale economie William DE BOECK, die ingaat op
het verzoek van raadslid Bart LAEREMANS om uitleg te geven over de eventuele andere
initiatieven die genomen worden om de Grimbergse handelskern te versterken , en hierbij
volgende elementen aanhaalt:
•
in verband met de ontwikkeling van de Grimbergse handelskern moet steeds rekening
gehouden worden met het gegeven dat gewerkt wordt in een context van historische
gebouwen, wat niet zo simpel is;
•
er is gewerkt aan een handelsprospectus, waarvoor een ronde langs de verschillende
immo-kantoren werd gedaan;
•
wat handelsversterkende activiteiten betreft moet toch gewezen worden op de
organisatie van de dag van de klant, de actie “belgerinkel”, de eindejaarsactiviteiten
samen met de handelaars, de kermissen, de kerstmarkt, …
•
zeer specifiek kan als een voorbeeld van centrummanagement nog verwezen worden
naar de samenwerking die naar aanleiding van het WK werd opgezet op basis van het
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•

principe “1 euro voor 1 euro” en waaraan o.a. werd deelgenomen door 6 cafés, 2
brouwers en immo-kantoren;
volgend jaar zal een lentemarkt georganiseerd worden, die handelaars de
mogelijkheid biedt om zich voor te stellen, en zullen de vlaggen vernieuwd worden;

Wordt deze interpellatie beëindigd.

Mondelinge vragen
Vanwege Philip Roosen
Raadslid Philip ROOSEN merkt op dat vorige week de week van de sport heeft
plaatsgevonden, wat een geweldig initiatief is, dat een boost geeft aan verenigingen en
mensen aanzet tot bewegen, maar dat hieraan door Grimbergen niet is deelgenomen. Hij
wenst te weten hoe dit komt.
Schepen van sport Louis DE SMEDT haalt in zijn antwoord aan dat de focus van de
Sportdienst op andere zaken lag, zoals het draaiend houden van het Pierebad, en dat de
week van de sport sowieso een initiatief is dat door de verenigingen zelf wordt
opgenomen.
Vanwege Vera Van Impe
Raadslid Vera VAN IMPE verwijst naar de notulen van de collegezitting van 25 augustus
2014 waarin is opgenomen dat een ongunstig advies werd uitgebracht betreffende de
stedenbouwkundige aanvraag van LIDL. Zij wenst te weten welk verder gevolg dit advies
krijgt.
Burgemeester Marleen MERTENS deelt mee dat de vergunning inmiddels definitief is
geweigerd.
Vervolgens verwijst raadslid Vera VAN IMPE naar de notulen van de collegezitting van 8
september 2014 waarin sprake is van het herbekijken van het GRUP voor Bever. Zij
informeert naar de draagwijdte hiervan.
Burgemeester Marleen MERTENS deelt mee dat het niet gaat over het herbekijken van het
GRUP, maar over het opstellen ervan. Zij specificeert dat de Vlaamse Overheid niet
gehaast is om hier werk van te maken en dat de gemeente Wemmel daarom aan de
gemeente Grimbergen heeft gevraagd om samen druk te zetten.
Vanwege Eric Nagels
Raadslid Eric NAGELS vraagt een stand van zaken betreffende de realisatie van het
verkeerscirculatieplan voor Verbrande Brug.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat een ontwerper is aangesteld waarmee in
de komende week wordt vergaderd en dat volgend jaar de eerste spade in de grond zal
gaan. Zij wijst erop dat tijdelijke ingrepen niet mogelijk zijn gebleken.
Schepen van mobiliteit Paul HERMANS vult aan een wijst erop dat het project in 6 fasen
zal verlopen. Hij haalt aan dat inmiddels een test werd gedaan met een bus van De Lijn in
de zone tussen de hoogspanningscabine en de berm en dat het resultaat hiervan negatief
was en schetst een verder verloop waarin ontwerpen zullen worden voorgelegd die
opnieuw moeten worden afgetoetst aan het circulatieplan. Tot slot merkt schepen Paul
HERMANS op dat het de bedoeling is om door de aanleg van de straten ook de buurt op te
waarderen.
Vanwege Gerlant van Berlaer
Raadslid Gerlant VAN BERLAER informeert naar de timing voor de restauratie van de
sporthal Borgt.
Schepen van openbare werken Chris SELLESLAGH geeft aan dat zich in verband met de
sporthal van Borgt inmiddels een dubbele problematiek stelt, nl. enerzijds het herstellen
van de hagelschade, anderzijds de vooropgestelde werken. Hij bevestigt dat de ontwerper
met dit laatste aspect bezig is.
Raadslid Gerlant VAN BERLAER merkt aansluitend op dat één vrijwilliger in het centrum
van Strombeek-Bever 2 tot 3 vuilniszakken bij elkaar haalt, terwijl er in het centrum
slechts 1 vuilnisbak te vinden is.
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Schepen van milieu Eddie BOELENS reageert dat er vroeger meer dan één vuilnisbak was,
maar dat deze vuilnisbakjes overal gevuld en omringd waren met zakjes zwerfvuil. Hij
geeft aan dat de zwerfvuilmeters en -peters zelf geen extra vuilbakken vragen en dat er
komende maandag een overleg met de politie zal plaatsvinden waar zwerfvuil op de
agenda staat.
Raadslid Vera VAN IMPE verwijst aansluitend hierbij nog naar een systeem dat wordt
toegepast in Parijs en waarbij inwoners met een elektronische kaart toegang hebben tot
een vuilkoker. Zij vraagt of dit niet kan bekeken worden.
Raadslid Karlijne VAN BREE verwijst tenslotte nog naar de stad Ieper, waar mobiele
camera's worden ingezet om sluikstorters te sanctioneren.
Vanwege Bart Laeremans
Raadslid Bart LAEREMANS verwijst naar krantenartikelen betreffende de toepassing van
camerasystemen met nummerplaatherkenning waaruit kan worden afgeleid dat
omliggende gemeenten, in tegenstelling tot Grimbergen, over dergelijke systemen
beschikken. Hij concludeert hieruit dat misdadigers naar Grimbergen zullen uitwijken.
Burgemeester Marleen MERTENS merkt op dat de inzet van dergelijke systemen te duur is
qua installatie en opvolging.
Raadslid Bart LAEREMANS reageert hierop met de stelling dat in Halle-Vilvoorde slechts
een minderheid van de gemeenten niet in een dergelijk systeem investeert.
Burgemeester Marleen MERTENS geeft aan dat korpschef Jurgen BRAECKMANS dit dossier
opvolgt, waarna deze het woord krijgt en aangeeft dat in verband met de toepassing van
ANPR-systemen naar het totaalplaatje moet worden gekeken, waarbij vragen aan de orde
zijn zoals het aantal politiemensen dat men hieraan wil zetten. Hij verwijst verder naar
een vraag van de provincie om interessante plaatsen aan te duiden en naar de nood aan
overleg met andere gemeenten en met de wegpolitie.
Vanwege Eric Nagels
Raadslid Eric NAGELS haalt aan dat een vergunning werd afgeleverd voor het slopen van
woningen aan het Trésigniesplein en wenst te weten wat er zal gebeuren met de
vrijgekomen ruimte. Hij vraagt of er hier terug een breekwerf of een vervuilend bedrijf
kan worden gevestigd. Aansluitend hierbij vraagt hij of de gemeente zelf controle
uitoefent op ABR, want dit bedrijf zorgt overal in de omgeving voor stof, en of SITA
Remediation de vergunningsvoorwaarden volgt.
Schepen van openbare werken Chris SELLESLAGH stelt dat de straat zal worden
heraangelegd, met een fietspad aan de overzijde, en dat het kruispunt met de
Eppegemsesteenweg zal worden heraangelegd.
Schepen van mobiliteit Paul HERMANS merkt op dat het fiets-GEN zal starten bij het
Trésigniesplein en dat daar dus geen breekwerf zal komen.
Burgemeester Marleen MERTENS verwijst naar het RUP in opmaak.
Schepen Eddie BOELENS wijst erop dat klasse 1-bedrijven een bevoegdheid zijn van het
Vlaams gewest.

Schorsing vergadering
Overeenkomstig de afspraken gemaakt bij de bespreking van agendapunt 27 – Stand van
zaken Parking C – schorst de voorzitter de zitting met het oog op het redigeren van een
aangepaste brief ter bestemming van de Vlaams minister-president, de Vlaams minister
bevoegd voor omgeving en de Vlaams minister bevoegd voor mobiliteit met betrekking
tot de mogelijke bouw van een nieuw nationaal voetbalstadion op de site Parking C.

Heropening vergadering
De voorzitter heropent de vergadering en roept de raadsleden op hun plaats opnieuw in
te nemen.
Er wordt vastgesteld dat schepen Marc Van Godtsenhoven en raadslid Jean
Dewit de vergadering verlaten hebben.
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27e zaak (herneming):

Stand van zaken Parking C

Gelet op het volgend aangepast ontwerp van brief aan de Vlaams minister-president, de
Vlaams minister bevoegd voor omgeving en de Vlaams minister bevoegd voor mobiliteit,
waarvan voorlezing wordt gedaan door Kirsten HOEFS, fractievoorzitter van CD&V:
“Geachte minister-president, geachte minister Schauvliege, geachte minister Weyts,
Brussel is als één van de gaststeden geselecteerd voor het EK 2020.
Voor alles betreurt de gemeenteraad het gebrek aan betrokkenheid van onze gemeente
en het totale gebrek aan transparantie bij de behandeling van het dossier.
Voorts begrijpen we niet dat de KBVB zich kandidaat stelt zonder op het ogenblik van zijn
kandidatuur garanties te kunnen bieden over de beschikbaarheid van een geschikt
stadion.
Indien de deadline voor de beschikbaarheid van het stadion niet gehaald wordt binnen de
door de UEFA gestelde tijdslimiet, is dit de volle verantwoordelijkheid van de KBVB en in
geen geval van de bestaande wettelijke procedures die eventueel door buurtcomités of
het gemeentebestuur verlengd kunnen worden.
De Grimbergse gemeenteraad brengt bij deze nogmaals zijn bekommernissen betreffende
de eventuele bouw van een stadion op Parking C onder de aandacht.
Onze gemeenteraad stemde op 26 september 2013 een motie waarin gewezen wordt op
enkele zeer belangrijke aspecten van een dergelijk project op ons grondgebied.
Een concreet eisenpakket op basis van deze motie werd uitgewerkt op 12 mei 2014 en
onder andere overgemaakt aan de vorige Vlaamse regering en de kandidaat-bouwheren.
De gemeenteraad schaart zich nog steeds achter deze motie en vraagt u met aandrang
om werk te maken van een integrale visie voor alle projecten in diezelfde omgeving
(nieuwe tramlijn, NEO-project van Brussel, optimalisering R0, U-Place, Docks Bruxsel, …).
Omdat Grimbergen zich steeds opnieuw voor voldongen feiten gesteld ziet, terwijl wij
overtuigd zijn dat een dergelijk project dreigt in conflict te komen met de bestaande
ruimtelijke plannen, de reglementering inzake tijd en procedures, de lokale omgeving en
de financiële afwikkeling zonder beroep te moeten doen op openbare middelen, vragen
wij u concreet:
1) Gehoord te worden in verband met de bekommernissen vervat in de motie en
eisenbundel.
2) Hoe de Vlaamse Regering toezicht zal houden op het respecteren van de bestaande
plannen.
3) Hoe en wanneer de Vlaamse Regering denkt te starten met de integrale visie voor alle
projecten in de Noordrand.
4) Hoe en wanneer Grimbergen betrokken zal worden door de Vlaamse Overheid voor het
adviseren over de vergunningsaanvragen.
5) Wat de houding van de Vlaamse regering zal zijn als blijkt dat het project beroep zal
moeten doen op openbare middelen voor de noodzakelijke infrastructurele werken in de
omgeving van Parking C.
Ter informatie bezorgen wij u ook de bepalingen voor de zone Parking C zoals vastgelegd
in het gewestelijk RUP VSGB op 16 december 2011.
Wij rekenen op uw aandacht en steun in dit dossier.”;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
Het ontwerp van brief aan de Vlaams minister-president, de Vlaams minister bevoegd
voor omgeving en de Vlaams minister bevoegd voor mobiliteit met betrekking tot de
bouw van een nieuw nationaal voetbalstadion op de site Parking C goed te keuren en
opdracht te geven om deze brief samen met de motie van 26 september 2013, het
eisenpakket 12 mei 2014 en de bepalingen gewestelijk RUP VSGB aan de vermelde
excellenties te verzenden.
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Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen voorstellen tot wijziging van de redactie van de notulen
van de vergadering van 28 augustus 2014 ter stemming werden gelegd zodat deze,
overeenkomstig artikel 33, 4de lid, van het gemeentedecreet zijn goedgekeurd.
De voorzitter sluit de vergadering.

In zitting, datum als hierboven
de secretaris

de voorzitter

Hans Habils

Jos Smets
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