GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 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. Onderzoek geloofsbrieven, eedaflegging en installatie gemeenteraadslid
2. Rangorde gemeenteraadsleden - Actualisatie
3. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van een gemengd fiets- en voetpad in de Sint-Rumoldusstraat,
gedeelte tussen Nachtegaallaan en Benedestraat
4. Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) Grimbergen vzw - Vervanging van een
vertegenwoordiger van de gemeenteraad in de algemene vergadering
5. Opdrachthoudende vereniging Infrax West - Algemene vergadering van 17-11-2014 Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
6. Opdrachthoudende vereniging Havicrem- Algemene vergadering van 17-12-2014 Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
7. Stand van zaken capaciteit onderwijs
8. Eerste wijziging financieel meerjarenplan 2014-2019 – Goedkeuring
9. Eerste wijziging budget 2014 - Goedkeuring
10. Administratief toezicht op het OCMW - Budget 2014 - Wijziging nr. 1 - Kennisneming
11. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Cornelius
(Molenveld) - Herziening van de rekening 2012 - Kennisneming
12. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Cornelius
(Molenveld) - Rekening 2013 – Advies
13. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Heiligen
Engelbertus en Bernardus (Zemst-Laar) - Budgetwijziging 2014 – Akteneming
14. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Heiligen
Engelbertus & Bernardus (Zemst-Laar) - Budget 2015 – Akteneming
15. Subsidies aan seniorenraad, welzijnsraad, verenigingen voor de derde leeftijd en
verenigingen en instellingen voor gezondheidszorg en gehandicapten
16. Vrijetijdspas
17. Stand van zaken parking C
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Toegevoegde agendapunten
18. Mogelijke uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Waardbeek en de herinrichting
van het bedrijventerrein aan de Verbrande Brug aangevraagd door raadslid Bart
Laeremans
19. Heropname van clubs in de sportraad na schorsing wegens taalperikelen aangevraagd
door raadslid Bart Laeremans
20. Leegstand van handelspanden aangevraagd door raadslid Gerlant van Berlaer
21. Asociaal rijgedrag voornaamste oorzaak files Grimbergse ochtendspits aangevraagd
door raadslid Gerlant van Berlaer
22. Voorstel tot elektronisch stemmen aangevraagd door raadslid Philip Roosen
23. Werken aan schommel van de basisschool Mozaïek in Humbeek aangevraagd door
raadslid Philip Roosen
24. Werkwijze bij vervanging van gemeentepersoneel aangevraagd door raadslid Philip
Roosen

Mondelinge vragen

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
Bij loting word raadslid Luk RAEKELBOOM aangeduid om de stemmingen aan te vangen.
De heren Jean Dewit en Eric Nagels vervoegen de vergadering.
1e 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 25-9-2014 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;
Gelet op het schrijven van de heer Gert LEENDERS van 15-9-2014 waarmee hij meldt
gebruik te willen maken van het recht van opvolgend raadslid;
Overwegende dat belanghebbende in dit kader op 15-9-2014 de volgende documenten
heeft ingediend:
•
een verklaring op eer dat men 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;
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Overwegende dat de heer Gert LEENDERS per brief van 17-9-2014 werd uitgenodigd om
de eed als gemeenteraadslid af te leggen in zitting van de gemeenteraad van 25-9-2014;
Gelet op het schrijven van de heer Gert LEENDERS van 23-9-2014 waarbij hij zich
verontschuldigt voor de gemeenteraadszitting van 25-9-2014;
Overwegende dat betrokkene bijgevolg per brief van 13-10-2014 werd uitgenodigd om de
eed als gemeenteraadslid af te leggen in zitting van heden;
Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Gert LEENDERS;
Overwegende dat uit de ingewonnen inlichtingen blijkt dat belanghebbende voldoet aan
de verkiesbaarheidsvoorwaarden, namelijk:
•
de Belgische nationaliteit hebben of EU-onderdaan zijn;
•
de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
•
in het bevolkingsregister van de gemeente Grimbergen ingeschreven zijn;
•
zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing, vermeld in titel
3, hoofdstuk 4, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet;
Overwegende dat uit de ingewonnen inlichtingen blijkt dat er geen onverenigbaarheden
zijn;
Overwegende dat de heer Gert LEENDERS vervolgens in handen van de voorzitter van de
gemeenteraad de volgende eed aflegt:
"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."
Overwegende dat van deze eedaflegging een afzonderlijke akte wordt opgemaakt;
BESLIST:
Artikel 1.
De geloofsbrieven van de heer Gert LEENDERS (N-VA) goed te keuren.
Art. 2.
Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van de gemeenteraad
van de heer Gert LEENDERS en hem bijgevolg te installeren als gemeenteraadslid.
De heer Gert LEENDERS vervoegt de vergadering.
2e 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 in zitting van
heden werd geïnstalleerd als gemeenteraadslid;
Overwegende dat de rangorde van de gemeenteraadsleden bijgevolg dient te worden
aangepast;
BESLIST:
Enig artikel.
De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:

Naam

Rangorde

Dienstanciënniteit
Aantal
Aantal
(dagen)
naamstemmen lijststemmen
(d.d. 23/10/2014)

Marc VAN GODTSENHOVEN
(Groen)

Marleen MERTENS (CD&V)
Christiaan SELLESLAGH (Open VLD)
Jean DEWIT (UF)
Bart LAEREMANS (Vernieuwing)
Louis DE SMEDT (Open VLD)
William DE BOECK (Open VLD)
Marc HAMELRIJCKX (UF)

1
2
3
4
5
6
7
8

3/29

11608

241

2378

9487
9408
9243
7231
7231
7231
7231

1345
1148
522
2776
609
516
134

4536
3983
2455
3813
3983
3983
2455

Alena VAN DEN BUSSCHE (Groen)
Jozef SMETS (CD&V)
Patrick VERTONGEN (CD&V)
Paul HERMANS (CD&V)
Steven DUPONT (N-VA)
Geertrui OLBRECHTS (CD&V)
Kirsten HOEFS (CD&V)
Kevin VLEMINCKX (Open VLD)
Karlijne VAN BREE (Vernieuwing)
Yves VERBERCK (Vernieuwing)
Luk RAEKELBOOM (Vernieuwing)
Anne DEMAN (UF)
Jean-Paul WINDELEN (N-VA)
Tom GAUDAEN (Open VLD)
Jannik GROOTEN (CD&V)
Gerlant VAN BERLAER (sp.a)
Eddie BOELENS (Groen)
Christian DONNEUX (Open VLD)
Jelle DE WILDE (CD&V)
Vera VAN IMPE (Vernieuwing)
Eric NAGELS (Vernieuwing)
Philip ROOSEN (N-VA)
Elke WOUTERS (N-VA)
Marielle ROMEYNS (sp.a)
Gert LEENDERS (N-VA)
3e zaak:

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

7209
5039
5051
5051
5051
2851
2851
2851
2851
2851
2851
2851
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
273
0

228
457
1166
640
192
988
615
567
507
315
303
131
674
612
559
544
519
512
474
448
361
321
213
204
149

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van een gemengd fiets- en voetpad in de
Sint-Rumoldusstraat, gedeelte tussen Nachtegaallaan en Benedestraat

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement
van de politie op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun
minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op de vraag tot het instellen van een gemengd voet- en fietspad in de SintRumoldusstraat, gedeelte tussen Benedestraat en Nachtegaallaan;
Overwegend dat in dit weggedeelte langs de zijde van de pare huisnummers een voetpad
(verharde berm) aanwezig is;
Overwegend dat deze verharde berm ingesteld kan worden als fietspad;
Overwegend dat voetgangers hiervan ten allen tijde gebruik mogen maken, mits een
vlotte doorgang te verlenen aan fietsers;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
In het weggedeelte Sint-Rumoldusstraat, tussen Benedestraat en Nachtegaallaan, langs
de zijde van de pare huisnummers het verharde gedeelte naast de rijbaan als gemengd
voet- en fietspad voor te behouden.
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2378
4536
4536
4536
3490
4536
4536
3983
3813
3813
3813
2455
3490
3983
4536
1767
2378
3983
4536
3813
3813
3490
3490
1767
3490

Art. 2.
De hoger vermelde maatregel te signaleren door plaatsing van de nodige borden D10.
Art. 3.
Dit besluit overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet bekend te maken en
ter kennis van de weggebruikers te brengen.
4e zaak:

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) Grimbergen vzw Vervanging van een vertegenwoordiger van de gemeenteraad in de
algemene vergadering

Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Gelet op de besluitwet van 28-12-1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders;
Gelet op de statuten van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) Grimbergen
vzw;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28-3-2013 waarbij 6 vertegenwoordigers
aangesteld werden voor de algemene vergadering van het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap (PWA) Grimbergen vzw;
Gelet op het schrijven van PWA Grimbergen vzw van 10-9-2014 waarbij wordt gemeld dat
mevrouw Maria-Teresa GANGOITIA ontslag neemt als afgevaardigde in de algemene
vergadering van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) Grimbergen vzw;
Overwegende dat in haar vervanging dient voorzien te worden;
Gelet op het schrijven van 8-10-2014 aan de meerderheidsfracties met het verzoek om
een vervangend vertegenwoordiger voor te dragen;
Overwegende dat de heer Guido BEUTELS wordt voorgedragen ter vervanging van
mevrouw Maria-Teresa GANGOITIA;
Gaat over tot geheime stemming voor de vervanging van mevrouw Maria-Teresa
GANGOITIA als vertegenwoordiger van de gemeenteraad in de algemene vergadering van
het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) Grimbergen vzw, waaruit blijkt dat 21
ja-stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Guido BEUTELS, er zijn 4
neen-stemmen, 5 onthoudingen en 1 blanco stem;
BESLUIT:
Artikel 1.
Kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Maria-Teresa GANGOITIA als
afgevaardigde van de gemeenteraad in de algemene vergadering van het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap (PWA) Grimbergen vzw.
Art. 2.
De Heer Guido BEUTELS aan te duiden als afgevaardigde van de gemeenteraad in de
algemene vergadering van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Grimbergen vzw.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing ter kennisneming over te maken aan de betrokkenen en
aan het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) Grimbergen vzw.
5e zaak:

Opdrachthoudende vereniging Infrax West - Algemene vergadering van 1711-2014 - Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van
de gemeentelijke vertegenwoordiger

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Infrax
West;
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Overwegende dat op maandag 17-11-2014 een buitengewone algemene vergadering van
Infrax West zal gehouden worden;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
laatst gewijzigd bij decreet van 18-1-2013;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27-3-2014 waarbij een gemeentelijke
vertegenwoordiger en plaatsvervanger werden aangeduid voor de algemene
vergaderingen van Infrax West voor de volledige verdere legislatuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van Infrax West van 7-10-2014 m.b.t. de volgende
agendapunten met toelichtingsnota's:
1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2015;
2. Begroting 2015;
3. Voorlopige resultaten 2014;
4. Vervanging bestuurders met raadgevende stem;
5. Toetreding gemeente voor Infra-GIS;
6. Toetreding gemeente voor Infra-X-net.
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger m.b.t. deze agendapunten
dient vast te stellen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13-10-2014
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot een stemming betreffende de vaststelling van het mandaat van de
aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger om deze agendapunten goed te keuren
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering:
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de
buitengewone algemene vergadering van 17-11-2014 van de opdrachthoudende
vereniging Infrax West:
1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2015;
2. Begroting 2015;
3. Voorlopige resultaten 2014;
4. Vervanging bestuurders met raadgevende stem;
5. Toetreding gemeente voor Infra-GIS;
6. Toetreding gemeente voor Infra-X-net.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 1711-2014 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden)
principieel te mandateren om de voorstellen op de agenda goed te keuren, onder
voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 TORHOUT;
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
6e zaak:

Opdrachthoudende vereniging Havicrem- Algemene vergadering van 17-122014 - Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Havicrem;
Overwegende dat een algemene vergadering van Havicrem plaatsvindt op 17-12-2014;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
laatst gewijzigd bij decreet van 18-1-2013;
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Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22-5-2014 waarbij een effectieve en
plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger werden aangeduid voor de
algemene vergaderingen van Havicrem voor de volledige verdere legislatuur;
Gelet op de volgende agendapunten met toelichtingsnota's voor de algemene vergadering
van 17-12-2014:
1. goedkeuring notulen van de algemene vergadering van 25-6-2014;
2. stand van zaken algemene werking Havicrem en nieuwbouwproject Zemst mededeling;
3. conform artikel 44 van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking: bespreking van de beleidsnota;
4. conform artikel 44 van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking: bespreking en goedkeuring van de begroting;
5. toetreding tot de VNOC Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria.
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger m.b.t. deze agendapunten
dient vast te stellen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13-10-2014
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot een stemming betreffende de vaststelling van het mandaat van de
aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger om deze agendapunten goed te keuren
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering:
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de algemene
vergadering van 17-12-2014 van Havicrem:
1. goedkeuring notulen van de algemene vergadering van 25-6-2014;
2. stand van zaken algemene werking Havicrem en nieuwbouwproject Zemst mededeling;
3. conform artikel 44 van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking: bespreking van de beleidsnota;
4. conform artikel 44 van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking: bespreking en goedkeuring van de begroting;
5. toetreding tot de VNOC Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 17-12-2014 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
gemeenteraadsbeslissing van 22-5-2014 werd aangeduid, principieel te mandateren om
de voorstellen op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop
van de besprekingen in de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Havicrem, Mechelsesteenweg 277 te 1800 VILVOORDE;
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
7e zaak:

Stand van zaken capaciteit onderwijs

Patrick VERTONGEN, schepen van onderwijs, licht de onderstaande tabellen toe, waarvan
de gemeenteraadsleden samen met de andere stukken voor de zitting van heden een
afdruk ontvingen:
GBS BEIGEM
Ingeschreven
Wachtlijst

KLEUTERS
geboortejaar
2012
2011
2010
2009

37
22
31
41

GBS BORGT
Ingeschreven
Wachtlijst

5
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24**
24
23***
31

7
4
2

totaal kleuters
131
LAGERE AFDELING
Ingeschreven
leerjaar
1e leerjaar
34
2e leerjaar
25
3e leerjaar
25
4e leerjaar
22
5e leerjaar
20
6e leerjaar
35
totaal lagere
161
afdeling
TOTAAL
292

5
Wachtlijst

Ingeschreven
2012
2011
2010
2009

1

0

6

283

13

totaal kleuters
LAGERE AFDELING
Ingeschreven
leerjaar
1e leerjaar
45
2e leerjaar
38
3e leerjaar
31
4e leerjaar
37
5e leerjaar
29
6e leerjaar
33
totaal lagere
afdeling
213
TOTAAL
387

GBS STROMBEEK-BEVER

Wachtlijst

40
40
46
48
174

13
Wachtlijst

34
36
31
40
19
21
181

1

GBS HUMBEEK
KLEUTERS
geboortejaar

102
Ingeschreven

Ingeschreven
3
2
0
4
9

Wachtlijst

Wachtlijst

23
44
45
44
156
Ingeschreven

37
11
1
4
53
Wachtlijst

0
0
0
0
0
0

22
27
41
43
39
17

0
5
0
0
0
0

0
9

189
345

5
58

GO! DE REGENBOOG
KLEUTERS
geboortejaar

Ingeschreven
2012
2011
2010
2009

50
50
50
50
200

totaal kleuters
LAGERE AFDELING
Ingeschreven
leerjaar
1e leerjaar
62
2e leerjaar
50
3e leerjaar
67
4e leerjaar
72
5e leerjaar
72
6e leerjaar
69
totaal lagere
afdeling
392
TOTAAL
592
De
•
•
•
•

Wachtlijst
18
12
10
18
58
Wachtlijst
0
0
0
8
7
0
15
73

schepen stipt hierbij aan dat:
deze tabellen de cijfers geven die op 1 oktober 2014 werden genoteerd;
zelfde tabellen zullen worden bezorgd met de gegevens op 1 februari 2015;
de kinderen op de wachtlijst hopelijk elders een plaats hebben gevonden;
het vrij onderwijs in eerste instantie geen cijfers wenste te bezorgen en doorverwees
naar het Vlaams ministerie van Onderwijs, doch dat binnenkort een overleg zal
plaatsvinden om op dit vlak tot een betere uitwisseling te komen.

Aansluitend meldt schepen Vertongen dat:
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•
•
•
•

de werken aan de gemeentelijke basisschool te Beigem op 20 oktober van start gaan
met het graven van een sleuf voor de nutsvoorzieningen;
in de herfstvakantie het oude gebouw wordt afgebroken;
de week na de herfstvakantie de vloerplaat zal worden gegoten;
het dak toe zou moeten liggen voor het bouwverlof tijdens de kerst- en
nieuwjaarsperiode.

8e zaak:

Eerste wijziging financieel meerjarenplan 2014-2019 – Goedkeuring

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische en een financiële nota;
Overwegende dat de financiële nota bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de
staat van het financiële evenwicht;
Overwegende dat het financiële doelstellingenplan per beleidsdomein, en voor elk jaar
waarop het meerjarenplan betrekking heeft, het totaal van de verwachte ontvangsten en
uitgaven bevat van enerzijds de prioritaire beleidsdoelstellingen en anderzijds het overige
beleid;
Overwegende dat de staat van het financiële evenwicht per financieel boekjaar de raming
bevat van enerzijds het resultaat op kasbasis en anderzijds de autofinancieringsmarge;
Overwegende dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is wanneer het resultaat op
kasbasis per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul is;
Overwegende dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is wanneer de
autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van
het meerjarenplan betrekking heeft groter dan of gelijk aan nul is;
Overwegende dat het budget slechts in het meerjarenplan past wanneer de
autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget groter dan of gelijk is
aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Marc
Hamelrijckx;
BESLIST: met 20 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 11 onthoudingen
Enig artikel.
Keurt eerste wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 goed, die samengevat volgende
financiële resultaten geeft:
Resultaat op kasbasis:
2014 =

Autofinancieringsmarge:

395,73 euro 2014 =

-1.404.868,40 euro
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2015
2016
2017
2018
2019

=
=
=
=
=

9e zaak:

646,41
940,57
790,32
403,36
480,31

euro
euro
euro
euro
euro

2015
2016
2017
2018
2019

=
=
=
=
=

-1.090.502,54
-1.002.228,03
-662.414,72
-502.522,07
7.302,72

euro
euro
euro
euro
euro

Eerste wijziging budget 2014 – Goedkeuring

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op omzendbrief BB 2013/4 d.d. 22 maart 2013 inzake strategische
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens
de beleids- en beheerscyclus;
Overwegende dat het budget bestaat uit een beleids- en een financiële nota;
Overwegende dat de doelstellingennota uit de beleidsnota van het budget de
beleidsdoelstellingen en actieplannen bevat die zijn opgenomen in de strategische nota
van het meerjarenplan;
Overwegende dat het resultaat op kasbasis van het budget positief is;
Overwegende dat de autofinancieringsmarge van het budget gelijk is aan de
autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Marc
Hamelrijckx;
BESLIST: met 20 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 11 onthoudingen
Artikel 1.
Keurt de eerste wijziging goed van het budget 2014 waarvan het resultaat op kasbasis
395,73 euro en de autofinancieringsmarge -1.404.868,40 euro bedraagt.
Art. 2.
Voegt de investeringsuitgaven, zoals voorzien in voorliggende budgetwijziging, toe aan de
lijst met gedelegeerde overheidsopdrachten.
10e zaak:

Administratief toezicht op het OCMW - Budget 2014 - Wijziging nr. 1 –
Kennisneming

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 150 en 156;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet waarvan sprake;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 houdende goedkeuring
van het financieel meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 houdende
kennisneming van het budget 2014 van het OCMW;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn op 9 september 2014
budgetwijziging nr. 1 voor 2014 heeft vastgesteld;
Overwegende dat deze wijziging een verschuiving van een aantal kredieten betreft die
geen invloed hebben op de gemeentelijke toelage;
Overwegende dat deze wijziging aan het managementteam van het OCMW werd
voorgelegd;
Overwegende dat er derhalve geen advies nodig is van het overlegcomité aangezien de
gemeentelijke dotatie bij deze wijziging niet verandert;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
De budgetwijziging nr. 1 2014 van het OCMW voor kennisneming te aanvaarden.
Art. 2.
Aan de financiële dienst de opdracht te geven een exemplaar van dit besluit voor
kennisneming schriftelijk over te maken aan het OCMW en de gouverneur van de
provincie Vlaams-Brabant.
11e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst SintCornelius (Molenveld) - Herziening van de rekening 2012 – Kennisneming

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;
Gelet op het besluit van de gouverneur van 29 november 2013 waarbij de rekening 2012
van de kerkfabriek Sint-Cornelius werd goedgekeurd;
Overwegende dat de kerkraad op 26 maart 2014 een nieuwe penningmeester heeft
aangesteld;
Overwegende dat bij de overdracht van de financiën werd vastgesteld dat de rekening
2012 ''ter goeder trouw'' niet correct werd afgesloten;
Overwegende dat de nodige stukken ter staving van deze stelling in overleg met de
diensten van de gouverneur werden overgemaakt aan de provincie;
Overwegende dat op basis hiervan de gouverneur op 21 augustus 2014 een nieuw besluit
heeft uitgevaardigd, waarbij het besluit van 29 november 2013 wordt ingetrokken en een
herziene versie van de rekening 2012 wordt goedgekeurd;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdragen 2012 hierbij ongewijzigd blijven:
•
exploitatie: € 10.940,00;
•
investeringen: geen;
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Overwegende dat het overschot van de exploitatie door deze herziening wordt herleid
naar € 11.100,38 in plaats van € 14.732,01 bij de vorige versie van de rekening;
Overwegende dat het verschil van € 3.631,63 zal worden opgenomen in de rekening 2013
van de kerkfabriek en ook een invloed zal hebben op de cijfers van het budget 2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
Het besluit van de gouverneur van 21 augustus 2014 met betrekking tot de herziene
rekening 2012 van het kerkbestuur Sint-Cornelius (Molenveld) voor kennisneming te
aanvaarden.
Art. 2.
Aan de financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van deze beslissing voor
goedkeuring schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
De heer Eric NAGELS verlaat de vergadering.
12e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintCornelius (Molenveld) - 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- Cornelius
(Molenveld) door de kerkraad op 25 augustus 2014 werd vastgesteld en via het centraal
kerkbestuur bij de gemeente is binnengekomen op 15 september 2014;
Overwegende dat de kerkraad op 25 augustus 2014 een interne kredietaanpassing heeft
goedgekeurd;
Overwegende dat hoofdfunctie 22 van de uitgaven met € 287,29 werd overschreden;
Overwegende dat de bijgevoegde kastoestand overeenstemt met de
bankrekeninguittreksels op datum van 31 december 2013;
Overwegende dat de volgende overzichten tevens werden toegevoegd:
•
financiële nota;
•
bewijsstuk van de kastoestand;
•
staat van het vermogen;
•
overzicht van de interne kredietaanpassingen;
Overwegende dat voor 2013 de gemeentelijke exploitatietoelage € 14.788,61 bedroeg;
Overwegende dat voor 2013 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2013 een financieel overschot vertoont
van € 16.801,11;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2013 een financieel tekort vertoont
van € 5.205,76;
Overwegende dat deze situatie normaliter via een budgetwijziging 2014 zou moeten
worden rechtgezet door het kerkbestuur;
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe;
BESLIST: met 24 stemmen voor en 1 stem tegen bij 5 onthoudingen
Artikel 1.
De rekening 2013 van het kerkbestuur Sint-Cornelius (Molenveld) gunstig te adviseren.
Art. 2.
Aan de financiële dienst opdracht te geven 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
Heiligen Engelbertus en Bernardus (Zemst-Laar) - 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 omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 13;
Overwegende dat op 8 september 2014 een budgetwijziging van het bestuur van de
eredienst Heiligen Engelbertus en Bernardus (Zemst-Laar) bij de gemeente is
binnengekomen via het gemeentebestuur van Zemst;
Overwegende dat de kerkraad deze wijziging heeft goedgekeurd op 7 mei 2014 en het
erkend representatief orgaan hierover tevens een gunstig advies uitbracht;
Overwegende dat een beleidsnota deze wijziging vergezelt;
Overwegende dat volgende wijzigingen werden doorgevoerd:
Exploitatie uitgaven.
•
Geen wijzigingen ten opzichte van het budget 2014.
Investeringsuitgaven.
•
AR 4100 grote herstellingen hoofdgebouw wordt verlaagd met € 20.000,00;
•
AR 4120 grote herstellingen aan pastorie wordt verhoogd met € 20.000,00;
Investeringsontvangsten.
•
AR 3100 gemeentelijke toelage hoofdgebouw wordt verlaagd met € 20.000,00;
•
AR 3120 gemeentelijke toelage pastorie wordt verhoogd met € 20.000,00;
Overwegende dat de gemeentelijke toelagen ongewijzigd blijven ten opzichte van het
oorspronkelijk budget;
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
De budgetwijziging van het bestuur van de eredienst Heiligen Engelbertus en Bernardus
(Zemst-Laar) voor akteneming te aanvaarden.
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.
De heer Eric NAGELS vervoegt de vergadering.
Mevrouw Vera VAN IMPE verlaat de vergadering.
14e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst
Heiligen Engelbertus & Bernardus (Zemst-Laar) - Budget 2015 –
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;
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 13;
Overwegende dat het budget 2015 van het bestuur van de eredienst Engelbertus &
Bernardus (Zemst-Laar) door de kerkraad werd vastgesteld op 7 mei 2014 en bij de
gemeente is toegekomen via het gemeentebestuur Zemst op 11 september 2014;
Overwegende dat het budget 2015 volledig overeenstemt met het financieel
meerjarenplan 2014-2019 van dit kerkbestuur;
Overwegende dat een beleidsnota dit budget vergezelt;
Overwegende dat er voor 2015 een exploitatietoelage wordt gevraagd van € 31.827,41,
waarvan het aandeel voor de gemeente Grimbergen 6% bedraagt of € 1.909,64;
Overwegende dat er voor 2015 een investeringstoelage wordt gevraagd van
€ 31.500,00, waarvan het aandeel voor de gemeente Grimbergen 6% bedraagt of
€ 1.890,00.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
Het budget 2015 van het bestuur van de eredienst Heiligen Engelbertus & Bernardus
(Zemst-Laar) voor akteneming te aanvaarden.
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan het gemeentebestuur Zemst, hoofdbestuur in dit dossier.
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15e zaak:

Subsidies aan seniorenraad, welzijnsraad, verenigingen voor de derde
leeftijd en verenigingen en instellingen voor gezondheidszorg en
gehandicapten

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op
de aanwending van sommige toelagen, in het bijzonder de artikels 4 en 5;
Gelet op het gemeentedecreet en de hieraan aangebrachte wijzigingen;
Gelet op de instructies vervat in de omzendbrief BB 2013/04 met betrekking tot het
opstellen van het budget 2014;
Gelet op de jaarlijks wederkerende gemeentelijke subsidiedossiers;
Gelet op de collegebeslissing van 6 oktober 2014 inzake toelagen aan verenigingen voor
de derde leeftijd en instellingen voor gezondheidszorg en gehandicapten;
Overwegende dat een werkingstoelage van tweemaal € 1.250,00 door de gemeenteraad
reeds werd goedgekeurd bij het oorspronkelijk budget 2014 op de nominatieve lijst van
toelagen, respectievelijk bestemd voor de welzijnsraad en de seniorenraad;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
De hierna volgende gemeentelijke subsidies voor het dienstjaar 2014 toe te wijzen aan:
•
BV 0959-00 AR 6492030: Verenigingen voor de derde leeftijd
- Okra Grimbergen Centrum
€ 576,17
- Okra Strombeek-Bever
€ 1.134,26
- Okra Beigem
€ 417,45
- Okra Humbeek
€ 489,13
- Okra Verbrande-Brug
€ 350,88
- Neos
€ 860,33
- Scharnier
€ 292,00
- Kennisbeurs Grimbergen
€ 373,93
- Seniorenclub Het Ketche
€ 243,36
- Markant
€ 312,49
♦ Totaal
€ 5.050,00
•

BV
-

0911-00 AR 6492030: Instellingen voor gezondheidszorg en gehandicapten
Ziekenzorg Grimbergen Centrum
€ 281,31
Ziekenzorg Strombeek-Bever
€ 344,77
Ziekenzorg Beigem
€
52,87
Ziekenzorg Humbeek
€ 116,95
Ziekenzorg Verbrande-Brug
€
41,38
Ziekenzorg Borgt
€
66,10
Ziekenzorg Molenveld
€
66,12
Vriendenkring der Mindervaliden
Strombeek-Bever
€ 200,00
Vzw Eigen Thuis
€ 200,00
Inclusie Vlaanderen Vlaamse Vereniging voor
Hulp aan Verstandelijke Gehandicapten
€ 200,00
Ahasverus v.z.w.
€ 200,00
Blindenzorg Licht en Liefde
€ 200,00
Het Vlaamse Kruis Grimbergen
€ 200,00
Den Diepen Boomgaard v.z.w.
€ 200,00
Levedale
€ 10.930,50
Totaal: € 13.300,00

16e zaak:

Vrijetijdspas

Gelet op de subsidiëring van lokale netwerken voor de bevordering van de
vrijetijdsparticipatie van personen in armoede - periode 2014-2019;
Gelet op de collegebeslissing van 30 september 2013 houdende goedkeuring van het
indienen van de afsprakennota aangaande vrijetijdsparticipatie van personen in armoede
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bij het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen van de Vlaamse
Overheid;
Gelet op de brief van 14 maart 2014 waarin het agentschap Sociaal-Cultureel Werk onze
afsprakennota vrijetijdsparticipatie heeft aanvaard;
Gelet op het trekkingsrecht van 6710,18 euro;
Overwegende dat deze som kan worden aangewend om via een vrijetijdspas voor
specifieke kwetsbare bevolkingsgroepen reducties toe te staan op deelnemingskost van
vrijetijdsinitiatieven;
Gelet op de collegebeslissing van 4 augustus 2014 betreffende de ontwikkeling van een
vrijetijdspas;
Overwegende dat de volgende organisaties intekenden om in dit kader een specifiek
aanbod te doen:
•
de gemeentelijke dienst Welzijn- jeugdwerking;
•
de gemeentelijke sportdienst;
•
de gemeentelijke bibliotheek;
•
het CVO Strombeek;
•
het Museum voor Oudere Technieken;
•
de Volkssterrenwacht MIRA;
•
het Dienstencentrum Ter Borre;
Gelet op het feit dat met uitzondering van het Cultuurcentrum alle vermelde organisaties
een korting van 50% wensen toe te staan;
Overwegende dat het Cultuurcentrum een korting van 80% op haar prijzen voorstelt
omdat zij maatschappelijk kwetsbaren uiterst moeilijk kunnen bereiken;
Gelet op het feit dat deze reductieregel moet opgenomen worden in het
retributiereglement festiviteiten en cultuur van 19 december 2013;
Gelet op het feit dat deze reductieregel moet opgenomen worden in het
retributiereglement sport van 28 april 2008;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Volgende personen het recht op een vrijetijdspas toe te kennen:
•
Categorie 1 : Personen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (Je
bruto belastbaar gezinsinkomen is het voorbije kalenderjaar lager dan 16 743,70 euro
per jaar, verhoogd met 3 099,72 euro per bijkomend gezinslid (bedragen geldig voor
aanvragen in 2014));
•
Categorie 2 : Personen met een laag inkomen (volgens omzendbrief sociaal
stookoliefonds 16 965,47 euro per jaar verhoogd met 3 140,77 euro per persoon ten
laste);
•
Categorie 3 : Personen met schuldoverlast (CSR of dossier bij dienst schuldhulp van
het OCMW + beoordeling aan de hand van behoeftigheid). Belangrijk criterium daarbij
is het niet in staat zijn om kosten rond vrije tijd of sociaal-culturele participatie te
dragen.
Art. 2.
Een korting van 50 % toe te staan aan bezitters van een vrijetijdspas op betalende
activiteiten bij volgende organisaties:
•
de gemeentelijke dienst Welzijn- jeugdwerking
•
de gemeentelijke sportdienst
•
de gemeentelijke bibliotheek
•
het CVO Strombeek
•
het Museum voor Oudere Technieken
•
de Volkssterrenwacht MIRA
•
het Dienstencentrum Ter Borre
Een korting toe te staan van 80 % voor het aanbod van het Cultuurcentrum.
Het toegestane kortingsbedrag wordt bijgepast door het Vlaamse trekkingsrecht ter
bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede.
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Art. 3.
De reductieregel in te schrijven in de betreffende retributiereglementen Sport en Cultuur
van 28 april 2008 en van 19 december 2013.
Mevrouw Vera VAN IMPE vervoegt de vergadering.
17e zaak:

Stand van zaken parking C

Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord en deelt betreffende het project inzake
de bouw van een voetbalstadion op de site Parking C het volgende mee:
•
timing:
- op 17 november om 14 uur moeten de ontwerpen binnen zijn;
- de jurering zal gebeuren in december;
- de toewijzing van de opdracht zal gebeuren in januari of februari 2015;
•
er zijn 3 geïnteresseerde consortia:
- BAM/GHELAMCO
- BESIX
- DENYS
•
in de jaren 2015/2016 worden de procedures doorlopen op basis van het decreet
complexe projecten dat op 1 maart 2015 in werking treedt;
•
in de jaren 2017/2018 zou de bouw plaatsvinden;
•
voor een juiste procedure blijft een wijziging van het VSGB of nieuw RUP nodig.
Vervolgens geeft burgemeester Marleen MERTENS aan dat op de rechtsvragen die door
raadslid Bart LAEREMANS tijdens de vorige gemeenteraadszitting werden overhandigd
een gedeeltelijk antwoord mogelijk is en gaat zij als volgt op deze vragen in:

1. Welke concrete procedurestappen moeten er gezet worden voor de bouw van een nationaal stadion,
de aanleg van esplanades, parking (ondergronds, bovengronds, parkeertorens,… ) op een gebied zoals
dat van Parking C, dat ressorteert onder het Gewestelijk RUP van het Vlaams Strategisch Gebied rond
Brussel? Kan/moet dit als één groot project worden ingediend? Quid met de infrastructurele werken?
Het dossier moet ingediend worden bij de Vlaamse overheid en zal worden behandeld op
basis van het decreet complexe projecten dat op 1 maart 2015 inwerking treedt. Het
tijdspad voor deze procedure moet verder worden onderzocht.

2. In welke mate, voor welke plaatsen en op welke momenten heeft het gemeentebestuur van
Grimbergen beslissingsmacht of de plicht dan wel het recht om advies te verlenen? Ligt deze
bevoegdheid uitsluitend in handen van het schepencollege. In welke mate is m.a.w. de gemeenteraad
bevoegd?
Wanneer zal kunnen worden tussengekomen is afhankelijk van de procedure en wordt
verder onderzocht. De gemeente Grimbergen zal het openbaar onderzoek moeten
organiseren. Advisering is een bevoegdheid van het college van burgemeester en
schepenen. Via de gemeenteraadscommissie omgeving en infrastructuur zal de
gemeenteraad hierbij betrokken worden. Ook de gecoro zal betrokken worden.

3. Welke zijn de andere instanties die een verplicht advies moeten geven? Behoren een
mobiliteitseffectrapport en een milieueffectrapport tot de noodzakelijke voorbereidende elementen? In
welke mate zijn deze rapporten bindend?
Het mobiliteitseffectenrapport zit vervat in het project-MER.
Het Vlaams Gewest zal vergunningverlenende overheid zijn. De stad Brussel en de
Koninklijke Belgische Voetbalbond aanvragers. De volgende instanties zullen adviezen
uitbrengen: het college van burgemeester en schepenen van Grimbergen, het college van
burgemeester en schepenen van Wemmel, Onroerend Erfgoed, de provincie voor de
watertoets, het Agentschap Wegen en Verkeer in verband met de Ring 0 en de afrit naar
de parking, het Agentschap Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn, Fluxys, (cf.
drukreduceerstation en leidingen) en de Federale Overheidsdienst Luchtvaart (cf.
nabijheid luchthaven).

4. Wat is er veranderd door de nieuwe wetgeving inzake de omgevingsvergunning t.o.v. de vroegere
bouw- en milieuvergunning? Welke gevolgen heeft dat voor de instelling van eventuele procedures?
Welke termijnen zijn er voorzien? Hoeveel procedures zullen er in principe moeten/kunnen worden
ingesteld indien men de komst van het stadion wil voorkomen?
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De aanvraag zal vallen onder het nieuw decreet “complexe projecten”.

5. Wie zijn de concrete instanties of personen die op een succesvolle wijze procedures kunnen instellen
tegen vergunningsaanvragen of deelaspecten ervan?
Elke belanghebbende kan procedures instellen.

6. Wat zijn de juridische gevolgen van een eventuele deelname van hetzij de burgemeester of
schepenen, hetzij buurtbewoners aan voorbereidende procedures zoals deelname aan een
intergemeentelijk overlegorgaan over het nieuwe stadion of deelname aan een adviescommissie of een
jury die een selectie moet maken van de ontwerpen? Kunnen deze mensen nadien nog op een
succesvolle manier procedures aanhangig maken tegen de komst van het stadion?
Op basis van eigen inschatting is dit perfect mogelijk. Het alternatief is niet deelnemen en
bijgevolg geen inbreng of kennis hebben.
7. Op welke wijze en in welke mate kunnen de recente adviezen die door de Vlaamse
administratie werden aangedragen inzake Uplace (luchtverontreiniging, milieuvervuiling…)
nuttig aangewend worden in de procedure inzake het stadion?
De kandidaat-bouwers zullen deze wel meegenomen hebben in hun aanpak. Deze zullen
zeker voor inspiratie zorgen bij het opstellen van adviezen.

8. De uiteindelijke visie voor Parking C in het GRUP luidt als volgt: “Een gemengde en gediversifieerde
ontwikkeling en een optimale verankering in de ruimtelijke context. Grootschalige ontwikkelingen
hebben wel een ernstig negatief verkeerseffect (…). Een monofunctionele invulling van het gebied
wordt best vermeden.”
In welke mate beantwoordt een eenzijdige invulling van Parking C met enkel een stadion en een
parking aan deze doelstelling? Betreft het hier geen monofunctionele invulling? Zo neen, waarom niet?
Er worden sowieso andere functies voorzien worden om het stadion rendabel en levend te
maken. Het ontwerp zal sowieso in overeenstemming moeten zijn met het bestaande
VSGB of met een nieuw op te stellen RUP.

9. In de (bindende) stedenbouwkundige voorschriften stellen uitdrukkelijk: “De volgende
hoofdactiviteiten zijn NIET toegelaten: bedrijven die omwille van de schaal en de ruimtelijke impact
niet verenigbaar zijn met de omgeving.”
Hoe kan de bouw van een stadion met 60.000 zitplaatsen anders begrepen worden dan als een bedrijf
dat omwille van de schaal niet verenigbaar is met de omgeving? Wat zou anders met deze zin bedoeld
kunnen zijn?
Of een stadion een bedrijf is zal moeten blijken uit de adviezen.

10. Er is een plafond voorzien van 50.000 m² stadsrecreatie. Hoe moeten die 50.000 m² begrepen
worden? Gaat het hier om de totale, globale oppervlakte of om ‘vloeroppervlakte’, waarbij b.v. ruimtes
in het stadion op bijvoorbeeld de eerste en tweede verdieping bijkomend in rekening moeten gebracht
worden.
Wat met aanhorigheden aan het stadion die in functie staan van dit nieuwe gebouw? Moeten die
uiteindelijk niet allemaal mee geteld worden? Wat met de parkeerruimte?
De footprint van het stadion is volgens mij 5 ha. Volgens sommigen is het haalbaar om op
deze oppervlakte het stadion te realiseren. De huidige parkeerruimte moet behouden
blijven.

11. Welke procedures moeten doorlopen worden om desgevallend het GRUP aan te passen? Wat is het
tijdspad en wat zijn de concrete mogelijkheden en termijnen voor zowel de gemeente als voor
particulieren om verzet aan te tekenen tegen de opeenvolgende procedures in het kader van die
aanpassing? Is een aanpassing van het GRUP mogelijk binnen de door de Voetbalbond en de UEFA
vooropgestelde termijnen? Kan het stadion m.a.w. in dat geval gerealiseerd zijn in 2019 of begin
2020?
Het tijdspad volgt. Voor het aanpassen van het GRUP kan rekening gehouden worden met
een termijn van 12 tot 18 maanden.

12. Welke gevolgen zou de verhuis van Voetbalclub Anderlecht naar Grimbergen hebben?
Kan een club zomaar haar ‘domicilie’ nemen in Grimbergen? Onder welke gewestelijke wetgeving valt
de club in dat geval? Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn opdat de club een Brusselse club zou
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blijven? Welke gevolgen zijn er bij een integrale verhuis van de club en de jeugdploegen naar
Grimbergen?
Dit is juridisch nog na te kijken.

Toegevoegde agendapunten
De heer Jean DEWIT en mevrouw Vera VAN IMPE verlaten de vergadering.
18e zaak:

Mogelijke uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Waardbeek en de
herinrichting van het bedrijventerrein aan de Verbrande Brug aangevraagd
door raadslid Bart Laeremans

De gemeenteraad hoort de volgende interpellatie van raadslid Bart LAEREMANS:
1. Op 29 september heeft het schepencollege beslist om een werkgroep samen te stellen
voor de opmaak van het ‘RUP Waardbeekdreef’. Dit wordt gekoppeld aan de actualisatie
van de bedrijfsbehoeftenstudie. Een werkgroep moet onderzoek voeren naar de
‘projectaanpak, de projectinhoud en de samenwerkingsvormen’ samen met de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant en met Haviland.
Hierdoor lijkt de beslissing al grotendeels genomen. Dit blijkt ook uit de voorbereidende
documenten, o.a. een presentatie van het ontwikkelingsproces, die op 25/8/2014 op het
schepencollege werd gegeven.
In het beleidsplan van de meerderheid staat nochtans te lezen: “Zone Waardbeek wordt
pas uitgevoerd wanneer het schepencollege op basis van een advies dat de GECORO
aanreikt, beslist of het aansnijden ervan noodzakelijk is.”
Wanneer men concrete plannen maakt om de betrokken gronden in publieke eigendom te
krijgen, dan is dit alles behalve een hypothetisch verhaal. Het schepencollege ziet daar
blijkbaar een bron van inkomsten in.
2. Op datzelfde schepencollege werd de opmaak van een RUP voor de bedrijvenzone aan
de oostkant van de Verbrande Brug andermaal bevestigd. We zijn in dit dossier nog niet
echt gevorderd. Nieuwe ontwikkelingen van een groot bedrijf lijken de plannen van het
gemeentebestuur te dwarsbomen. We lezen hierover in het beleidsplan van de
meerderheid: “Ter vervanging van de Oostvaartdijk en als ontsluitingsweg zal er, op een
zekere afstand van het kanaal, een parallelweg aangelegd worden die de Gerselarendries
verbindt met de Woluwelaan. Tussen deze parallelweg en het kanaal kunnen dan
watergebonden bedrijven komen. Aan de andere kant van de parallelweg, ten oosten, is
er ruimte voor KMO’s.”
De oude plannen voor de wijziging van het BPA voorzien geen parallelweg, maar een
soort omleidingsweg vlakbij de Gaston Devoswijk. Vraag is of de recente ontwikkelingen
een echte parallelweg nog steeds toelaten. Ook de timing van Zeekanaal is onduidelijk.
Nochtans is het belangrijk om te weten welke oppervlakte voorzien kan worden voor
KMO’s en tegen wanneer. Pas dan weten we immers of er daadwerkelijk behoefte is aan
extra bedrijfsruimte elders.
Aansluitend hierbij stelt raadslid Bart LAEREMANS voor dat het schepencollege een
antwoord verstrekt op volgende vragen:
1. Waarom wordt er niet gewacht tot er een actuele bedrijfsbehoeftenstudie is vooraleer
er een technische werkgroep wordt samengesteld die de plannen inzake de Waardbeek
verder uitwerkt?
2. Wat wordt bedoeld met “indien nodig” een uitvoeringsplan wordt opgesteld? Onder
welke voorwaarden en wanneer zal dit “nodig” zijn?
3. Wat wordt bedoeld met ‘onderzoek voeren naar projectaanpak, projectinhoud en
samenwerkingsvormen?’ Behoort een behoeftenstudie tot dit takenpakket?
4. Wat is de reële bijkomende bedrijfsoppervlakte die wordt voorzien voor KMO’s (niet
watergebonden) aan de Verbrande Brug? Tegen wanneer zou die zone gerealiseerd
moeten zijn? In welke mate en voor hoe lang kan dit de Grimbergse behoeften dekken?
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5. Werd er reeds een advies aan de Gecoro gevraagd i.v.m. het mogelijk aansnijden van
Zone Waardbeek, zoals voorzien was in het beleidsprogramma? Zal dit advies gevolgd
worden? Is het m.a.w. bindend? Komt er tevens een mobiliteitseffectrapport?
6. Is Grimbergen voorbereid op de eventuele aankoop en het langdurig beheer van
gronden in bedrijvenzones? Over welke bedragen spreken we hier? Welke financiële
middelen zijn daarvoor voorzien in de meerjarenplanning? Zou dit ook het geval zijn voor
de bedrijvenzone aan de Verbrande Brug? Zo neen, waarom niet?
7. Op welke wijze wil men alsnog een parallelweg realiseren, evenwijdig aan het kanaal?
Waar vindt die aansluiting op de Cokeriestraat, nu blijkt dat de Erasmuslaan niet gebuikt
zal mogen worden?
8. Waarom wordt er niet eerst een ernstige en uitgebreide gedachtenwisseling gevoerd in
de schoot van de commissie ‘omgeving’, vooraleer men een studiebureau de opdracht
geeft een nieuw RUP uit te werken?
Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord en wijst erop dat dit dossier uitgebreid
besproken werd in de gemeenteraadscommissie omgeving en infrastructuur. Aansluitend
haalt zij in haar antwoord volgende elementen aan:
•
de technische werkgroep zal onder andere worden samengesteld om een actuele
bedrijfsbehoeftenstudie op te starten;
•
indien nodig zal een uitvoeringsplan worden opgesteld;
•
het is de bedoeling om alles te onderzoeken;
•
wat betreft de reële ruimte kan verwezen worden naar het plan;
•
de realisatietermijn moet gezien worden in relatie tot de normale procedure voor het
opmaken van een RUP;
•
er zal te gepasten tijde advies aan de gecoro worden gevraagd;
•
wanneer bedrijven een bouwvergunning vragen zal een MOBER moeten worden
voorgelegd;
•
gezien het gewest niet wil betalen voor de aanleg van een parallelweg moet verder
worden onderhandeld met Waterwegen en Zeekanaal;
•
een gedachtenwisseling hierover zal plaatsvinden in de gemeenteraadscommissie.
De heer Jean DEWIT vervoegt de vergadering.
19e zaak:

Heropname van clubs in de sportraad na schorsing wegens taalperikelen
aangevraagd door raadslid Bart Laeremans

De gemeenteraad hoort de volgende interpellatie van raadslid Bart LAEREMANS
betreffende de heropname van clubs in de sportraad na een schorsing wegens
taalperikelen:
Twee jaar geleden werd de Strombeekse voetbalploeg geschorst als lid van de Sportraad
omwille van het niet-naleven van het Nederlandstalig karakter van de gemeente. Zulke
schorsing heeft automatisch een reeks financiële gevolgen voor de club.
Onlangs werd evenwel beslist om de club opnieuw te aanvaarden als lid. Het is niet
duidelijk op grond van welke criteria dit gebeurde, of er concrete voorwaarden werden
gesteld en of er garanties werden gevraagd op vlak van taalcoaching…
Aansluitend hierbij stelt hij voor dat het schepencollege een antwoord verstrekt op
volgende vragen:
1. Wanneer, door wie en op welke gronden werd beslist om de club opnieuw op te nemen
in de Sportraad? Kwam het schepencollege in dit dossier tussen of gaat om een beslissing
van de Sportraad alleen?
2. Gebeurde dit op een tijdelijke wijze (op proef) of op definitieve wijze? Werden er
concrete voorwaarden of eisen gesteld die de club voortaan moet naleven? ?
3. Was men van oordeel dat de jeugdtrainingen opnieuw in het Nederlands verliepen?
Werd daaromtrent controle uitgeoefend of een evaluatie gemaakt? Zo ja, wat waren de
resultaten hiervan? Welke verbeteringen (of verslechteringen) werden er vastgesteld?
4. Op welke wijze, hoopt het schepencollege in de toekomst nog druk uit te oefenenen op
de club om de jeugdtrainingen in het Nederlands te later verlopen?
Louis DE SMEDT, schepen van sport krijgt het woord en formuleert volgend antwoord:
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“Op 25 april hebt u hierover ook een interpellatie gedaan in deze gemeenteraad. Ik heb in
deze gemeenteraad duidelijk uitgelegd dat KFC Strombeek sinds februari 2013 veel werk
heeft verricht om de Nederlandse taal te promoten bij de jeugdopleiding. De taalcoach
citeerde in haar verslag toen:
“De trainers hebben bewezen dat ze in staat zijn Nederlands te praten op training alsook
tijdens de matchen. Men kan van een zwarte zone in dit geval niet direct een witte zone
maken.”
Ondertussen heeft de taalcoach haar eindverslag gemaakt. Hierbij volgende belangrijke
aanbevelingen:
•
Betrokkenen moeten blijven werken aan hun mindere kennis van het Nederlands.
•
Het is zinvol om in gespreksgroepen met de spelers te werken rond
voetbalgerelateerde thema's.
•
Het is zinvol om de oefenkansen die geboden worden door in een Nederlandstalige
club te spelen te belichten
In deze periode werden er ook controles uitgevoerd door de voorzitter van de sportraad.
Dit gebeurde zonder voorafgaande afspraken. De voorzitter stelde een positieve
ingesteldheid vast van alle jeugdtrainers met een vooruitgang in het gebruik van de
Nederlandse taal.
Zowel taalcoach als de voorzitter waren de mening toegedaan dat er steeds een opvolging
dient te gebeuren.
Hierna is er overleg geweest met de voorzitter van de sportraad, de jeugdvoorzitter, de
sportief verantwoordelijke jeugdopleiding, de taalcoach, de schepen van integratie, de
voorzitter van KFC Strombeek en mijzelf.
Uit dit overleg zijn volgende afspraken gemaakt:
•
het oprichten van een taalcel binnen de club die de nodige structuur en regels
uitwerkt om binnen de club het Nederlands te waarborgen;
•
de taalcel zal daarnaast erover waken dat de bestuurstaal van de club Nederlands
blijft;
•
de kennis van het Nederlands wordt bij de aanwerving van trainers een voorwaarde;
•
nieuwe spelers krijgen samen met de ouders een toelichting over de gemaakte
taalafspraken.
Het college heeft hiervan kennis genomen op 3 juli. Ondertussen stuurt KFC Strombeek
een brief naar de sportraad om terug erkend te worden.
Op 3 juni heeft de beheerraad van de sportraad de hertoetreding goedgekeurd met
afspraken van het overleg.
Bij de algemene vergadering van 17 september geeft de voorzitter van de sportraad over
gans het dossier een uitvoerige toelichting.
Met algemeenheid van 70-tal aanwezigen werd KFC Strombeek terug erkend.
Tot slot:
Het college dient alleen kennis te nemen van deze beslissing.”
20e zaak:

Leegstand van handelspanden aangevraagd door raadslid Gerlant van
Berlaer

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Gerlant VAN BERLAER betreffende
de leegstand van handelspanden. Raadslid Gerlant VAN BERLAER schetst hierbij de
volgende context:
Volgens de gedelegeerd bestuurder van UNIZO Vlaams-Brabant, mevrouw Nancy Van
Espen, neemt de leegstand van handelspanden in de Rand de afgelopen 5 jaar
exponentieel toe (zie bijgevoegd artikel uit De Randkrant van mei 2014). Ook de
Grimbergse handelskernen worden in ijltempo onaantrekkelijk voor detailhandel en
vervolgens voor de eigen inwoners. Toch blijven de vastgoedprijzen spectaculair stijgen,
krijgen ondernemers hun gedroomde pand niet gefinancierd en we zien de leegstand
toenemen en onze detailhandel verdwijnen. Er werd in Grimbergen een stijging gemeten
van 10,7% wat betreft leegstaande panden, en een afname met 13 van het aantal actieve
handelszaken in de laatste 5 jaar. Die afname is relatief eigenlijk nog groter als men weet
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hoe intussen het bewonersaantal van Grimbergen is toegenomen. Concreet wil dit zeggen
dat in onze gemeente jaarlijks ongeveer 3 zaken over kop gaan zonder te worden
ingevuld door nieuwe handelsactiviteit.
Die toestand baart onze fractie zorgen omdat het gemeentebestuur geen duidelijk
actieplan terzake blijkt te hebben, geen of onvoldoende maatregelen neemt om het tij te
keren en lijkt te berusten bij een probleem dat eigenlijk het gemeentelijke niveau
overstijgt. Strombeek-Bever wordt hierin alweer het hardst getroffen: de handelskern
kreunt er onder een overvloed aan leegstand, samen met een hopeloos verouderde
verkeersinfrastructuur. Terwijl het CC Strombeek recent met een nieuwe vergunning
vertrokken is voor de komende 20 jaar, legt de uitbater van de sportwinkel aan de
overkant na 20 jaar de boeken neer... Zelfs met grote plannen in het verschiet
verwachten wij toch ook een kortere-termijn-visie van het bestuur. De uitvoering van het
Masterplan dreigt hiervoor immers hopeloos te laat te komen.
Aansluitend hierbij stelt hij namens sp.a Grimbergen de volgende vragen:
•
Weet het gemeentebestuur hoeveel handelspanden precies leeg staan, rekening
houdend met het feit dat leegstaande panden slechts opgenomen worden in het 3W+
inventaris als zij effectief langer dan één jaar leegstaan?
•
Hoeveel bedragen de leegstandsbelastingen? En worden deze ook effectief
geïnd/betaald?
•
Welke visie legt het gemeentebestuur op tafel om van onze gemeente terug een
aantrekkingspool te maken voor ondernemende Vlaams-Brabanders en inwoners die
in eigen streek willen winkelen?
•
Welke concrete acties – op eerder korte termijn – bedoeld om de eigen handelskernen
te wapenen en de leegstand van handelspanden terug te dringen plant het
gemeentebestuur op dit ogenblik?
•
Is er regionaal overleg met omgevende gemeentebesturen en welke gemeentegrensoverschrijdende initiatieven kunnen worden opgestart om actie te ondernemen?
William DE BOECK, schepen van lokale economie, krijgt het woord en haalt het volgende
aan:
•
De juiste meting van leegstand is niet eenvoudig. Waar deze voor België 7 % zou
bedragen, is dit voor Grimbergen 4,5 %. Op dit vlak is het artikel waarnaar verwezen
wordt trouwens nogal raar: enerzijds is er sprake van een stijging van 8 naar 19 %
terwijl uit de tabel naast de tekst het omgekeerde blijkt. Volgens het Locatus-bestand
zouden er 34 leegstaande handelspanden bij gekomen zijn. Dit klopt echter niet want
sommige daarvan zijn inmiddels weer ingevuld, terwijl andere werden afgebroken. De
leegstand van handelspanden doet zich voornamelijk in Strombeek-Bever voor.
•
Een van de redenen voor de stijgende leegstand van handelspanden is de toename
van internetwinkelen.
•
Inzake de leegstandsbelasting zijn verschillende overheden bevoegd, naargelang de
oppervlakte van het pand:
- Voor oppervlakten beneden 5 are die voor meer dan de helft niet worden benut is
de gemeente bevoegd om een belasting te heffen die 1.250 euro per jaar
bedraagt. Deze belasting stijgt per jaar leegstand met 250 euro.
In Grimbergen hebben we geen handelspand dat hieronder valt.
- Voor oppervlakten groter dan 5 are die voor meer dan 50 % niet worden benut is
Ruimte Vlaanderen bevoegd om een heffing op te leggen vanaf het derde
kalenderjaar.
In Grimbergen is er 1 pand dat onder deze regeling valt.
•
In de detailhandelsstudie worden een aantal vaststelling en suggesties gedaan. Hierbij
wordt rekening gehouden met vier ontwikkelingsniveaus:
- Grimbergen dient zich als handelskern te ontwikkelen;
- in Strombeek-Bever ligt de focus op proximiteitswinkelen;
- voor Beigem en Humbeek moet vooral in termen van basisbehoeften gedacht
worden;
- daarnaast worden nog perifere gebieden aangeduid.
•
De oppervlakte van panden is in Grimbergen te klein om een aantal spelers aan te
trekken. Toch zijn er enkele kledingszaken en zijn er openingen in de Lage- en
Hogesteenweg.
•
Wat de aanpak van de problematiek betreft kan verwezen worden naar:
- het project commerciële innovatie Unizo;
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-

-

-

de realisatie van een handelsprospectus, waarrond we de immobiliënkantoren in
rechtstreekse contacten hebben proberen motiveren zodat zij deze als inlichting
zouden meegeven aan wie op zoek is naar een handelspand;
de start van een bedrijvenloket vorig jaar;
de uitwerking van een reglement ter ondersteuning van starters volgend jaar;
het definitief op poten zetten van centrumactiviteiten, zoals een lentemarkt, met
daarnaast de klassieke acties met de middenstandsraad, nl. “Met belgerinkel naar
de winkel” en de eindejaarsactie;
het herschikken van de zondagsmarkt waarrond meer leven ontstaat doordat o.a.
meer handelaars erop inspelen;
het plan om plaats te bieden aan pop-up stores bv. op de Soens-site en om lege
vitrines te laten gebruiken door bestaande handelszaken.

Tot slot vermeldt schepen William DE BOECK nog dat de in onze gemeente aangeboden
handelspanden vrij duur zijn en dat nog bijkomende inspiratie zal gehaald worden uit
informatiesessies van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid in
verband met centrum management op andere plaatsen.
21e zaak:

Asociaal rijgedrag voornaamste oorzaak files Grimbergse ochtendspits
aangevraagd door raadslid Gerlant van Berlaer

De raad hoort volgende interpellatie van raadslid Gerlant VAN BERLAER over asociaal
rijgedrag als voornaamste oorzaak van files in de Grimbergse ochtendspits:
“Midden september 2014 bemerkten wij tijdens de ochtendspits op het kruispunt
Brusselsesteenweg-Spaanse Lindebaan dat een geparkeerde politiecombi of motor,
geflankeerd door één agent in blauw uniform die niets anders leek te moeten doen dan
toekijken, een immens verschil betekende voor het verloop van die ochtendspits.
Zowel in de Brusselsesteenweg (normaal file tot aan het busstation) als in de Spaanse
Lindebaan (meestal file tot aan het rond punt met de windmolen van het MOT) en over
het kruispunt in de Grimbergsesteenweg (wellicht file tot voorbij St Alexius), maar ineens
ook in het begin van de Sint Annalaan richting beide opritten van de Ring, vlotte het
verkeer die dagen spectaculair beter.
Liggen de ochtendspitsen dus aan slechte infrastructuur of het ontbreken aan rij- en
afslagstroken? Aan een toenemende overmaat aan voertuigen? Aan een foute afregeling
van de verkeerslichten? Aan een oververzadigde Ring rond Brussel?
Neen dus: want geen van die problemen zouden zijn opgelost door het posteren van één
stokstijve agent en een combi of motor zonder zwaailichten.
Blijft maar één mogelijke verklaring: de toenemende files werden veroorzaakt door
asociaal rijgedrag van de Grimbergse pendelaars. Sluipwegen nemen, toch nog een
overvol kruispunt oprijden tijdens de laatste seconde oranje verkeerslicht en dan
vastlopen op het kruispunt zelf, langs links en rechts voorkruipen en weigeren te ritsen,...
Ziedaar de veroorzaker van zijn eigen file: de asociale autochauffeur...”
Aansluitend hierbij feliciteert raadslid Gerlant VAN BERLAAR de Grimbergse politie en haar
korpschef met deze korte actie, die tegelijk een diagnose en een remedie leek te
omvatten en vraagt hij antwoord op volgende vragen:
•
Rapporteerden de betrokken agenten hun observaties en eventuele verbalisaties
tijdens deze uitkijkpost-functie aan de korpschef, en kunnen de gemeenteraadsleden
hiervan feedback krijgen?
•
Voor welke volgende periode(n) is deze briljante actie nog voorzien?
•
Indien dit niet permanent wordt aangehouden (hetgeen we in het licht van de
kaderinvulling van de politie zouden begrijpen), hoe denkt het bestuur dan in de
toekomst dit gedrag van haar inwoners bij te sturen, of beter: te remediëren?
•
Wanneer en hoe gaat het gemeentebestuur werk maken van de aanpak van het
misbruik van sluipwegen in de hele gemeente?
•
Kan de gemeente in haar infoblad communiceren over deze vaststellingen bijvoorbeeld door gebruik te maken van bovenstaande titel en tekst - met het
oogmerk haar bevolking een stukje op te voeden?
Jurgen BRAECKMANS, korpschef van de lokale politie, krijgt het woord en haalt aan dat:
•
het rechtstreeks diensthoofd van de betrokken agenten weet wat zijn mensen doen
en dat hun aanwezigheid op het beschreven moment kaderde in het algemeen
verkeerstoezicht en niet in uitgestippelde acties;
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•
•

•
•

de politie de knelpunten en de problematiek voor het verker en passages van andere
voertuigen kent;
de aanwezigheid waarschijnlijk wel invloed heeft op het verloop van het verkeer op
knelpunten en op asociaal gedraag maar niet kan gezien worden als een oplossing
voor de files;
de politie nog regelmatig aanwezig zal zijn op de plaats in kwestie;
dat het bijsturen van gedrag kan betracht worden door verkeersopvoeding en door
een en ander via de communicatiekanalen gemeente in de spotlights te zetten.

Aansluitend krijgt Paul HERMANS, schepen van mobiliteit het woord, die wijst op wat in
verband met files en het gebruik van sluipwegen reeds werd ondernomen, zoals:
•
tellingen om de fileproblematiek in kaart te brengen;
•
afstemming van verkeerslichten waardoor De Lijn routes 10 minuten sneller kan
afleggen;
•
specifieke inspanningen in deelgemeenten en wijken:
- Humbeek: Kleine Zijpstraat – Molenstraat;
- Grimbergen: Rodenbachlaan en Kruipstraat;
- Verbrande Brug: verschillende bewonersvergaderingen die bijdroegen tot een plan
dat in de gemeenteraadscommissie van 19 september besproken werd;
- Strombeek-Bever: doorgaand verkeer ontmoedigen, maar tegelijk handelaars en
parkeerplaatsen bereikbaar houden.
22e zaak:

Voorstel tot elektronisch stemmen aangevraagd door raadslid Philip Roosen

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Philip ROOSEN, waarin deze
volgend voorstel inzake de implementatie van het elektronisch stemmen in de
gemeenteraad uiteenzet:
“De gemeenteraad van Grimbergen stemt nog altijd op een verouderde manuele manier.
Voor een
geheime stemming: stembiljetten opmaken op de PC, stembiljetten kopiëren,
stembiljetten uitknippen, stembiljetten ter zitting uitdelen, rood potlood gebruiken,
stembiljetten ophalen, tellen en natellen, resultaten bekend maken en notuleren. Ofwel
voor een manuele stemming: standpunt meedelen door de voorzitter, inclusief alle
vergissingen en misverstanden m.b.t. de formulering tot gevolg, snel stemmen en even
snel tellen wie voor of tegen is en wie zich onthoudt, nageteld door een administratieve
medewerkster van de gemeente die de ganse gemeenteraad aanwezig is, resultaten
bekend maken en notuleren.
Het hoeft geen verdere uitleg dat de technologische evolutie betere mogelijkheden biedt.
Als N-VA zijn we voorstander van een goed en efficiënt bestuur. Vanuit deze context
willen wij een voorstel doen om tot een meer actuele en meer efficiente vorm van
stemmen over te schakelen. Een dergelijk systeem is betaalbaar zeker als men de
tijdswinst in rekening brengt en als men de kosten bespaart om geen bijkomende
bediende meer te voorzien op de gemeenteraad. Bovendien zal de tijdswist die men
maakt door efficiënter te stemmen een opening bieden om op de gemeenteraad
diepgaander en grondiger te discussiëren rond bepaalde thema’s. Het aangekochte
systeem kan tevens in verschillende andere situaties gebruikt worden. Het systeem is
eenvoudig in gebruikt en juridisch sluitend met een rapport van elke stemming, hetgeen
kan bijgevoegd worden in een verslag.”
Aansluitend gaat raadslid Philip ROOSEN meer specifiek in op de specificaties en de prijs
van een concreet systeem.
Chris SELLESLAGH, schepen van informatica en nieuwe media, krijgt het woord en dankt
raadslid Philip ROOSEN voor zijn interpellatie die de gelegenheid biedt om te tonen waar
het college en die diensten inmiddels wel mee bezig zijn. Ter illustratie wordt hierbij een
tablet met toetsenbord getoond die ter beoordeling door een leverancier in gebruik werd
gegeven, aansluitend bij de ambitie om volgend jaar de overstap te maken naar digitale
vergaderingen, wat blijkt uit de kredieten opgenomen in de meerjarenplanning. In zijn
antwoord op de interpellatie haalt hij verder de volgende elementen aan:
•

De software waarnaar door raadslid Philip Roosen verwezen wordt blijft een op
zichzelf staande toepassing. Alle punten van de gemeenteraad dienen manueel (via
PowerPoint) te worden aangemaakt. Er is geen enkele integratie met de aangekochte
toepassing bij de firma Schaubroeck. Een toepassing kopen om alleen de stemming
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op te nemen en achteraf alles opnieuw te verwerken binnen andere toepassing biedt
weinig meerwaarde.
•

De firma Schaubroeck voorziet in een toekomstige fase (staat in de planning van
2015) ook om werk te maken van een stemopnemingsmodule voor de
gemeenteraadsleden. De stemming zal dan via tablets of laptops gebeuren.

•

De voorgestelde stemopnemingssoftware heeft volgens de leverancier de
mogelijkheid individuele interacties (op naam) vast te leggen, maar voorbeelden
daarvan werden in de handleiding niet aangetroffen.

•

Met de integratie van deze software hebben we een toepassing op maat nodig. Bij de
verwerking van de stemmingen binnen de gemeenteraad zijn immers tal van
uitzonderingen:
- gemeenteraadsleden sluiten later aan bij de gemeenteraad;
- gemeenteraadsleden kunnen de gemeenteraad tijdelijk of definitief verlaten;
- wat met meerdere stemmingen binnen 1 agendapunt (dit is momenteel ook nog
een probleem bij Schaubroeck);
- op de hardware zijn 10 keuzeknoppen beschikbaar: wat wanneer er een keuze uit
meer dan 10 kandidaten dient te gebeuren.

•

Een meerwaarde bij het gebruik van een stemsysteem is natuurlijk ook het ophangen
van schermen (links en rechts van de raadzaal), dit alleen al om de uitslag van de
stemming kenbaar te maken. Hier dienen de nodige hardware en bekabeling nog
voorzien te worden. Het bestaande scherm is niet voor iedereen goed zichtbaar.

Op basis van het bovenstaande concludeert Chris SELLESLAGH dat de voorgestelde
software een aantal mogelijkheden heeft, maar dat het aangewezen is de verwerking van
stemmen binnen een toepassing af te handelen nu de aangekochte toepassing digitaal
vergaderen van de firma Schaubroeck in de nabije toekomst wordt uitgerust met een
module “verwerking stemmen gemeenteraad”.
23e zaak:

Werken aan schommel van de basisschool Mozaïek in Humbeek
aangevraagd door raadslid Philip Roosen

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Philip ROOSEN betreffende de
noodzaak om in de basisschool te Humbeek werken uit te voeren rond een schommel:
“De basisschool Mozaiek in Grimbergen heeft geruime tijd geleden een vraag gesteld
m.b.t. het installeren van een omheining rond een van de schommels op de speelplaats.
Het betreft hier een zware schommel. Tot op heden is dit nog niet gebeurd. Recentelijk
vond er een ongeval plaats rond desbetreffende schommel met ernstige breuken tot
gevolg voor een kindje van de basisschool.
Wij begrijpen dat de gemeente overstelpt wordt met tal van vragen, maar zijn toch van
oordeel dat de werken die betrekking hebben op de veiligheid een duidelijke prioriteit
moeten krijgen in de planning.”
In het licht van het bovenstaande vraagt raadslid Philip ROOSEN aan het college van
burgemeester en schepenen:
•
deze werken dringend uit te voeren;
•
wat de concrete en vooral gedetailleerde werkwijze voor het inplannen van dergelijke
werken is;
•
te onderzoeken waar verbetering kan worden aangebracht in de werkwijze om
dergelijke situaties in de toekomst te vermijden;
•
om preventief de veiligheid van alle speeltuigen na te kijken voor alle scholen in
Grimbergen, om te vermijden dat er in de toekomst pas gehandeld wordt na een
ernstig incident.
Patrick VERTONGEN, schepen van onderwijs en werken in eigen beheer krijgt het woord
en drukt zijn medeleven uit ten aanzien van het slachtoffertje van het ongeval dat
plaatsvond op de school en beantwoordt de vragen verder als volgt:
“Binnen de gemeente bevinden zich 27 speelterreinen waarvoor het gemeentebestuur
fungeert als verantwoordelijke uitbater. Conform de wetgeving op de veiligheid van
speeltoestellen en speelterreinen dient de gemeente hier trimestrieel een risicoanalyse
met bijbehorend keuringsverslag op te maken. Het plaatsen van een omheining rond de
groepsschommel in de school van Humbeek staat niet als een risico vermeld in het
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keuringsverslag maar werd in de voorbije periode wel door de directie aangevraagd. Het
toestel werd enkele jaren terug door een gespecialiseerde firma geplaatst en bij de
plaatsing werd rekening gehouden met alle veiligheidsvereisten op dat moment. Ten
gevolge van de vraag van de directie werden er niettemin offertes aangevraagd voor de
plaatsing van een omheining met toegangspoortje. Er mag aangenomen worden dat de
plaatsing van deze omheining in de komende periode kan plaatsvinden. Het bestuur
investeert jaarlijks ca. 20.000 euro in de plaatsing van nieuwe en de vervanging van oude
speeltoestellen en regelmatig worden er op de toestellen herstellingswerken uitgevoerd
waar nodig. De jaarlijkse kostrijs voor de inspecties met directe herstelling bedraagt
8.490 euro inclusief btw. Naast kleinere herstellingen aan speeltuigen door eigen
personeel wordt jaarlijks 5O m³ geschikte houtschors als valdempende ondergrond
aangebracht onder de speeltuigen in de valzone. De kost hiervoor bedraagt 3.900 euro
inclusief btw.”
24e zaak:

Werkwijze bij vervanging van gemeentepersoneel aangevraagd door
raadslid Philip Roosen

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Philip ROOSEN over de werkwijze
bij het vervangen van gemeentepersoneel:
“Afgelopen maanden werden wij als N-VA herhaaldelijk geconfronteerd door personen die
zich vragen stellen bij het invullen van openstaande vacatures binnen het
gemeentepersoneel, vaak in de context van het onderwijs. Zoals recentelijk in de
werkgroep van de deontologische code afgesproken hebben wij de personen in kwestie
doorverwezen naar de bevoegde personen en naar de gemeentesecretaris. Vermits de
onduidelijkheid blijft bestaan en vermits verschillende los van elkaar staande dossiers
gemeld werden, is het onze verantwoordelijkheid om de burgemeester en het college te
bevragen over de werkwijze van het invullen van van openstaande vacatures en het
proactief handelen hieromtrent.”
Aansluitend hierbij vraagt raadslid Philip ROOSEN een antwoord op de volgende vragen:
•
Hoe worden de openstaande vacatures bekend gemaakt en wie beslist hierover?
•
Wanneer worden de vacatures intern of extern opengesteld en wat zijn de criteria
hiervoor?
•
Hoe zit het met werfreserves?
•
Worden er regelmatig functioneringsgesprekken gehouden om, naast het bilateraal
functioneren van werknemer en werkgever, ook de wensen van de medewerkers te
inventariseren?
Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord en beantwoordt deze vragen als volgt:
“Allereerst moet worden opgemerkt dat uw vraagstelling nogal vaag is. Er is kennelijk
sprake van meerdere personen die zich vragen stellen bij de invulling van openstaande
vacatures, vaak in de context van het onderwijs, en die werden doorgestuurd naar de
gemeentesecretaris zonder daar een bevredigend antwoord te krijgen.
Het zou veel logischer geweest zijn dat u als gemeenteraadslid in deze context persoonlijk
contact zou hebben opgenomen met de gemeentesecretaris om inlichtingen te vragen
over de concrete dossiers waarnaar verwezen wordt dan uw vragen erover in de openbare
zitting van de gemeenteraad te agenderen.
Het spreekt dan ook vanzelf dat vandaag enkel algemene antwoorden kunnen worden
gegeven, gezien we het niet over concrete dossiers kunnen hebben en gezien een nazicht
van de desbetreffende dossiers wegens het ontbreken van informatie niet mogelijk was.
Wanneer u het hebt over "de context van het onderwijs" dan denken wij in eerste
instantie aan de aanstellingen van tijdelijke en vervangende leerkrachten, die bij het
begin van ieder schooljaar de teams van vast benoemde leerkrachten versterken, evenals
aan beleids- en ondersteunend personeel, zoals zorgcoördinatoren, administratieve
medewerkers en logopedisten. Hierbij kan dan nog onderscheid gemaakt worden tussen
gesubsidieerd personeel en personeel ten laste van de gemeente.
Vanuit die veronderstelling kunnen wij de gestelde vragen als volgt beantwoorden:
•

Hoe worden de openstaande vacatures bekendgemaakt en wie beslist hierover?
-

Voor invulling van de tijdelijke betrekkingen in het onderwijs die gesubsidieerd
worden door de Vlaamse overheid en die aanvullend ten laste van het bestuur
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worden ingesteld worden ieder jaar de spontane sollicitanten uitgenodigd op
selectiegesprekken met de schooldirecteurs. Deze tijdelijke betrekkingen
resulteren rechtstreeks uit het overleg van de directeurs en de schepen van
onderwijs en worden impliciet vastgesteld op het ogenblik waarop de lestijden ten
laste van het bestuur worden bepaald (cf. gemeenteraadszitting 22 mei 2014) Dit
jaar betekende dat:

-

.

30 kandidaat-kleuteronderwijzers (m/v) werden uitgenodigd voor een
selectiegesprek, waarvan er 23 zich effectief hebben aangemeld en 18
slaagden; de reserve voor het schooljaar 2014-2015 werd op basis hiervan
vastgesteld op 16 juni 2014;

.

30 kandidaat-onderwijzers (m/v) werden uitgenodigd voor een
selectiegesprek, waarvan er 24 zich effectief hebben aangemeld en 21
slaagden; de reserve voor het schooljaar 2014-2015 werd op basis hiervan
vastgesteld op 13 juni 2014;

.

11 kandidaat-zorgcoördinatoren (m/v) werden uitgenodigd voor een
selectiegesprek, waarvan er 8 zich effectief hebben aangeboden en 6
slaagden; de reserve voor het schooljaar 2014-2015 werd op basis hiervan
door het college in de zitting van 23 juni 2014 vastgesteld;

De volgende betrekkingen die zuiver ten laste van het gemeentebestuur vallen
werden voor het schooljaar 2014-2015 via de VDAB bekendgemaakt:
.

logopedist (m/v) ten laste van het gemeentebestuur – op beslissing van het
college van burgemeester en schepenen van 25 augustus 2014 – 24
kandidaten – 13 deelgenomen – 11 geslaagden – rangschikking 15 september
2014

.

toezichter (m/v) ten laste van het gemeentebestuur – op beslissing van het
college van burgemeester en schepenen van 25 augustus 2014 – 7
kandidaten – 3 deelgenomen – 2 geslaagden – rangschikking 15 september
2014

-

Voor de gesubsidieerde betrekking van administratief medewerker werd dit
schooljaar geen oproep gedaan. Dit gebeurde immers reeds voor het schooljaar
2013-2014. Na bekendmaking via de VDAB werden toen 55 kandidaturen
ingediend. Deze kandidaten werden telefonisch uitgenodigd voor de selectie. 9
kandidaten lieten weten niet te zullen deelnemen. 35 kandidaten hebben effectief
deelgenomen, 14 ervan slaagden. In de zitting van 2 september 2013 stelde het
college de rangschikking van deze geslaagde kandidaten vast. Hieruit werd toen
geput om vervangingsaanstellingen in de loop van dat schooljaar te realiseren.

-

De procedure van bekendmaking via de VDAB van vacatures voor gesubsidieerde
betrekkingen in het onderwijs beantwoordt volledig aan artikel 18 van het decreet
rechtspositie van 27 maart 1991. In de voorbije maanden vonden tijdens de
schoolhoofdenvergaderingen besprekingen plaats betreffende de verfijning van de
rekrutering en de selectie van onderwijzend personeel. Hierbij worden de
volgende stappen naar voor geschoven:
.

publicatie op de VDAB-site in de maand maart;

.

schriftelijke proef;

.

mondelinge proef (indien schriftelijk 50 %);

.

totaal min. 60 % op beide proeven min. 50%.

Het mag echter duidelijk zijn dat zich steeds zeer veel spontane sollicitanten
aanbieden en dat deze op een objectieve wijze door de schooldirecteurs worden
gescreend.
•

Wanneer worden de vacatures intern of extern opengesteld en wat zijn de criteria
hiervoor
-

In de context van het onderwijs worden op basis van de lestijdenpakketten en na
eventuele aanvulling hiervan met lestijden ten laste:
.

eerst alle vastbenoemde titularissen ingepast;
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•

vervolgens de leerkrachten die na drie schooljaren een tijdelijke aanstelling
van doorlopende duur hebben verworven;

.

vervolgens de tijdelijke leerkrachten die voor een voorgaand schooljaar reeds
een selectie doorlopen hebben en waarvan de prestaties na dat schooljaar
gunstig werden beoordeeld;

.

tot slot de leerkrachten die op basis van een nieuwe procedure zoals
hierboven vermeld in een reserve werden opgenomen;

.

bij dit alles wordt voor het bepalen van voorrang voor specifieke betrekkingen
steeds naar de anciënniteit gekeken.

Hoe zit het met werfreserves?
-

•

.

In de context van het onderwijs blijkt dit uit het bovenstaande. De reserves
gelden voor een schooljaar. Kandidaten die in de loop van dat schooljaar uit de
reserve worden opgeroepen en waarvan de prestaties gunstig worden beoordeeld,
worden voor een volgend schooljaar opnieuw voor aanstelling in aanmerking
genomen. Kandidaten die niet werden aangesteld moeten opnieuw aan selecties
deelnemen om voor een nieuw schooljaar in aanmerking te worden genomen.

Worden er regelmatig functioneringsgesprekken gehouden?
-

De evaluatiegesprekken en functioneringsgesprekken in het basisonderwijs
gebeuren zoals bepaald in de gemeenteraadszitting van 23 april 2009 op basis
van de volgende evaluatiecyclus:
.

voor het personeel in vast verband: 4 schooljaren (evaluatie vóór het einde
van het 4e schooljaar);

.

voor het personeel in tijdelijk verband en ten laste van het bestuur: 2
schooljaren (evaluatie vóór het einde van het 2e schooljaar);

.

tijdens elke evaluatieperiode zal minimum één tussentijds
functioneringsgesprek worden gehouden.”

Mondelinge vragen
Vanwege Elke WOUTERS
Raadslid Elke WOUTERS wenst te weten of de preventieve Feniksacties van vorig jaar
zullen worden herhaald. Dit wordt door de korpschef bevestigd.
Vanwege Bart LAEREMANS
Raadslid Bart LAEREMANS verwijst naar collegenotulen waarin een beslissing is
opgenomen over woonuitbreidingsgebieden. Hij merkt op dat in de toelichting sprake is
van een woonbehoeftenstudie, doch dat dit in de beslissing zelf minder sterk lijkt te
worden geformuleerd. Hij wenst te weten of men deze woonbehoeftestudie laat vallen,
wat de timing zal zijn van de RUP’s en wanneer de gemeenteraadsleden inspraak zullen
krijgen.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat de eerste fase van het RUP het
valideren/opstellen van de woonbehoeftestudie betreft, dat nog geen concrete timing kan
worden gegeven en dat de dienst dit dossier thans in gang trekt.
Vanwege Philip ROOSEN
Raadslid Philip ROOSEN komt terug op een eerder in de raad besproken punt betreffende
het uitloven van een grote beloning voor het terugbezorgen van waardevolle schilderijen.
Hij wenst te weten wie de rechtmatige eigenaar is van deze waardevolle schilderijen.
Schepen van cultuur en erfgoed, Marc VAN GODTSENHOVEN, antwoordt hierop: “Hoe
meer ik daarover nadenk, hoe minder ik mij daarover durf uitspreken”.

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen voorstellen tot wijziging van de redactie van de notulen
van de vergadering van 25 september 2014 ter stemming werden gelegd zodat deze,
overeenkomstig artikel 33, 4de lid, van het gemeentedecreet zijn goedgekeurd.
De voorzitter sluit de vergadering.
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In zitting, datum als hierboven
de secretaris

de voorzitter

Hans Habils

Jos Smets
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