GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 NOVEMBER 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, Eric Nagels, Philip Roosen, Elke
Wouters, Marielle Romeyns, Gert Leenders, raadsleden;
Hans Habils, gemeentesecretaris.

Behandelde punten
Openbare zitting
1. Goedkeuring toevoeging punt bij hoogdringendheid “Aankoop deel huidige
parkeerplaats Baalhoek-Jetsestraat (perceel kadastraal gekend als 4de afdeling sectie A - nr. 526h4)”
2. Aankoop deel huidige parkeerplaats Baalhoek-Jetsestraat (perceel kadastraal gekend
als 4de afdeling - sectie A - nr. 526h4)
3. Vaststelling deontologische code mandatarissen
4. Vervanging van een lid in het beheersorgaan van de Openbare Bibliotheek
Grimbergen
5. Extern verzelfstandigd agentschap vzw Heemschut - Algemene vergadering van 9-122014 - Kennisname agendapunten en bepaling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
6. Opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. - Buitengewone algemene vergadering van
16-12-2014 - Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
7. Dienstverlenende vereniging Haviland - Buitengewone algemene vergadering van 1812-2014 - Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
8. Basisonderwijs - Bepaling van de capaciteit van de gemeentelijke basisscholen
9. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Aanwending bijkomende gesubsidieerde lestijden
en evenredige vermindering van de lestijden ten laste in de gemeentelijke basisschool
Borgt vanaf 1 september 2014
10. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Aanwending van het lesurenpakket voor het
schooljaar 2014-2015 en overdracht van leraarsuren naar het schooljaar 2015-2016
11. Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA-4) - Besteding restmiddelen
12. Wijziging huishoudelijk reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare
markten
13. Retributiereglement jeugdontmoetingscentrum - Overgangsbepaling in verband met
de toepassing van het abonnementssysteem
14. Administratief toezicht op een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in
privaatrechtelijke vorm (EVA-vzw) Heemschut - Ontwerp van budgetwijziging 2014 Goedkeuring

15. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Cornelius
(Molenveld) - Budget 2014 - Akteneming
16. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Cornelius
(Molenveld) - Meerjarenplanaanpassing 2014-2019 – Goedkeuring
17. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Cornelius
(Molenveld) - Budgetwijziging 2014 – Akteneming
18. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Cornelius
(Molenveld) - Budget 2015 – Akteneming
19. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Onze-LieveVrouw (Beigem) - Budget 2015 – Akteneming
20. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Salvator
(Borgt) - Budget 2015 – Akteneming
21. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Heilig Hart en
Sint-Jozef (Verbrande Brug) - Budget 2015 – Akteneming
22. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Rumoldus
(Humbeek) - Budget 2015 – Akteneming
23. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Servaas
(Grimbergen) - Budget 2015 – Akteneming
24. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Amandus
(Strombeek-Bever) - Budget 2015 – Akteneming
25. Ministerieel besluit houdende de erkenning van de samenvoeging van de parochie
Heilige Johannes Berchmans (het Voor/Villvoorde) met de parochies Heilige Amandus
(Strombeek-Bever), voor het gedeelte dat toebehoort tot de gemeente Grimbergen en
Heilige Aloysius van Gonzaga (Koningslo), voor het gedeelte dat toebehoort tot de
stad Vilvoorde - Kennisneming
26. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-JanBerchmans (Vilvoorde) - Eindrekening van de penningmeester en afsluiting van de
rekeningen - Kennisneming
27. Ophaling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
28. Aangepaste machtiging tot kosteloze overname door de gemeente van
wegenisgronden in de verkaveling IMMO+nv, gelegen Lusweg te Humbeek
29. Goedkeuring grondafstand verkaveling VA/790/14
Verkaveling GROEP HUYZENTRUYT nv - Kolveniersstraat ZN - 1853 Grimbergen
30. Goedkeuring aangepaste ontwerpakte erfpachtovereenkomst voor Den Diepen
Boomgaard
31. Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan
32. Stand van zaken parking C
33. Lokale politie - Mededeling van de kennisneming door de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant van de 1ste budgetwijziging 2014
34. Lokale politie – Aankoop gereedschapswagen – Voorwaarden en wijze van gunnen
35. Lokale politie – Aankoop poetsmachine – Voorwaarden en wijze van gunnen
36. Lokale politie – Aankoop uitleessysteem voor gsm-toestellen
37. Lokale politie – Vernieuwing licentieovereenkomst Auto Ticket snelheid
38. Lokale politie - Kennisgeving van de vacatures in het operationeel en administratief
en logistiek kader in competitie gesteld in mobiliteitscyclus 2014-05
39. Lokale politie - Calog-personeel - Openstelling van één contractuele betrekking
onthaalbediende Niv.D (D1A) (4/5 regeling) in het kader van de herverdeling van de
arbeid in de openbare sector

Toegevoegde agendapunten
40. Mogelijke definitieve locatie voor het nieuwe jeugdhuis in Grimbergen aangevraagd
door raadslid Bart Laeremans
41. Aanwijsborden voor ‘bebouwde kom’ aangevraagd door raadslid Philip Roosen

Mondelinge vragen

Besloten zitting
42. Lokale politie - Toewijzing van de functies van inspecteur opengesteld bij de vijfde
mobiliteitscyclus 2013 - Betrekking van inspecteur wijkdienst

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
Bij loting word raadslid Marc Van Godtsenhoven aangeduid om de stemmingen aan te
vangen.
De heer Eric NAGELS vervoegt de vergadering.
1e zaak:

Goedkeuring toevoeging punt bij hoogdringendheid “Aankoop deel huidige
parkeerplaats Baalhoek-Jetsestraat (perceel kadastraal gekend als 4de
afdeling - sectie A - nr. 526h4)”

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 sinds het versturen van de agenda van de gemeenteraadszitting van
heden is vastgesteld dat een deel van de huidige parkeerplaats gelegen tussen Baalhoek
en Jetsestraat te Strombeek-Bever te koop wordt aangeboden tegen een vraagprijs
150.000 euro;
Overwegende dat de aankoop van dit stuk grond kan kaderen in een aanpak van de
parkeerproblematiek rond het Cultuurcentrum te Strombeek-Bever, die reeds herhaald ter
sprake kwam;
Overwegende dat deze mogelijkheid deel verloren gaat wanneer het perceel verkocht en
bebouwd wordt;
Overwegende dat de kans om deze aankoop te realiseren verloren zou kunnen gaan
indien met de behandeling van een voortstel hiertoe wordt gewacht tot een volgende
gemeenteraadszitting;
Overwegende dat omwille van bovenstaande redenen aan de gemeenteraad wordt
gevraagd om het punt “Aankoop deel huidige parkeerplaats Baalhoek-Jetsestraat (perceel
kadastraal gekend als 4de afdeling - sectie A - nr. 526h4)” bij hoogdringendheid op de
agenda van de zitting van heden te plaatsen;
Gelet op artikel 29 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat tot behandeling van een niet
geagendeerd punt kan besloten worden door ten minste twee derde van de aanwezige
gemeenteraadsleden en dat de namen van die leden en de motivering van de
spoedeisendheid in de notulen van de vergadering moeten worden vermeld;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
Bij hoogdringendheid en tot dadelijke behandeling wordt het punt “Aankoop deel huidige
parkeerplaats Baalhoek-Jetsestraat (perceel kadastraal gekend als 4de afdeling - sectie A
- nr. 526h4)” op de agenda van heden gebracht.

2e zaak:

Aankoop deel huidige parkeerplaats Baalhoek-Jetsestraat (perceel
kadastraal gekend als 4de afdeling - sectie A - nr. 526h4)

Gelet op het feit dat te Strombeek-Bever een perceel bouwgrond te koop wordt
aangeboden, kadastraal gekend als 4de afdeling - sectie A - nr. 526h4, met een
oppervlakte van 547,00 vierkante meter, dat gelegen is langs de Jetsestraat en de
Baalhoek;
Gelet op de vraagprijs van 150.000,00 euro;
Overwegende dat dit perceel bouwgrond tot op heden in eigendom is van de
vennootschap IFG (International Fashion Group).
Gelet op de ligging van het perceel in de verkaveling VA/69/73-STR-A, die verwijst naar
het oorspronkelijke BPA nr. 1 d.d. 22 november 1961;
Overwegende dat in de voorschriften (art. 2) staat vermeld dat het perceel gelegen is in
een zone voor gesloten woningbouw;
Overwegende dat het perceel in zijn onbebouwde toestand, samen met twee aansluitende
percelen uit dezelfde verkaveling, actueel dienstig is als parkeerruimte; dat om dit huidig
gebruik met de planologische voorschriften in overeenstemming te brengen het BPA nr. 1
zou moeten worden aangepast;
Overwegende dat het te koop aangeboden perceel plaats zou kunnen bieden aan ca. 24
auto's;
Overwegende dat de mogelijkheden van de parkeerruimte tussen Baalhoek en Jetsestraat
reeds meermaals werden aangehaald bij de besprekingen over het masterplan voor
Strombeek-Bever en van de verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan, o.a. als
deel van een oplossing voor de parkeerdruk rond het Cultuurcentrum;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen daarom besliste om de
waarde van dit te koop aangeboden perceel te laten schatten door een beëdigd schatter
en om in functie van deze schatting aan de gemeenteraad een voorstel te doen
betreffende de aankoop ervan;
Overwegende dat aangeduide landmeterskantoor de waarde van het perceel geschat
heeft;
Gelet op artikel 43, § 2, 12°, van het gemeentedecreet, waarin bepaald wordt dat enkel
de gemeenteraad bevoegd is voor het stellen van daden van beschikking met betrekking
tot onroerende goederen, behoudens voor zover de verrichting nominatief in het
vatgestelde budget is opgenomen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
Machtiging te verlenen tot de aankoop van het perceel bouwgrond kadastraal gekend als
4de afdeling - sectie A - nr. 526h4 gelegen langs de Jetsestraat en de Baalhoek te
Strombeek-Bever tegen een maximale prijs van 150.000 euro.
De heer Gert LEENDERS vervoegt de vergadering.
3e zaak:

Vaststelling deontologische code mandatarissen

Gelet op artikel 41 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeenteraad een
deontologische code dient aan te nemen;
Overwegende dat met toepassing van artikel 56 het college van burgemeester en
schepenen dezelfde deontologische code heeft als die welke is aangenomen voor de
gemeenteraad, doch dat het college van burgemeester en schepenen ook zelf een
deontologische code kan aannemen die minstens de deontologische code, zoals
aangenomen door de gemeenteraad, omvat;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2014 om voor het opstellen van een
gemeenschappelijke deontologische code voor gemeente en OCMW een werkgroep op te

richten met daarin een afgevaardigde van elke fractie, waarbij gekozen kon worden hetzij
voor een gemeenteraadslid, hetzij voor een OCMW-raadslid;
Overwegende dat deze commissie, die werd voorgezeten door de burgemeester, en die
verder bestond uit Bart VAN HUMBEECK (CD&V), Kevin VLEMINCKX (Open Vld), Alena
VAN DEN BUSSCHE (Groen), Marielle ROMEYNS (sp.a), Philip ROOSEN (N-VA), Karlijne
VAN BREE (Vernieuwing) en Jean DEWIT (UF) inmiddels drie keer heeft vergaderd en dat
deze besprekingen actief werden bijgewoond door de gemeente- en de OCMW-secretaris;
Overwegende dat als resultaat van deze vergadering een ontwerp van deontologische
code aan het college van burgemeester en schepenen werd voorgelegd dat, mits volgende
wijzigingen werd aanvaard:
•
artikel 6, § 1, tweede opsommingsteken:
vervanging van de woorden "werking van de klachtendienst" door
"klachtenprocedure";
•
artikel 16, § 3, tweede zin:
- vervanging van de woorden "voorafgaand aan een gunning" door de woorden
"tussen het uitschrijven van een overheidsopdracht en de gunning ervan";
- toevoeging aan het einde van de zinsnede "of waarin het bezoek aan de
aanvrager van een vergunning er louter op gericht is zich te vergewissen van de
situatie op het terrein";
•
artikel 16, § 4:
volledige schrapping, waarna de huidige vijfde paragraaf de vierde paragraaf wordt.
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op een eerste amendement ingediend door raadslid Bart LAEREMANS strekkend tot
de wijziging van artikel 7 van de voorliggende ontwerptekst door:
•
de toevoeging van het woord “Strikt” als eerste woord van de eerste zin van § 2;
•
de toevoeging van het woord “Strikt” als eerste woord van de eerste zin van § 3;
•
het invoegen van de woorden “in de regel” in de eerste zin van § 3 tussen de
woorden “wordt” en “noch”;
•
het toevoegen van de woorden “tenzij het hoger belang dit vereist” aan het einde van
de eerste zin van § 3;
Gaat over tot de stemming betreffende dit eerste amendement:
stemmen voor:
Bart Laeremans, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen tegen:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Jean-Paul Windelen, Philip Roosen, Elke Wouters,
Gert Leenders;
Stelt vast dat dit amendement verworpen wordt met 21 stemmen tegen en 5 stemmen
voor bij 5 onthoudingen;
Gelet op een tweede amendement ingediend door raadslid Bart LAEREMANS strekkend tot
de wijziging van artikel 19, § 4, van de voorliggende ontwerptekst door het vervangen
van de woorden “zijn bondig, relevant en constructief” door de zinsnede “dienen verband
te houden met het geagendeerde onderwerp en moeten in relatie staan met het
gemeentelijk belang”;
Gaat over tot de stemming betreffende dit tweede amendement:
stemmen voor:
Bart Laeremans, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
onthouden zich:
Anne Deman;
stemmen tegen:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De

Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
Stelt vast dat dit tweede amendement verworpen wordt met 25 stemmen tegen en 5
stemmen voor bij 1 onthouding;
Gaat over tot de stemming over het geheel van de deontologische code zoals deze na
beraadslaging voorligt:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Bart Laeremans, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc
Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders
BESLIST: met 23 stemmen voor en 1 stemmen tegen bij 7 onthoudingen
Enig artikel.
De volgende deontologische code aan te nemen voor de gemeenteraadsleden en de leden
van het college van burgemeester en schepenen van Grimbergen:

INLEIDING
Op het niveau van dienstverlening aan de bevolking bepaalt het gedrag van politiek
mandatarissen niet enkel de integriteit van de mandataris zelf, maar ook de integriteit
van de hele organisatie. Op het interne niveau vervullen mandatarissen een
voorbeeldfunctie voor de organisatie door de manier waarop ze zich gedragen ten
opzichte van elkaar en van de ambtenaren.
De afbakening tussen de opdrachten van de ambtenaren en deze van de mandatarissen
moeten duidelijk zijn vooraleer een deontologische code kan toegepast worden.
Uitgaande van de bestaansreden van de politiek, hebben de mandatarissen de plicht om
beslissingen te nemen over de richting waarin de lokale samenleving moet evolueren,
over de fundamentele vraagstukken van de maatschappij.
De hoofdopdracht van een mandataris is als volgt samen te vatten:
•
besturen op hoofdlijnen: visie ontwikkelen en strategische keuzes maken ten behoeve
van het algemeen belang;
•
controletaak op het ambtelijk en bestuurlijk functioneren;
•
signaalfunctie: door permanente contacten met de bevolking op de hoogte blijven van
belangrijke maatschappelijke problemen waarvoor een overheidsoptreden
noodzakelijk is.
De correcte naleving van deze deontologische code moet er ook toe bijdragen dat bij de
bevolking het besef van de draagwijdte en beperkingen van het mandaat van de
verkozenen ontstaat, waardoor geen vragen naar ontoelaatbare tussenkomsten worden
gesteld.Tegelijkertijd kan een deontologische code geen belemmering zijn voor het
uitdragen en communiceren over de werking, de taak of het mandaat die een verkozene
uitoefent.
Mandatarissen moeten er zich steeds van bewust zijn dat zij voor de gemeenschap
werken en verantwoordelijk zijn voor de besteding van gemeenschapsgeld. Zij
aanvaarden dat een goede democratische controle noodzakelijk is en zijn daarom steeds
bereid verantwoording af te leggen voor hun bestuurlijke daden.
In al hun contacten, intern en extern, handelen mandatarissen volgens de normen van
‘bestuurlijke integriteit’, gekenmerkt door begrippen als rechtschapenheid,
onkreukbaarheid, zorgvuldigheid, zuiverheid van oogmerk, betrouwbaarheid,
geloofwaardigheid, loyaliteit, objectiviteit en rechtvaardigheid. Daarbij dient rekening
gehouden te worden met de eigenheid van elk mandaat of dossier.

Deze deontologische code biedt een sterke houvast aan de mandatarissen om hun functie
correct, efficiënt en aangenaam te vervullen.
Naast de wettelijke reglementering heeft deze deontologische code tot doel om houvast te
bieden en anticiperend te kunnen optreden.

HOOFDSTUK 1: DEFINITIE EN TOEPASSINGSGEBIED
Artikel 1
§ 1. Deze deontologische code omvat het geheel van beginselen, gedragsregels,
richtlijnen en principes, die voor de lokale mandatarissen als leidraad dienen bij de
uitoefening van hun mandaat en bij de dienstverlenende activiteiten ten behoeve van de
bevolking.
§ 2. Deze deontologische code is een interne regeling in aanvulling op de wettelijk
vastgestelde regels. Mandatarissen zijn aanspreekbaar op de naleving van deze code.
Artikel 2
Deze code is van toepassing voor de lokale mandatarissen:
•
de burgemeester;
•
de voorzitter van de gemeenteraad;
•
de voorzitter van het OCMW in de hoedanigheid van lid van het schepencollege;
•
de schepenen;
•
de gemeenteraadsleden.
Artikel 3
§ 1. Wanneer in deze code de begrippen ‘burger’ en ‘bevolking’ zijn vermeld, worden hier
niet alleen personen mee bedoeld, maar ook groepen, verenigingen, bedrijven en andere
organisaties.
§ 2. Met ‘bestuur’ wordt het gemeentebestuur bedoeld en met ‘overheid’ worden ook
andere overheidsinstellingen en –diensten bedoeld.

HOOFDSTUK 2: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN EN
PLICHTEN
Artikel 4
Met respect voor ieders politieke overtuiging geven de mandatarissen bij hun optreden
binnen en buiten de gemeentelijke context en in hun contacten met de bevolking,
voorrang aan het zoeken naar het algemeen belang zoals gedefinieerd in artikel 2 van het
gemeentedecreet: “De gemeenten beogen om op het lokale niveau bij te dragen tot het
welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.” .
Dit betekent dat de mandataris die geconfronteerd wordt met een particulier belang, dit
algemeen belang toelicht, zonder dat dit de politieke invulling van zijn mandaat mag
beperken..
Artikel 5
§ 1. Mandatarissen, die vanuit hun gemeentelijke functie ook een ander openbaar
mandaat bekleden, houden zich bij alle activiteiten, ook deze uit hoofde van dit andere
mandaat, aan deze deontologische code.
§ 2. De mandatarissen waken er over dat zij, ook buiten hun politieke mandaten en
activiteiten, geen activiteiten ontplooien die de waardigheid van hun mandaat kunnen
schaden.

HOOFDSTUK 3: INFORMATIEBEMIDDELING, DOORVERWIJZING EN
ADMINISTRATIEVE BEGELEIDING
Artikel 6
§ 1. Het behoort ook tot de taak van de mandataris om informatie te ontvangen en te
verstrekken in verband met:
•
de diensten waar de burger terecht kan voor informatie,
•
de klachtenprocedure,
•
de diensten die instaan voor het behandelen van klachten over het optreden van de
overheid.

§ 2. Mandatarissen verwijzen vraagstellers, waar mogelijk, correct en efficiënt door naar
de bevoegde overheidsdienst of naar particuliere diensten, die gespecialiseerd zijn in het
oplossen van het desbetreffende probleem.
§ 3. In het kader van hun algemene luisterbereidheid kunnen mandatarissen de rol
vervullen van vertrouwenspersoon. Zij nemen daarbij de nodige discretie in acht.
§ 4. Vanuit hun democratische legitimiteit kunnen mandatarissen de burgers
ondersteunen en begeleiden in hun relatie met de administratie of met de betrokken
instanties. Bij het ondersteunen en begeleiden van vraagstellers, respecteren de
mandatarissen de onafhankelijkheid van de ambtenaren en diensten, de objectiviteit van
de procedures, en de termijnen die als normaal worden beschouwd voor de afhandeling
van soortgelijke dossiers.
Artikel 7
§ 1. Bestuurlijke en gerechtelijke informatie waarop de vraagsteller geen recht heeft, die
de goede werking van de overheid of het gerecht kan doorkruisen, die de privacy van
anderen in het gedrang kan brengen, of die overeenkomstig wettelijke of reglementaire
bepalingen niet mag worden verstrekt, mag niet meegedeeld worden. Deze
verbodsbepaling blijft gelden, ook nadat de mandataris zijn mandaat heeft neergelegd.
§ 2. Vertrouwelijke informatie, waar mandatarissen uit hoofde van hun mandaat
voorkennis van nemen, en die voor derden van grote waarde kan zijn, wordt niet
meegedeeld alvorens het bestuur deze informatie openbaar heeft gemaakt of op het
moment dat de wettelijke bepalingen of procedure dit toelaten. Persoonlijke verrijking
door voorkennis zal conform de wettelijke bepalingen tot strafrechtelijke vervolging lijken.
§ 3. Vertrouwelijke informatie waarvan mandatarissen uit hoofde van hun mandaat
voorkennis nemen, en die nog niet openbaar is, wordt noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks meegedeeld aan de pers. Te allen tijde dient er omzichtig en doordacht te
worden omgegaan in contacten met de pers.

HOOFDSTUK 4: TUSSENKOMSTEN
Artikel 8 – Individuele dossiers
§ 1. De volgorde waarin dossiers behandeld worden, wordt in beginsel bepaald op basis
van de datum waarop zij officieel ontvankelijk zijn en van andere objectieve criteria. De
mandatarissen dienen deze procedure te respecteren.
§ 2. Zonder limitatief te zijn, is het mandatarissen wel toegestaan om binnen het wettelijk
kader:
•
te vragen naar de stand van zaken in een dossier,
•
te vragen naar de reden voor een langdurige of laattijdige behandeling van een
dossier,
•
de aandacht te vestigen op objectieve gegevens die een versnelde afhandeling van
een dossier rechtvaardigen,
•
te vragen naar een concrete toelichting bij de bestaande regelgeving,
•
te vragen naar een toelichting bij de elementen en motieven die tot een bepaald
besluit hebben geleid,
•
te vragen naar een verantwoording voor het niet beantwoorden van vragen van een
burger,
•
louter informatieve vragen van algemene of technische aard te stellen;
•
als uitvoerend mandataris met betrekking tot de beleidsdomeinen die hem/haar
werden toegewezen in het kader van de taakverdeling binnen het college van
burgemeester en schepenen beleidsvoorbereidend te overleggen of tussen te komen,
voor zover dit laatste gebeurt in overeenstemming met de collegiaal genomen
beslissingen.
Artikel 9 - Benoemingen
§ 1. Tussenkomsten van mandatarissen in selectie- of bevorderingsprocedures met de
bedoeling de kansen van bepaalde kandidaten te beïnvloeden, zijn verboden.
§ 2. Wanneer mandatarissen om steun gevraagd wordt door kandidaten die een bepaalde
functie ambiëren, dan delen zij de kandidaat mee dat de aanstelling gebeurt op basis van
objectieve criteria en volgens de vastgestelde procedures. Voor verdere informatie
verwijzen zij de kandidaat door naar de bevoegde dienst of instantie.

§ 3. Tussenkomsten in selectie- of bevorderingsprocedures die ofwel wettelijk voorzien
zijn of een informatienood invullen zijn wel toegestaan. Zonder limitatief te zijn wordt
hiermee bedoeld:
•
inwinnen en doorgeven van informatie omtrent de voorwaarden en de organisatie van
examens en bekwaamheidstests en de procedures voor benoemingen, aanstellingen
en bevorderingen,
•
het uitoefenen van toezicht op de objectiviteit van examens of bekwaamheidstests
kan worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling
van het personeel.
•
het louter informeren van belangstellenden over werkaanbiedingen en vacatures in de
particuliere en overheidssector.
Artikel 10
Alle vormen van schijndienstbetoon, waarbij mandatarissen bewust maar onterecht de
indruk wekken dat zij bij de goede afloop van een individueel dossier daadwerkelijk
tussengekomen zijn, eventueel zonder dat de betrokken burger hierom heeft gevraagd,
zijn niet toegestaan.

HOOFDSTUK 5: DIENSTVERLENING
Artikel 11
De mandatarissen gebruiken voor de omschrijving van hun eigen politieke
dienstverleningsactiviteiten geen termen die verwarring doen ontstaan met
dienstverleningsactiviteiten van de overheid, of die refereren naar gemeentelijke
diensten.
Artikel 12
Elke rechtstreekse dienstverlening, informatiebemiddeling of doorverwijzing binnen de
uitoefening van het gemeentelijk mandaat gebeurt zonder materiële of geldelijke
tegenprestatie, van welke aard of omvang dan ook. Evenmin wordt enige vorm van
formele politieke klantenbinding nagestreefd.
Artikel 13
De mandatarissen staan op dezelfde gewetensvolle manier ten dienste van alle burgers,
zonder onderscheid.
Artikel 14
§ 1. Het bestuur maakt, met respect voor de wet op privacy, de lijst van alle
gemeentelijke mandatarissen, meerderheid en oppositie, met hun contactgegevens,
bevoegdheden en eventueel expertisedomeinen bekend via diverse communicatiekanalen,
inclusief de gemeentelijke website en informatiebrochures.
§ 2. Voor het uitvoeren van hun mandaat kunnen de mandatarissen bekendheid geven
aan hun bereikbaarheid voor de bevolking door het publiceren van naam, mandaat,
telefoon, fax, e-mailadres en spreekuren en eventueel een foto.
Artikel 15
De mandatarissen maken in verkiezingspropaganda en -mailings, die individueel
geadresseerd zijn, geen melding van diensten die zij eventueel voor de betrokkenen
individueel hebben verricht. In geen geval wekken zij de indruk dat zij steun vragen in
ruil voor bewezen diensten. De vermelding van concrete algemene dossiers ter staving
van de politieke overtuiging of strekking waarvoor een mandataris staat is wel toegelaten.

HOOFDSTUK 6: BELANGENVERMENGING
Artikel 16
§ 1. Mandatarissen nemen geen geschenken, uitnodigingen of andere voordelen in
persoonlijke naam aan, die een sfeer of een schijn van partijdigheid kunnen doen
ontstaan, waardoor het lijkt dat zij niet langer onpartijdig, onafhankelijk en objectief
kunnen beslissen. Zij aanvaarden geen geschenken of uitnodigingen die tot een gunst of
wederdienst verplichten. In twijfelgevallen weigeren zij het geschenk of gaan niet in op de
uitnodiging.

§ 2. Indien mandatarissen namens het bestuur optreden, kunnen zij aan derden
geschenken geven, of hen voor activiteiten uitnodigen, mits hierbij alle schijn van
partijdigheid of belangenvermenging wordt vermeden.
§ 3. Naast het algemeen recht op informatievergaring, kunnen mandatarissen bezoeken
aan bedrijven, beurzen en realisaties brengen wanneer dergelijk bezoek noodzakelijk is
voor de beleidsvoorbereiding. In periodes tussen het uitschrijven van een
overheidsopdracht en de gunning ervan of in de loop van een vergunningsprocedure zijn
bezoeken aan de betrokken bedrijven echter verboden, behoudens in die gevallen waarbij
het bestek voorziet dat er demo’s of bezichtigingen kunnen gevraagd worden in het
bedrijf zelf voor bepaalde apparatuur, benodigdheden of goederen of waarin het bezoek
aan de aanvrager van een vergunning er louter op gericht is zich te vergewissen van de
situatie op het terrein.
§ 4. Enkel met uitdrukkelijke toestemming van het schepencollege kunnen mandatarissen
vanuit hun functie deelnemen aan door derden georganiseerde reizen die een interactie
hebben met de beleidsvoorbereiding.
Artikel 17
Mandatarissen vermijden situaties waar belangenvermenging of een schijn van
belangenvermenging zich kan voordoen.
Artikel 18
Mandatarissen, die uit hoofde van hun gemeentelijk mandaat, ook een mandaat bij een
andere organisatie bekleden, verdedigen bij de besluitvorming in deze andere organisatie,
steeds de belangen van de gemeente.

HOOFDSTUK 7: INTERNE OMGANGSVORMEN
Artikel 19
§ 1. Mandatarissen gaan met ambtenaren om als volwaardige partners, met respect voor
elkaars bevoegdheden en opdrachten.
§ 2. Mandatarissen gaan met ambtenaren om op een respectvolle en hoffelijke wijze.
Iedere vorm of schijn van morele intimidatie, beïnvloeding, pesterij, kleinering of
ongewenst seksueel gedrag is verboden.
§ 3. Mandatarissen gaan met elkaar om op een respectvolle en hoffelijke wijze. Dit
betekent dat men respect heeft voor ieders mening ook al strookt dit niet met de eigen
mening.
§ 4. Interventies van mandatarissen op de gemeenteraad en schepencollege en
antwoorden hierop zijn bondig, relevant en constructief.
§ 5. De voorzitter van de gemeenteraad, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk
welzijn en de burgemeester geven hierbij het goede voorbeeld en manen aan tot naleving
van deze correcte interne omgangsvormen op respectievelijk de gemeenteraad, de raad
voor maatschappelijk welzijn en het schepencollege.
Artikel 20
§ 1. Hoewel mandatarissen van ambtenaren een tijdige, correcte en loyale uitvoering van
de genomen besluiten en de door het college van burgemeester en schepenen gegeven
opdrachten mogen verwachten, kunnen zij slechts verantwoordelijk gesteld worden voor
die taken die binnen hun bevoegdheid en verantwoordelijkheid vallen en voor zover de
nodige middelen voor de uitvoering ervan ter beschikking werden gesteld.
§ 2. De leden van het schepencollege, de voorzitter van de gemeenteraad en de
voorzitters van de gemeenteraadscommissies nemen een speciale plaats in tussen de
mandatarissen. Bij de invulling van hun taak kan veelvuldig contact, alsook overleg met
de ambtenaren noodzakelijk zijn. Daarbij kunnen geen prestaties ten persoonlijke titel
gevraagd worden. De mandataris waakt er verder over dat hij zich niet in de plaats stelt
van de gemeentesecretaris en bijvoorbeeld geen rechtstreekse opdrachten aan de
ambtenaar geeft. Het spreekt voor zich dat de voorzitters van de
gemeenteraadscommissies instructies kunnen geven aan de secretaris van hun commissie
met betrekking tot de opmaak van de agenda voor een vergadering, de opmaak van een
verslag of de verzending van uitnodigingen voor de leden van de commissies. De

voorzitters van de gemeenteraad en van de gemeenteraadscommissies oefenen hun
bevoegdheden uit in strikte objectiviteit.
Artikel 21
§ 1. Mandatarissen gaan met elkaar om als volwaardige partners, ongeacht tot welke
partij zij behoren, met respect voor de rol van elke mandataris.
§ 2. Mandatarissen geven intern of extern, mondeling of schriftelijk, correcte informatie.
Artikel 22
Mandatarissen gebruiken de middelen, materialen en faciliteiten die het bestuur hen ter
beschikking stelt, uitsluitend voor de uitoefening van hun mandaat. Zij springen hier
zuinig mee om.

HOOFDSTUK 8: NALEVING, CONTROLE EN SANCTIONERING
Artikel 23
§1. Integriteit houdt in dat mandatarissen de verantwoordelijkheden, die met het
mandaat samenhangen, aanvaarden. Zij handelen dan ook in volledige transparantie en
zijn bereid verantwoording af te leggen binnen de eigen bestuursorganen, of desgevallend
aan de externe auditor.
§2. Mandatarissen reageren alert wanneer zich mogelijkheden tot fraude of corruptie
voordoen en signaleren dit aan de geëigende kanalen zodat het imago van de overheid
niet geschonden wordt en er geen financiële schade ontstaat.
Artikel 24
§ 1. De gemeenteraadscommissie personeel zal voortaan tevens waken over de naleving
van deze deontologische code. Zij treedt dan op als gemeenteraadscommissie
deontologie.
§ 2. Deze gemeenteraadscommissie oordeelt over meldingen en klachten inzake
inbreuken op de deontologische code. Zij kan tevens advies uitbrengen over de
bepalingen in deze code.
Artikel 25
§ 1. Wie geconfronteerd wordt met een handeling, die kennelijk in strijd is met deze
deontologische code, meldt de inbreuk schriftelijk binnen de 10 dagen aan de
gemeentesecretaris. Anonieme klachten zijn niet ontvankelijk.
§ 2. Deze melding wordt onverwijld tegelijkertijd ter kennis gebracht van de betrokken
mandataris en van de voorzitter van de gemeenteraadscommissie personeel.
§ 3. Indien de klacht kennelijk gegrond is, roept de voorzitter binnen de 30 dagen nadat
hij er kennis van kreeg de gemeenteraadscommissie ‘deontologie’ samen, die de
gegrondheid van de klacht onderzoekt. Deze termijn wordt geschorst in de maanden juli
en augustus. Bij de eerstvolgende zitting wordt steeds een lijst van ingediende klachten
ter inzage gelegd. Deze lijst ligt steeds ter inzage bij de gemeentesecretaris. Om het
recht van verdediging van de betrokken mandataris te vrijwaren, wordt deze ter zitting
gehoord.
§ 4. De vergaderingen van de gemeenteraadscommissie ‘deontologie’ zijn niet openbaar.
§ 5. De voor de gemeenteraadscommissies geldende bepalingen inzake quorum en wijze
van stemmen gelden tevens voor de gemeenteraadscommissie ‘deontologie’, met dien
verstande dat steeds geheim wordt gestemd.
§ 6. Wanneer een lid van de gemeenteraadscommissie ‘deontologie’, hetzij als klager,
hetzij als aangeklaagde, betrokken partij is, neemt hij niet deel aan de beraadslaging en
de stemming. In dit geval wordt de plaatsvervanger opgeroepen.
§ 7. Wanneer de gemeenteraadscommissie ‘deontologie’ bij gekwalificeerde meerderheid
van 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met de
onthoudingen, een inbreuk op de deontologische code vaststelt, dan wordt in hoofde van
de betrokken mandataris een blaam uitgesproken.
§ 8. De betrokken mandataris wordt onverwijld schriftelijk in kennis gesteld van de
uitspraak van de gemeenteraadscommissie ‘deontologie’. In geval van een blaam wordt

ook de voorzitter van de gemeenteraad in kennis gesteld. Deze is er aan gehouden de
uitspraak in openbare zitting mee te delen aan de gemeenteraad tijdens de eerstvolgende
zitting.
§ 9. Het verslag van de vergadering van de gemeenteraadscommissie ‘deontologie’ wordt
niet bekendgemaakt.

HOOFDSTUK 9: INWERKINGTREDING
Artikel 26
Deze deontologische code treedt in werking op de dag na de goedkeuring door de
gemeenteraad
Artikel 27
§ 1. Alle mandatarissen en personen op wie deze code van toepassing is, ontvangen er
een digitaal exemplaar van.
§ 2. Deze deontologische code wordt openbaar gemaakt via de gemeentelijke website.
4e zaak:

Vervanging van een lid in het beheersorgaan van de Openbare Bibliotheek
Grimbergen

Gelet op de wet van 16-7-1973 waarbij de bescherming van de ideologische en
filosofische strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op het decreet van 28-1-1974 betreffende het cultuurpact;
Gelet op het organiek reglement van het beheersorgaan van de Openbare Bibliotheek
Grimbergen zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 25-10-1989 en laatst
gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 12-2-1995;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28-3-2013 betreffende de aanduiding
van 24 leden in het beheersorgaan van de Openbare Bibliotheek Grimbergen, waarvan 12
afgevaardigden van de politieke strekkingen van de gemeenteraad en 12
vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen;
Overwegende dat mevrouw Lies WAEGEMAN - op voordracht van de fractie N-VA - hierbij
werd aangeduid als afgevaardigde van de gebruikers en de filosofische en ideologische
strekkingen in het beheersorgaan van de Openbare Bibliotheek Grimbergen;
Gelet op de e-mail van 30-9-2014 waarmee mevrouw Lies WAEGEMAN ontslag neemt als
afgevaardigde van de gebruikers en de filosofische en ideologische strekkingen in het
beheersorgaan van de Openbare Bibliotheek Grimbergen;
Overwegende dat de fractie N-VA per e-mail van 21-10-2014 de heer Werner D'JOOS
voordraagt als lid in het beheersorgaan van de openbare bibliotheek ter vervanging van
mevrouw Lies WAEGEMAN;
Gelet op artikel 35, §2,2°, van het gemeentedecreet van 15-7-2005, dat bepaalt dat
geheim gestemd wordt over het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke
bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in
de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;
Gaat over tot een geheime stemming over de aanduiding van de heer Werner D'JOOS als
afgevaardigde van de gebruikers en de filosofische en ideologische strekkingen in het
beheersorgaan van de Openbare Bibliotheek Grimbergen, waaruit blijkt dat 31 jastemmen op 31 stemmers, 0 nee-stemmen bij 0 onthoudingen worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
Kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Lies WAEGEMAN als afgevaardigde van de
gebruikers en de filosofische en ideologische strekkingen in het beheersorgaan van de
Openbare Bibliotheek Grimbergen.

Art. 2.
De heer Werner D'JOOS aan te duiden als afgevaardigde van de gebruikers en de
filosofische en ideologische strekkingen in het beheersorgaan van de Openbare
Bibliotheek Grimbergen ter vervanging van mevrouw Lies WAEGEMAN.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan de betrokkenen en aan de voorzitter van
het beheersorgaan van de Openbare Bibliotheek Grimbergen.
5e zaak:

Extern verzelfstandigd agentschap vzw Heemschut - Algemene vergadering
van 9-12-2014 - Kennisname agendapunten en bepaling van het mandaat
van de gemeentelijke vertegenwoordiger

Gelet op het feit dat de algemene vergadering van Heemschut vzw, een extern
verzelfstandigd agentschap van de gemeente in privaatrechtelijke vorm, bijeengeroepen
werd om op 9-12-2014 te vergaderen met de volgende agenda:
1. begrotingswijziging 2014;
2. beleidsnota 2015-2020.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23-1-2014 houdende aanduiding van de heer
Marc VAN GODTSENHOVEN als gemeentelijke vertegenwoordiger met meervoudig
stemrecht in de algemene vergadering van het extern verzelfstandigd agentschap
Heemschut vzw;
Gelet op artikel 246, § 2, van het Gemeentedecreet dat bepaalt dat de
vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering dienen te handelen
overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad;
Gezien derhalve het mandaat van schepen Marc VAN GODTSENHOVEN als gemeentelijk
vertegenwoordiger met de meerderheid van de stemmen voor deze algemene
vergadering moet worden vastgesteld;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van het feit dat de algemene vergadering van Heemschut vzw, een
extern verzelfstandigd agentschap van de gemeente in privaatrechtelijke vorm,
bijeengeroepen werd om op 9-12-2014 uur te vergaderen met de volgende agenda:
1. begrotingswijziging 2014;
2. beleidsnota 2015-2020.
Art. 2.
De heer Marc VAN GODTSENHOVEN, gemeentelijk vertegenwoordiger met meervoudig
stemrecht in de algemene vergadering van Heemschut vzw, te machtigen om de in artikel
1 vermelde agendapunten namens de gemeente goed te keuren.
6e zaak:

Opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. - Buitengewone algemene
vergadering van 16-12-2014 - Kennisname agendapunten en vaststelling
van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
I.W.V.B.;
Overwegende dat op dinsdag 16-12-2014 een buitengewone algemene vergadering van
de I.W.V.B. zal gehouden worden;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
laatst gewijzigd bij decreet van 18-1-2013;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28-11-2013 waarbij een gemeentelijke
vertegenwoordiger en plaatsvervanger werden aangeduid voor de algemene
vergaderingen van de I.W.V.B. voor de volledige verdere legislatuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van de I.W.V.B. van 17-10-2014 m.b.t. de volgende
agendapunten met toelichtingsnota's voor de algemene vergadering van 16-12-2014:
1. saneringsplan;

2. strategie 2015;
3. benoemingen;
4. varia;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger m.b.t. deze agendapunten
dient vast te stellen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27-10-2014
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 16-12-2014 van de opdrachthoudende
vereniging I.W.V.B.:
1. saneringsplan;
2. strategie 2015;
3. benoemingen;
4. varia.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 1612-2014 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zouden worden)
principieel te mandateren om de voorstellen op de agenda goed te keuren, onder
voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
1. I.W.V.B., Stropstraat 1 te 9000 GENT;
2. de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
7e zaak:

Dienstverlenende vereniging Haviland - Buitengewone algemene
vergadering van 18-12-2014 - Kennisname agendapunten en vaststelling
van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging
Haviland;
Overwegende dat een buitengewone algemene vergadering van Haviland igsv plaatsvindt
op 18-12-2014;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
laatst gewijzigd bij decreet van 18-1-2013;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24-10-2013 waarbij een gemeentelijke
effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger werden aangeduid voor de algemene
vergaderingen van Haviland igsv voor de volledige verdere legislatuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van Haviland igsv van 21-10-2014 m.b.t. de volgende
agendapunten met toelichtingsnota's voor de buitengewone algemene vergadering van
18-12-2014:
1. notulen van de gewone algemene vergadering van 19-6-2014: goedkeuring;
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2015:
goedkeuring;
3. intrekking mandaat lid adviescomité afvalbeleid: kennisgeving;
4. aanduiding lid adviescomité afvalbeleid: goedkeuring;
5. vervanging lid raad van bestuur: goedkeuring;
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 3-11-2014
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 18-12-2014 van Haviland igsv:
1. notulen van de gewone algemene vergadering van 19-6-2014: goedkeuring;
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2015:
goedkeuring;
3. intrekking mandaat lid adviescomité afvalbeleid: kennisgeving;
4. aanduiding lid adviescomité afvalbeleid: goedkeuring;
5. vervanging lid raad van bestuur: goedkeuring.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 1812-2014 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
gemeenteraadsbeslissing van 24-10-2013 werd aangeduid, principieel te mandateren om
de voorstellen op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop
van de besprekingen in de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Haviland igsv, Brusselsesteenweg 617 te 1731 ZELLIK;
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
8e zaak:

Basisonderwijs - Bepaling van de capaciteit van de gemeentelijke
basisscholen

Gelet op artikel 37novies van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, zoals
laatst gewijzigd op 25 april 2014, in toepassing waarvan alle basisscholen voor de start
van het schooljaar hun capaciteit moeten bepalen;
Overwegende dat een capaciteitsbepaling het vaststellen is van een maximumnorm voor
het aantal leerlingen en dat dit kan per graad, per klas, op schoolniveau, …;
Overwegende dat het schoolbestuur autonoom de maximumnorm(en) vaststelt;
Overwegende dat de aspecten veiligheid en beschikbare ruimte hierbij als leidende criteria
gebruikt werden;
Gelet op het feit dat in het verleden voor de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever
een capaciteitsbeperking werd ingevoerd vanaf het schooljaar 2010-2011
(gemeenteraadsbeslissing 28 januari 2010), voor de gemeentelijke basisschool Borgt
vanaf het schooljaar 2012-2013 (gemeenteraadsbeslissing 29 maart 2012) en voor de
gemeentelijke basisscholen Beigem en Humbeek vanaf het schooljaar 2013-2014
(gemeenteraadsbeslissing 24 mei 2012);
Gelet op het feit dat de optimale capaciteit van de gemeentelijke basisscholen Beigem,
Borgt, Humbeek en Strombeek-Bever in het verleden reeds werd onderzocht en bepaald
(laatst vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 26 september 2013);
Gelet op het advies van de betrokken schoolraden omtrent de voorgestelde
capaciteitsbepaling;
Gelet op het protocol dat ter zake werd afgesloten in de schoot van het Afzonderlijk
Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad, als bestuursorgaan van het schoolbestuur,
bevoegd is om een capaciteit vast te stellen voor het gemeentelijk onderwijs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Bart Laeremans, Luk Raekelboom,
Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthoudingen
Artikel 1.
Voor het schooljaar 2015-2016 voor de gemeentelijke basisschool Beigem de capaciteit
als volgt te bepalen:
Klas

Capaciteit

2013

48

2012

48

2011

24

2010

48

1ste leerjaar

48

2de leerjaar

48

3de leerjaar

24

4de leerjaar

24

5de leerjaar

24

6de leerjaar

48

Art. 2.
Voor het schooljaar 2015-2016 voor de gemeentelijke basisschool Borgt de capaciteit als
volgt te bepalen:
Klas

Capaciteit

2013

24

2012

24

2011

24

2010

24

1ste leerjaar

42

2de leerjaar

42

3de leerjaar

42

4de leerjaar

42

5de leerjaar

42

6de leerjaar

24

Art. 3.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 voor de gemeentelijke basisschool Humbeek de
capaciteit als volgt te bepalen:
Klas

Capaciteit

instappers

40

1ste kleuterklas

40

2de kleuterklas

48

3de kleuterklas

48

1ste leerjaar

48

2de leerjaar

48

3de leerjaar

48

4de leerjaar

48

5de leerjaar

48

6de leerjaar

48

Art. 4.
Voor het schooljaar 2015-2016 voor de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever de
capaciteit als volgt te bepalen:
Klas

Capaciteit

2013

44

2012

22

2011

44

2010

44

1ste leerjaar

44

2de leerjaar

22

3de leerjaar

22

4de leerjaar

44

5de leerjaar

44

6de leerjaar

44

9e zaak:

Basisonderwijs - Lagere afdeling - Aanwending bijkomende gesubsidieerde
lestijden en evenredige vermindering van de lestijden ten laste in de
gemeentelijke basisschool Borgt vanaf 1 september 2014

Gelet op artikel 173quater van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 dat
bepaalt dat scholen die gelegen zijn in een administratief arrondissement van het
Vlaamse Gewest waarbinnen het aantal regelmatige leerlingen geteld op 1 februari
voorafgaand aan een nieuw schooljaar minstens met 2400 is gestegen tegenover dat op 1
februari vijf jaar eerder, op 1 oktober van het nieuwe schooljaar tot hertelling van het
aantal leerlingen dienen over te gaan met het oog op het bijstellen van het aantal
gesubsidieerde lestijden;
Gelet op het feit dat de gemeente Grimbergen gelegen is in een administratief
arrondissement van het Vlaamse Gewest dat aan deze voorwaarde beantwoordt, zodat op
1 oktober 2014 tot hertelling van het aantal leerlingen diende te worden overgegaan;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de zitting van 22 mei 2014 besliste om bij de
start van het schooljaar 2014-2015 52 lestijden ten laste van het bestuur te nemen,
waarvan 19 lestijden toegekend werden aan de lagere afdeling van de gemeentelijke
basisschool Borgt;

Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de zitting van 28 augustus 2014 overging tot de
vaststelling van de aanwending van het lestijdenpakket van het schooljaar 2014-2015;
Gelet op het feit dat het schoolhoofd van de gemeentelijke basisschool Borgt meldt dat,
op basis van de hertelling van 1 oktober 2014, het leerlingenaantal in vergelijking met 1
februari 2014 met 12 leerlingen is gestegen, waardoor het aantal gesubsidieerde lestijden
met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2014 wordt verhoogd met 12 lestijden;
Overwegende dat hierdoor 12 van de 19 lestijden ten laste die het bestuur had voorzien
voor de lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Borgt niet moeten worden
aangewend;
Overwegende dat de gemeenteraad als inrichtende macht moet beslissen over de
aanwending van gesubsidieerde lestijden en over de inrichting van lestijden ten eigen
laste;
Gelet op de processen-verbaal van de schoolraden van de gemeentescholen van
Grimbergen;
Gelet op het protocol van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog
Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs ter zake;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
In de lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Borgt met terugwerkende kracht
vanaf 1 september 2014 12 bijkomende gesubsidieerde klaslestijden aan te wenden en 12
van de 19 op 22 mei 2014 toegekende lestijden ten laste niet aan te wenden.
10e zaak:

Academie voor Muziek, Woord en Dans - Aanwending van het
lesurenpakket voor het schooljaar 2014-2015 en overdracht van
leraarsuren naar het schooljaar 2015-2016

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van
het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", “Woordkunst” en "Dans";
Overwegende dat de bevoegde administratie van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, rekening houdend met leerlingenaantallen, voor het schooljaar 2014-2015
de volgende leraarsuren heeft toegekend:
Uren leraar lagere graad Dans
Uren leraar lagere graad Muziek

28,00
138,00

Uren leraar lagere graad Woordkunst

6,00

Uren leraar middelbare graad Dans

8,00

Uren leraar middelbare graad Muziek
Uren leraar middelbare graad Woordkunst
Totaal aantal uren-leraar Lager Secundair:

Uren leraar hogere graad Dans
Uren leraar hogere graad Muziek
Uren leraar hogere graad Woordkunst

158,00
22,00
360,00

3,00
259,00
20,00

Totaal aantal uren-leraar Hoger Secundair:

282,00

Totaal aantal uren-leraar:

642,00

Gelet op de omzendbrief DKO/2011/02 van 24 juni 2011 ‘Jaarlijkse inlichtingen voor het
schooljaar 2014-2015’;

Overwegende dat er van het schooljaar 2013-2014 1 lesuur van de hogere graad werd
overgedragen, waardoor het aantal aanwendbare lesuren voor dit schooljaar 643
bedraagt;
Gelet op het voorstel om voor het schooljaar 2014-2015 642 lesuren aan te wenden ten
laste van de Vlaamse Gemeenschap en om 1 uur over te dragen naar het schooljaar
2015-2016;
Overwegende dat het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, bovenop dit
lesurenpakket de volgende gesubsidieerde uren toekende, die zoals vermeld moeten
worden aangewend:
•
ICT-coördinatie: 2 uren HS (11 punten aangewend in het ambt van leraar Hoger
Secundair);
•
Ortho-agogische vorming (lagere afdeling): 5,5 uren LS (11 financierbare leerlingen *
0,5);
Gelet op het protocol dat over dit dossier werd afgesloten in de schoot van het
Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd
Onderwijs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Van de 643 beschikbare lesuren die door de Vlaamse Gemeenschap voor de
gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans ter beschikking zijn gesteld, 642
lesuren in het huidige schooljaar 2014-2015 als volgt aan te wenden:
VAK DANS

L.S.

H.S.

TOT.

algemene artistieke bewegingsleer (A.A.B.)

7

0

7

artistieke training (A.T.)

10

5

15

dansinitiatie

4

0

4

hedendaagse dans

2

3

5

pedagogische coördinatie

0

3

3

totaal dans

23

11

34

accordeon

3

0

3

accordeon jazz & lichte muziek

2

2

4

algemene muziekcultuur (A.M.C.)

17

0

17

algemene muziektheorie

7

0

7

algemene muzikale vorming (A.M.V.)

46

0

46

basgitaar jazz & lichte muziek

5

10

15

begeleiding

6

6

12

begeleiding jazz & lichte muziek

1

3

4

begeleidingspraktijk

9

1

10

VAK MUZIEK

blokfluit

0

4

4

cello

7

1

8

dwarsfluit

13

3

16

dwarsfluit jazz & lichte muziek

0

4

4

elektrische gitaar jazz & lichte muziek

17

17

34

ensemble jazz & lichte muziek

18

29

47

gitaar

21

10

31

hobo

4

2

6

hoorn

3

2

5

instrumentaal ensemble

0

16

16

klarinet/sax

3

2

5

muziekgeschiedenis

0

6

6

muziektheorie

0

3

3

muziektheorie jazz & lichte muziek

0

3

3

orgel

1

1

2

pedagogische coördinatie

7

36

43

piano

33

14

47

piano-keyboard jazz & lichte muziek

25

15

40

samenspel

9

0

9

samenzang

10

0

10

saxofoon

8

4

12

saxofoon jazz & lichte muziek

4

3

7

slagwerk

5

3

8

slagwerk jazz & lichte muziek

6

7

13

trombone

0

2

2

trombone jazz & lichte muziek

0

1

1

trompet

2

5

7

trompet jazz & lichte muziek

1

0

1

viool

7

8

15

viool jazz & lichte muziek

1

0

1

vocaal ensemble

0

1

1

zang

4

1

5

zang jazz & lichte muziek

14

9

23

totaal muziek

319

234

553

algemene verbale vorming (A.V.V.)

9

0

9

dramatische expressie (D.E.)

3

0

3

pedagogische coördinatie

0

3

3

repertoirestudie woordkunst (R.S.)

0

2

2

toneel

3

10

13

verbale vorming

2

0

2

voordracht

11

10

21

welsprekendheid

1

1

2

totaal woord

29

26

55

algemeen totaal

371

271

642

VAK WOORD

Art. 2.
Van de 643, voor het schooljaar 2014-2015 beschikbare lesuren 1 lesuur van de hogere
graad over te dragen naar het schooljaar 2015-2016.
Art. 3.
De bijkomende uren bovenop het lesurenpakket, gesubsidieerd door het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, voor het schooljaar 2014-2015, als volgt aan te wenden:
PROJECTEN

L.S.

H.S.

TOT.

ICT-coördinatie

0

2

2

Ortho-agogische vorming

5,5

0

6

totaal projecten

5,5

2

7,5

11e zaak:

Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA-4) - Besteding restmiddelen

Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat werd goedgekeurd
in het Vlaams onderhandelingscomité C1 van 9/12/2009;
Gelet op het sectoraal akkoord over het addendum nr.1 aan het kaderreglement tweede
pensioenpijler contractanten, zoals aangevuld met de aanvullende nota bij het
kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten van 26/05/2011, dat werd
goedgekeurd in het Vlaams onderhandelingscomité C1 van 16/10/2013;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/09/2010 tot invoering van de tweede
pensioenpijler voor contractanten vanaf 01/01/2010 met een bijdragepercentage van 2%;
Gelet op de middelen die de Vlaamse regering met de uitvoering van het vierde Vlaamse
Intersectoraal Akkoord voor de socialprofit en non-profitsector (VIA 4) ter beschikking
stelt ter verhoging van de koopkracht voor de contractuele personeelsleden in de
gesubsidieerde VIA-diensten als de tweede pensioenpijler en/of de maaltijdcheques
worden verhoogd;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12/12/2013 om geen gebruik te maken
van de VIA 4 middelen ter verhoging van de koopkracht;
Gelet op de brief van 9/07/2014 waarin de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale
Besturen in Vlaanderen (GSD-V vzw) meedeelt dat een aantal besturen niet zijn ingegaan
op dit aanbod waardoor een deel van het beschikbare bedrag niet werd opgenomen door
de lokale besturen;
Overwegende dat de sociale partners in samenspraak met de Vlaamse Overheid een
addendum gevoegd hebben bij het VIA 4 akkoord waardoor de restmiddelen jaarlijks
proportioneel kunnen verdeeld worden onder de rechthebbende besturen in functie van
het aantal personeelsleden in de VIA-diensten, de hoogte van de maaltijdcheque en de
hoogte van de tweede pensioenpijler;
Overwegende dat het bestuur, om aanspraak te kunnen maken op deze middelen, een
aanvraagformulier moet indienen voorzien van een protocol van onderhandeling met de
vakbonden.
Overwegende dat op basis van de ingediende aanvragen een schatting kan opgemaakt
worden en GSD-V de middelen toekent in de eerste helft van 2015;
Overwegende dat het bestuur vrij kan bepalen waaraan de middelen worden besteed
(voor andere doeleinden dan koopkracht en voor andere personeelsleden dan die in de
VIA-diensten);
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in overleg met het OCMW
voorstelt om een aanvraagformulier in te dienen en de middelen in te zetten voor het
behoud van de huidige waarde van de maaltijdcheque en de tweede pensioenpijler;
Gelet op het protocol dat over dit dossier werd afgesloten in de schoot van het Gewoon
Bijzonder Onderhandelings- en Hoog overlegcomité van het Gemeente- en OCMW
personeel;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Een aanvraagformulier in te dienen om aanspraak te maken op de restmiddelen uit de
VIA 4 die niet opgenomen werden door de lokale besturen en proportioneel zullen
verdeeld worden onder de rechthebbende besturen in functie van het aantal
personeelsleden in de VIA-diensten, de hoogte van de maaltijdcheque en de hoogte van
de tweede pensioenpijler.
Art. 2.
Dit in artikel 1 bedoelde middelen te besteden aan het behoud van de huidige waarde van
de maaltijdcheque en de tweede pensioenpijler.
12e zaak:

Wijziging huishoudelijk reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de
openbare markten

Gelet op artikel 42, §3, van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten
en de organisatie van openbare markten;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en
organisatie van ambulante activiteiten;
Gelet op het algemeen politiereglement van 23 februari 2006, afdeling 9.1 en 9.2;
Gelet op het "Huishoudelijk reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op
openbare markten" goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 september 2007 en laatst
gewijzigd op 25 augustus 2011;
Gelet op het voorstel van de marktcommissie van 12 mei 2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:

///
onthouden zich:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Bart Laeremans, Luk Raekelboom,
Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 3 onthoudingen
Enig artikel.
Het huishoudelijk reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare
markten en op het openbaar domein buiten de markten, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad op 27 september 2007 en laatst gewijzigd op 25 augustus 2011, als volgt
te wijzigen:
•

artikel 4:
- aan het einde van de eerste alinea:
vervangen van de woorden "op het politiecommissariaat" door "op de markt";
- aan het einde van de derde alinea:
vervangen van de woorden "op het politiecommissariaat" door "bij de marktleider
of zijn vervanger";
- in de vierde alinea:
vervangen van de woorden "op het politiecommissariaat" door "aan de
marktleider of zijn vervanger";

•

artikel 10:
- eerste alinea, tweede gedachtestreepje:
invoegen van de woorden "of zijn vervanger of de dienst Economie en Cultuur" na
de woorden "aan de marktleider";
- eerste alinea, tweede gedachtestreepje:
invoegen van de woorden "of zijn vervanger of de dienst Economie en Cultuur" na
de woorden "van de marktleider";

•

artikel 15:
integraal vervangen door de volgende tekst:
Er bestaat een marktcommissie, samengesteld als volgt:
- maximum 2 afgevaardigden van de marktkramers van de openbare markt aan het
Kerkplein te 1850 Grimbergen;
- maximum 2 afgevaardigden van de marktkramers van de openbare markt aan het
Sint Amandsplein te 1853 Strombeek-Bever;
- de marktleider;
- maximum 2 afgevaardigden van de plaatselijke handelaars in het centrum van
1850 Grimbergen;
- maximum 2 afgevaardigden van de plaatselijke handelaars in het centrum van
1853 Strombeek-Bever;
- 2 leden van het college van burgemeester en schepenen: de burgemeester en de
schepen bevoegd voor Lokale Economie;
- de korpschef en/of een afgevaardigde van politie;
- een afgevaardigde van de dienst Economie en Cultuur.
Een marktleider wordt aangeduid door het college van burgemeester en schepenen.

Een vervanger van de marktleider wordt aangeduid uit de leden van de marktcommissie
door het college van burgemeester en schepenen.
De commissie geeft advies over alle aangelegenheden betreffende de markt die haar
voorgelegd worden door de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen
of de burgemeester, alsmede over alle betwistingen waartoe de uitvoering van
onderhavig reglement zou kunnen aanleiding geven.

De marktcommissie vergadert wanneer de burgemeester of de schepen bevoegd voor
lokale economie het noodzakelijk vindt een vergadering te beleggen, of op vraag van 1/5
van haar leden. De marktcommissie vergadert minstens 1 maal per jaar.
De voorzitter roept de marktcommissie bijeen. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk en
aan huis, tenminste drie vrije dagen voor de vergadering, met vermelding van dag, uur,
plaats en agenda der bijeenkomst.
13e zaak:

Retributiereglement jeugdontmoetingscentrum - Overgangsbepaling in
verband met de toepassing van het abonnementssysteem

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van van 25 september 2014 (9e zaak) houdende
retributie op het gebruik van het jeugdontmoetingscentrum (2014-2019);
Overwegende dat bovenvermeld retributiereglement een regeling omvat die het mogelijk
maakt om aan een verminderde prijs het gebruik van een lokaal in het
jeugdontmoetingscentrum toe te staan wanneer dit gebruik plaatsvindt op een vast
dagdeel gedurende een volledig werkjaar;
Overwegende dat hierbij wordt uitgegaan van werkjaren die lopen van 1 september van
een jaar tot 31 augustus van het daaropvolgende jaar;
Overwegende dat deze jaarabonnementen moeten op basis van het retributiereglement
moeten worden aangevraagd uiterlijk op 31 mei voorafgaand aan het beoogde werkjaar
en dat zulks voor het werkjaar 2014-2015 onmogelijk was omdat dit bij de vaststelling
van het reglement door de gemeenteraad reeds een aanvang had genomen;
Gelet op het feit dat het college aansluitend bij het voorgaande in het aangepaste
gebruiksreglement van het JOC een overgangsregeling heeft opgenomen op basis
waarvan voor het werkjaar 2014-2015 aanvragen tot het bekomen van een abonnement
uitzonderlijk konden worden ingediend in de loop van de maand oktober 2014;
Overwegende dat de aldus aangevraagde abonnementen derhalve ten vroegste in de loop
van de eerste helft van de maand november door het college konden worden beoordeeld
en dat het eraan gekoppelde gebruik derhalve pas vanaf de tweede helft van november
2014 kon ingaan;
Overwegende dat het billijk is om daarom het verschuldigde abonnementsgeld naar
verhouding te berekenen;
Overwegende dat het daarom aangewezen is om de toegepaste overgangsregeling door
de gemeenteraad te laten bekrachtigen en om aan de gemeenteraad voor te stellen om,
hieraan gekoppeld, de berekening van het verschuldigde abonnementsgeld naar
verhouding tot het nog resterende gedeelte van het werkjaar als financiële
overgangsregeling op te nemen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
Artikel 4, § 2, van het reglement betreffende de retributie op het gebruik van het
jeugdontmoetingscentrum (2014-2019) zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing
van 25 september 2014 (9e zaak) na de vierde alinea aan te vullen met de volgende
bepalingen:
"Tijdens het eerste lopende werkjaar na de invoering van dit reglement kunnen erkende
Grimbergse jeugdverenigingen of, voor wat betreft de repetitielokalen, Grimbergse
jongeren bij voorrang een aanvraag tot het gebruik van lokalen in het JOC indienen
tussen 1 en 30 oktober 2014 voor:
•
jaarabonnementen die lopen tot 31 augustus 2015;
•
de periode van 1 oktober 2014 tot 28 februari 2015.
Voor wat betreft de jaarabonnementen zullen de in § 1 bepaalde retributies voor dit
overgangsjaar naar verhouding tot het reëel gebruik van het toegewezen lokaal worden
berekend, met dien verstande dat het gebruik in alle gevallen verondersteld zal worden
ten laatste in te gaan op 1 december 2014.”

14e zaak:

Administratief toezicht op een gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA-vzw) Heemschut - Ontwerp van
budgetwijziging 2014 – Goedkeuring

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de overheidsuitgaven,
voornamelijk wat de toelagen aan de door de gemeenten gesubsidieerde rechtspersonen
betreft;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht
bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met
private rechtspersonen aangaande toelagen;
Overwegende dat budgetten van Heemschut en wijzigingen hieraan aan de goedkeuring
van de gemeenteraad zijn onderworpen;
Overwegende dat een ontwerp van budgetwijziging 2014 via mailbericht bij de gemeente
op 5 november 2014 is binnengekomen, samen met een begeleidende toelichting;
Overwegende dat hierin een aantal kredieten worden herschikt en de gemeentelijke
toelage op € 267.054,00 wordt gebracht;
Overwegende dat deze gemeentelijke toelage past in het financieel meerjarenplan van de
gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
De budgetwijziging 2014 van Heemschut goed te keuren.
15e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintCornelius (Molenveld) - Budget 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;
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 6.1;
Overwegende dat het budget 2014 van het bestuur van de eredienst Sint-Cornelius
(Molenveld) door de kerkraad werd vastgesteld op 19 juni 2014 en bij de gemeente is
toegekomen op 15 september 2014 via het centraal kerkbestuur;
Overwegende dat het budget 2014 volledig overeenstemt met het financieel
meerjarenplan 2014-2019 van dit kerkbestuur;
Overwegende dat een beleidsnota 2014 gevoegd werd bij het ingediende dossier;
Overwegende dat het advies van het erkend representatief orgaan over dit budget
vooralsnog ontbreekt;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage voor 2014 op € 4.393,76 wordt
vastgesteld;
Overwegende dat er geen investeringstoelage van gemeentewege wordt gevraagd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:

Artikel 1.
Akte te nemen van het budget 2014 van het kerkbestuur Sint-Cornelius (Molenveld).
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend
representatief orgaan.
16e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintCornelius (Molenveld) - Meerjarenplanaanpassing 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;
Overwegende dat een meerjarenplanaanpassing 2014-2019 van het bestuur van de
eredienst Sint-Cornelius (Molenveld) door de kerkraad op 25 september 2014 werd
goedgekeurd en bij de gemeente is toegekomen op 9 oktober 2014 via het centraal
kerkbestuur;
Overwegende dat de reden van deze aanpassing tweeledig is namelijk:
•
de herziening van de jaarrekening 2012 door de provinciegouverneur;
•
de rechtzetting van een historisch verkeerde boeking van een investeringsbelegging;
Overwegende dat voor de opmaak van dit plan de cijfers uit de door de gouverneur
herziene rekening 2012 als basis werden genomen, waarop een afgesproken
groeiscenario van 1,8% werd toegepast;
Overwegende dat er geen formeel overleg met het gemeentebestuur omtrent deze
aanpassing is geweest. Gezien volgens de regelgeving enkel wenselijk is bij ingrijpende
wijzigingen aan de planning;
Overwegende dat op de door het kerkbestuur gevraagde toelagen in het oorspronkelijk
meerjarenplan door de gemeenteraad op 27 februari 2014 een correctie werd
doorgevoerd;
Overwegende dat in overeenstemming met de hierboven vermelde afspraken de nieuwe
gevraagde gemeentelijke toelagen als volgt werden vastgesteld:
Exploitatie.
•
•
•
•
•
•

2014:
2015:
2016:
2017:
2018:
2019:

€
€
€
€
€
€

13.296,52;
4.814,44;
15.363,17;
15.702,95;
16.043,39;
16.384,89.

Investeringen.
•
•
•
•
•
•

2014:
2015:
2016:
2017:
2018:
2019:

nihil;
nihil;
nihil;
nihil;
nihil;
nihil;

Overwegende dat het financieel resultaat van vorige jaren vanaf 2016 nog niet is gekend
waardoor in het meerjarenplan onder rubriek K van het exploitatie-overzicht geen bedrag
wordt voorzien tot 2019 en dit, conform de regelgeving ter zake;
Overwegende dat tot op vandaag de gemeente nog geen advies heeft ontvangen van het
erkend representatief orgaan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming waaraan niet wordt deelgenomen door Gerlant Van Berlaer en
Marielle Romeyns;
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Vera Van Impe, Marc
Hamelrijckx;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Bart Laeremans, Luk Raekelboom, Yves Verberck,
Eric Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 22 stemmen voor en 1 stem tegen bij 6 onthoudingen
Artikel 1.
De meerjarenplanaanpassing 2014-2019, goedgekeurd door de kerkraad op 9 oktober
2014, van het kerkbestuur Sint-Cornelius (Molenveld) 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.
17e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintCornelius (Molenveld) - 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 6.2;
Overwegende dat een budgetwijziging van dit kerkbestuur op 25 augustus 2014 werd
goedgekeurd door de kerkraad en bij de gemeente is toegekomen op 15 september 2014
via het centraal kerkbestuur;
Overwegende dat deze aanpassing wordt gevraagd omwille van een herschikking van een
aantal kredieten alsmede de rechtzetting van een historisch verkeerd geboekte
investeringsbelegging;
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;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:

Artikel 1.
Akte te nemen van de budgetwijziging 2014 van het kerkbestuur Sint-Cornelius
(Molenveld), goedgekeurd door de kerkraad op 25 augustus 2014.
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.
18e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintCornelius (Molenveld) - 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 6.1;
Overwegende dat het budget 2015 van het bestuur van de eredienst Sint-Rumoldus
(Humbeek) door de kerkraad werd vastgesteld op 25 september 2015 en via het centraal
kerkbestuur bij de gemeente is toegekomen op 4 november 2014;
Overwegende dat het budget 2015 volledig overeenstemt met het gewijzigd financieel
meerjarenplan 2014-2019 van dit kerkbestuur;
Overwegende dat een beleidsnota 2015 gevoegd werd bij het ingediende dossier;
Overwegende dat het advies van het erkend representatief orgaan vooralsnog ontbreekt;
Overwegende dat er voor 2015 een gemeentelijke exploitatietoelage wordt gevraagd van
€ 4.814,44;
Overwegende dat er voor 2015 geen gemeentelijke investeringstoelage wordt gevraagd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
Akte te nemen van het budget 2015 van het kerkbestuur Sint-Cornelius (Molenveld).
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek, het erkend
representatief orgaan en de gouverneur.
19e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst
Onze-Lieve-Vrouw (Beigem) - 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 6.1;
Overwegende dat het budget 2015 van het bestuur van de eredienst Onze-Lieve-Vrouw
(Beigem) door de kerkraad werd vastgesteld op 2 juli 2014 en via het centraal
kerkbestuur bij de gemeente is toegekomen op 7 oktober 2014;
Overwegende dat het budget 2015 volledig overeenstemt met het door de gemeenteraad
goedgekeurde financieel meerjarenplan 2014-2019 van dit kerkbestuur;
Overwegende dat een beleidsnota tevens gevoegd werd bij het ingediende dossier;
Overwegende dat het advies van het erkend representatief orgaan vooralsnog ontbreekt;
Overwegende dat er noch een gemeentelijke exploitatietoelage, noch een
investeringstoelage voor 2015 wordt gevraagd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
Akte te nemen van het budget 2015 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw (Beigem).
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend
representatief orgaan.
20e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintSalvator (Borgt) - 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 6.1;
Overwegende dat het budget 2015 van het bestuur van de eredienst Sint-Salvator (Borgt)
door de kerkraad werd vastgesteld op 30 juni 2014 en via het centraal kerkbestuur bij de
gemeente is toegekomen op 7 oktober 2014;
Overwegende dat het budget 2015 volledig overeenstemt met het door de gemeenteraad
goedgekeurde financieel meerjarenplan 2014-2019 van dit kerkbestuur;
Overwegende dat een beleidsnota tevens gevoegd werd bij het ingediende dossier;
Overwegende dat het advies van het erkend representatief orgaan vooralsnog ontbreekt;
Overwegende dat er noch een gemeentelijke exploitatietoelage, noch een
investeringstoelage voor 2015 wordt gevraagd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.

Akte te nemen van het budget 2015 van 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 het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend
representatief orgaan.
21e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Heilig
Hart en Sint-Jozef (Verbrande Brug) - 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 6.1;
Overwegende dat het budget 2015 van het bestuur van de eredienst Heilig Hart en SintJozef (Verbrande Brug) door de kerkraad werd vastgesteld op 26 mei 2014 en via het
centraal kerkbestuur bij de gemeente is toegekomen op 7 oktober 2014;
Overwegende dat het budget 2015 volledig overeenstemt met het door de gemeenteraad
goedgekeurde financieel meerjarenplan 2014-2019 van dit kerkbestuur;
Overwegende dat een beleidsnota tevens gevoegd werd bij het ingediende dossier;
Overwegende dat het advies van het erkend representatief orgaan vooralsnog ontbreekt;
Overwegende dat er voor 2015 een gemeentelijke exploitatietoelage wordt gevraagd van
€ 23.899,68;
Overwegende dat er voor 2015 geen gemeentelijke investeringstoelage wordt gevraagd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
Akte te nemen van het budget 2015 van het kerkbestuur Heilig Hart en Sint-Jozef
(Verbrande Brug).
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend
representatief orgaan.
22e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintRumoldus (Humbeek) - 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 6.1;
Overwegende dat het budget 2015 van het bestuur van de eredienst Sint-Rumoldus
(Humbeek) door de kerkraad werd vastgesteld op 2 juli 2014 en via het centraal
kerkbestuur bij de gemeente is toegekomen op 7 oktober 2014;
Overwegende dat het budget 2015 volledig overeenstemt met het gewijzigd financieel
meerjarenplan 2014-2019 van dit kerkbestuur;
Overwegende dat een beleidsnota 2015 gevoegd werd bij het ingediende dossier;
Overwegende dat het advies van het erkend representatief orgaan vooralsnog ontbreekt;
Overwegende dat er voor 2015 een gemeentelijke exploitatietoelage wordt gevraagd van
€ 15.350,04;
Overwegende dat er voor 2015 geen gemeentelijke investeringstoelage wordt gevraagd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
Akte te nemen van het budget 2015 van 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 het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend
representatief orgaan.
23e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintServaas (Grimbergen) - 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 6.1;
Overwegende dat het budget 2015 van het bestuur van de eredienst Sint-Servaas
(Grimbergen) door de kerkraad werd vastgesteld op 10 juni 2014 en via het centraal
kerkbestuur bij de gemeente is toegekomen op 7 oktober 2014;
Overwegende dat het budget 2015 volledig overeenstemt met het door de gemeenteraad
goedgekeurde financieel meerjarenplan 2014-2019 van dit kerkbestuur;
Overwegende dat een beleidsnota tevens gevoegd werd bij het ingediende dossier;
Overwegende dat het advies van het erkend representatief orgaan vooralsnog ontbreekt;
Overwegende dat er voor 2015 een gemeentelijke exploitatietoelage wordt gevraagd van
€ 107.230,82;
Overwegende dat er voor 2015 geen gemeentelijke investeringstoelage wordt gevraagd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLIST:
Artikel 1.
Akte te nemen van het budget 2015 van het kerkbestuur Sint-Servaas (Grimbergen).
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend
representatief orgaan.
24e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintAmandus (Strombeek-Bever) - 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 6.1;
Overwegende dat het budget 2015 van het bestuur van de eredienst Sint-Amandus
(Strombeek-Bever) door de kerkraad werd vastgesteld op 26 mei 2014 en via het
centraal kerkbestuur bij de gemeente is toegekomen op 7 oktober 2014;
Overwegende dat het budget 2015 volledig overeenstemt met het door de gemeenteraad
goedgekeurde financieel meerjarenplan 2014-2019 van dit kerkbestuur;
Overwegende dat een beleidsnota 2015 gevoegd werd bij het ingediende dossier;
Overwegende dat het advies van het erkend representatief orgaan vooralsnog ontbreekt;
Overwegende dat er voor 2015 een gemeentelijke exploitatietoelage wordt gevraagd van
€ 22.676,82;
Overwegende dat er voor 2015 geen gemeentelijke investeringstoelage wordt gevraagd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
Akte te nemen van het budget 2015 van het kerkbestuur Sint-Amandus (StrombeekBever).
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend
representatief orgaan.
25e zaak:

Ministerieel besluit houdende de erkenning van de samenvoeging van de
parochie Heilige Johannes Berchmans (het Voor/Villvoorde) met de
parochies Heilige Amandus (Strombeek-Bever), voor het gedeelte dat
toebehoort tot de gemeente Grimbergen en Heilige Aloysius van Gonzaga
(Koningslo), voor het gedeelte dat toebehoort tot de stad Vilvoorde –
Kennisneming

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;

Gelet op het gunstig advies van 29 juli 2013 van de gemeente Grimbergen;
Overwegende dat het ministerieel besluit van 24 juli 2014 bij de gemeente is
binnengekomen op 6 augustus 2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
Het ministerieel besluit van 24 juli 2014 houdende de erkenning van de samenvoeging
van de parochie Heilige Johannes Berchmans (het Voor/Vilvoorde) met de parochies
Heilige Amandus (Strombeek-Bever), voor het gedeelte dat toebehoort tot de gemeente
Grimbergen en Heilige Aloysius van Gonzaga (Koningslo), voor het gedeelte dat
toebehoort tot de stad Vilvoorde, voor kennisneming te aanvaarden.
Art. 2.
Aan de financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van deze beslissing voor
kennisgeving over te maken aan de kerkfabrieken Sint-Amandus te Strombeek-Bever en
Sint-Aloysius van Gonzaga Koningslo.
26e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintJan-Berchmans (Vilvoorde) - Eindrekening van de penningmeester en
afsluiting van de rekeningen – 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 decreet van 6 juli 2012 van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse
bepalingen van het decreet van 7 mei 2004, in het bijzonder afdeling 1/1 wijziging van de
erkenningen;
Gelet op de opheffing van voornoemde parochie;
Overwegende dat de kerkraad de eindrekening van de penningmeester op 22 september
2014 heeft goedgekeurd en vervolgens aan de gemeente heeft overgemaakt;
Overwegende dat de staat van vermogen van dit kerkbestuur een beschikbare
kasvoorraad vertoont van € 4.062,97;
Overwegende dat een inventaris van de goederen werd gevoegd bij het ministerieel
besluit houdende de erkenning van de samenvoeging van de parochie Heilige Johannes
Berchmans met de parochies Heilige Amandus en Heilige Alysius van Gonzaga dat
afzonderlijk aan de gemeenteraad ter kennisneming wordt voorgelegd;
Overwegende dat het Agentschap Binnenlands Bestuur aan de gemeente heeft laten
weten dat het volledige patrimonium zal overgaan naar de twee kerkfabrieken waarvan
sprake;
Overwegende dat de twee kerkfabrieken zullen worden uitgenodigd om deze verdeling op
te nemen in hun budget.
Overwegende dat de volgende overzichten tevens werden toegevoegd:
•
financiële nota;
•
de kastoestand;
•
staat van het vermogen;
Overwegende dat een bewijs van kastoestand ontbreekt op datum van 31 december
2013;
Overwegende dat voor 2013 de gemeentelijke exploitatietoelage € 4.339,50 bedroeg;
Overwegende dat voor 2013 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2013 een financieel overschot vertoont
van € 4.062,97;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2013 gelijk is aan € 0,00;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
De eindrekening van het kerkbestuur Sint-Jan-Berchmans (Vilvoorde) voor kennisneming
te aanvaarden.
Art. 2.
Aan de financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van deze beslissing voor
kennisgeving over te maken aan het stadsbestuur van Vilvoorde.
27e zaak:

Ophaling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 42;
Gelet op de statuten van Haviland, inzonderheid artikel 3 dat de doelstellingen van de
intercommunale omschrijft;
Overwegende dat de Intercommunale Haviland een totaaloplossing biedt voor het
gemeentelijk afvalbeleid m.b.t. de ophaling en verwerking van huishoudelijk afval en dat
het aangewezen is het beheer hiervan op intercommunale wijze te organiseren;
Overwegende dat een dergelijke samenwerking kan overeenkomstig de procedure van
"wederzijdse exclusieve dienstverlening";
Overwegende dat uit eerdere overheidsopdrachten voor deze ophaling is gebleken dat de
jaarlijkse gemeentelijke kosten voor deze 'in-house opdracht' lager liggen;
Overwegende dat bij deze 'in-house procedure' de gemeente is ontslagen van de
toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten;
Overwegende dat bij deze procedure de inspraak van de gemeente binnen de
besluitvorming van Haviland gegarandeerd wordt via de afvaardiging in de algemene
vergadering en de raad van bestuur;
Gelet op het voorstel van de Intercommunale Haviland, onder vorm van bijlage 1c bij de
samenwerkingsovereenkomst inzake ophaling en verwerking van afvalstoffen;
Overwegende dat de jaarlijkse gemeentelijke kosten verbonden aan de goedkeuring van
deze bijlage als volgt worden geraamd:
•
ophaling van huishoudelijk GFT : €4,38 voor 52 ophalingen per jaar per inwoner (vrij
van btw) voor de ophalingen in 2015, zoals voorzien in de ophaalkalender
Gelet op de duur van de overeenkomst, namelijk 5 jaar, ingaand op 1 januari 2015 en
eindigend op 31 december 2019;
Aangezien de intercommunale voor dergelijke werken over een ervaren personeelskader
en bovendien over het geschikte materiaal beschikt;
Overwegende dat deze operatie van gemeentelijk belang en van openbaar nut is;
Op voorstel van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
De bijlage 1c 'ophaling van huishoudelijk GFT' bij de samenwerkingsovereenkomst inzake
ophaling en verwerking van afvalstoffen wordt goedgekeurd.
Art. 2.
De opdracht wordt afgesloten op basis van het principe 'wederzijdse exclusieve
dienstverlening' overeenkomstig de statuten van Haviland.
Art. 3.
De voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris gelasten met het
ondertekenen van voormelde bijlage.

28e zaak:

Aangepaste machtiging tot kosteloze overname door de gemeente van
wegenisgronden in de verkaveling IMMO+nv, gelegen Lusweg te Humbeek

Gelet op de verkavelingsvergunning afgeleverd op 23 april 1998 aan de IMMO+ nv met
verplichting om de wegenisgronden met aangelegde weginfrastructuur kosteloos af te
staan aan de gemeente voor inlijving in het openbaar wegenisdomein en dus voor
openbaar nut;
Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door studiebureau mesO op 22 december 2011;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 augustus 2013 (30e zaak) om akkoord te
gaan met de kosteloze overname van de wegenis in de verkaveling Immo+ nv, gelegen
Lusweg te 1851 Humbeek en kadastraal gekend als 6de afdeling - sectie B - nrs. 238d5 &
238x4 met een totale oppervlakte van 5a88ca (i.e. loten 1, 2 en 3 op het opmetingsplan
d.d. 22 december 2011 opgemaakt door mesO), en dit voor inlijving in het openbaar
wegenisdomein van de gemeente Grimbergen;
Overwegende dat het verlijden van de akte niet kon doorgaan wegens een fout in zowel
de ontwerpakte als in de gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 augustus 2013;
Overwegende dat de verkopers enkel de wegenisgronden afstaan gelegen binnen de
ontworpen rooilijn, meer bepaald loten 1 én 2 van het opmetingsplan opgemaakt door
mesO d.d. 22 december 2011, en dit voor een oppervlakte van 5a69ca;
Overwegende dat lot 3, met een oppervlakte van 19ca, zich buiten de rooilijn bevindt en
privé-eigendom blijft;
Gelet op de aangepaste ontwerpakte, opgemaakt door het notariskantoor Bieseman, en
overgemaakt bij elektronisch schrijven d.d. 13 oktober 2014;
Gelet op het elektronische schrijven d.d. 14 oktober 2014 vanwege het notariskantoor
Bieseman met de argumentatie omtrent de aangepaste ontwerpakte;
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Gaat over tot de stemming waaraan niet wordt deelgenomen door Jean Dewit;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 augustus 2013 (30e zaak - machtiging
tot kosteloze overname door de gemeente van wegenisgronden in de verkaveling Immo+
nv, gelegen Lusweg te Humbeek) te vervangen door wat volgt:
"Over te gaan tot de kosteloze overname van de wegenisgrond in de verkaveling van
IMMO+ nv, gelegen Lusweg te 1851 Humbeek en kadastraal gekend als 6e afdeling sectie B - nrs. 238d5 en 238x4 deel met een oppervlakte van 5a69 ca (loten 1 én 2 van
het opmetingsplan opgemaakt door mesO d.d. 22 december 2011), en dit voor inlijving in
het openbaar wegenisdomein van de gemeente."
29e zaak:

Goedkeuring grondafstand verkaveling VA/790/14
Verkaveling GROEP HUYZENTRUYT nv - Kolveniersstraat ZN - 1853
Grimbergen

Gelet op de verkavelingsaanvraag ingediend door GROEP HUYZENTRUYT - Bruno RAES,
Wagenaarstraat 33 te 8791 Beveren (Leie), voor het verkavelen van 6 loten –
Kolveniersstraat ZN, 1853 Grimbergen, (afd. 4) sectie B nr. 66 B (deel), (afd. 4) sectie B
nr. 67 N (deel), (afd. 4) sectie B nr. 65 K (deel), met referentienummer VA/790/14;
Gelet op de collegebeslissing van 10 november 2014 waarbij een voorwaardelijk gunstig
advies werd uitgebracht voor het verkavelen van 6 loten voor halfopen en gesloten
bebouwing, met grondafstand van 483,00 m² voor inlijving binnen het openbaar domein
van de Kolveniersstraat;
Overwegende dat de verkavelingsaanvraag over een lengte van +/- 36,00 m een nieuwe
straat/woonerf voorziet welke een breedte van 7,20 m tot 14,20 m en een totale
oppervlakte van 483,00 m² heeft;

Overwegende dat de gemeenteraad een beslissing dient te treffen nopens het voorgesteld
rooilijntracé van de weg met bijbehorende grondafstand;
Gelet op artikel 4.2.17, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met het nieuwe rooilijntracé voorzien in de verkavelingsaanvraag met
referentienummer VA/790/14 ingediend door GROEP HUYZENTRUYT - Bruno RAES,
Wagenaarstraat 33 te 8791 Beveren (Leie), voor het verkavelen van 6 loten –
Kolveniersstraat ZN, 1853 Grimbergen, (afd. 4) sectie B nr. 66 B (deel), (afd. 4) sectie B
nr. 67 N (deel), (afd. 4) sectie B nr. 65 K (deel), mits het uiteindelijk verkrijgen van de
verkavelingsvergunning.
Art. 2.
De strook grond met een oppervlakte van 483,00 m² te bestemmen om gratis ingelijfd te
worden in de openbare wegenis van de gemeente Grimbergen.
30e zaak:

Goedkeuring aangepaste ontwerpakte erfpachtovereenkomst voor Den
Diepen Boomgaard

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27 februari 2014 om de bestaande
overeenkomst betreffende de verhuring van de hoeve gelegen Rijkenhoekstraat 80 te
1850 Grimbergen aan vzw Den Diepen Boomgaard om te zetten in een erfpachtovereenkomst voor een periode van 50 jaar, ingaand op 1 januari 2014, en van rechtswege
eindigend op 31 december 2063, waarbij de canons voor de jaren 2014 en 2015, omwille
van de onbeschikbaarheid van de gebouwen, vastgesteld werden op een symbolische
euro en de jaarlijks te betalen canon vanaf 2016 werden vastgesteld op 6.000,00 euro
(jaarlijks te indexeren);
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 september 2014 (11e zaak - Goedkeuring
ontwerpakte erfpachtovereenkomst voor Den Diepen Boomgaard) om akkoord te gaan
met de ontwerpakte van erfpachtovereenkomst voor Den Diepen Boomgaard;
Overwegende dat thans blijkt dat de erfpachtovereenkomst met de vzw Den Diepen
Boomgaard niet retroactief kan ingaan vanaf 1 januari 2014;
Overwegende dat de aangepaste ontwerpakte van erfpachtovereenkomst voor Den
Diepen Boomgaard overgemaakt werd door het notariskantoor Verelst-Boes op datum van
24 oktober 2014 en onder dezelfde voorwaarden als hoger vermeld ingaat op 1 januari
2015 en van rechtswege eindigt op 31 december 2064, waarbij de canons voor de jaren
2015 en 2016 omwille van de onbeschikbaarheid van de gebouwen worden vastgesteld op
een symbolische euro en de jaarlijkse canon vanaf 2017 wordt vastgesteld op 6.000,00
euro (jaarlijks te indexeren);
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:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Bart Laeremans, Luk Raekelboom,
Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 1 stemmen tegen bij 0 onthoudingen

Artikel 1.
Akkoord te gaan met de intrekking van de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 september
2014 (11e zaak - Goedkeuring ontwerpakte erfpachtovereenkomst voor Den Diepen
Boomgaard).
Art. 2.
Akkoord te gaan met de omschakeling van de bestaande overeenkomst betreffende de
verhuring van de hoeve met grond gelegen Rijkenhoekstraat 80 te 1850 Grimbergen aan
vzw Den Diepen Boomgaard naar een erfpachtovereenkomst voor een periode van 50
jaar, ingaand op 1 januari 2015, en van rechtswege eindigend op 31 december 2064, ten
gunste van vzw Den Diepen Boomgaard.
Art. 3.
Akkoord te gaan met de vaststelling van de jaarlijkse canon voor de jaren 2015 en 2016
op één symbolische euro omwille van de huidige onbeschikbaarheid van de bestaande
gebouwen van Den Diepen Boomgaard.
Art. 4.
Akkoord te gaan om vanaf 2017 de canon vast te stellen op een jaarlijks bedrag van
6.000,00 euro (jaarlijks te indexeren).
Art. 5.
Akkoord te gaan met de aangepaste ontwerpakte van de erfpachtovereenkomst voor Den
Diepen Boomgaard en deze te verlijden voor het notariskantoor Verelst-Boes.
Art. 6.
De gemeentesecretaris en de gemeenteraadsvoorzitter aan te stellen voor het verlijden
van de akte van erfpachtovereenkomst.
31e zaak:

Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan

Gelet op de conformverklaring van het mobiliteitsplan van de gemeente Grimbergen op
12 juni 2012;
Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, gewijzigd bij
decreet van 10 februari 2012;
Gelet op het masterplan Strombeek-Bever waaruit blijkt dat de mobiliteit in deze
deelgemeente om belangrijk onderdeel vormt voor en van een aantal doelstellingen;
Gelet op de collegebeslissing d.d. 6 mei 2013 inzake het voeren van een sneltoets;
Gelet op de goedkeuring van deze sneltoets door de Regionale Mobiliteitscommissie (
RMC) d.d. 10 december 2013 inzake het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan;
Gelet op de adviezen van de kwaliteitsadviseur van de RMC d.d. 5 mei 2014 voor de
opmaak van het beleidsplan;
Gelet op het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan
Gelet op het gunstig advies van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) d.d. 3
november 2014 met betrekking tot het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan;
Overwegend dat na voorlopige vaststelling het ontwerp dient voorgelegd te worden aan
de Regionale Mobiliteitscommissie;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Eric Nagels, Jean Dewit;
onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Philip Roosen, Elke Wouters,
Gert Leenders, Bart Laeremans, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Marc
Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:

Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;
BESLIST: met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen bij 12 onthoudingen
Artikel 1.
Het ontwerp van mobiliteitsplan van de gemeente Grimbergen wordt voorlopig
vastgesteld.
Art. 2.
Dit besluit zal bijgevoegd worden bij het beleidsplan en voor conformiteit aan de RMC
worden voorgelegd.
32e zaak:

Stand van zaken parking C

De burgemeester, Marleen MERTENS, geeft een stand van zaken betreffende het dossier
rond de bouw van een nieuw voetbalstadion op de site Parking C en haalt hierbij de
volgende elementen aan:
•

Er werd uitstel verleend tot 30 november 2014 voor het indienen van de dossiers. De
jurering zal plaatsvinden in december.

•

Op 17 november 2014 ontvingen we een brief van het kabinet van Vlaams ministerpresident Geert Bourgeois met volgende inhoud:
“Ik verwijs naar het schrijven van 29 september namens uw gemeenteraad en mijn
ontmoeting met mevrouw de burgemeester op 6 november.
Met zeer veel aandacht heb ik kennis genomen van de verschillende bezorgdheden
rond de voorgenomen plannen van de stad Brussel voor de bouw van een stadion op
Parking C. Het gaat dan onder andere om de gevolgen voor de mobiliteit in
Grimbergen en op en rond de R0, de leefbaarheid van de omliggende woonbuurten of
de veiligheid en ordehandhaving.
Ook tijdens de ontmoeting op 5 november van minister-president Bourgeois met zijn
ambtsgenoot, minister-president Vervoort, zijn deze bezogdheden aan bod gekomen
en is bijvoorbeeld verwezen naar de motie van uw gemeenteraad.
Toen is afgesproken dat de Vlaamse Regering een initiatief zal nemen tot een
gezamenlijk overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de stad Brussel, de
gemeente Grimbergen en de gouverneur van Vlaams-Brabant over de problematiek
van de bouw van het stadion op Parking C.
U mag een uitnodiging voor dit overleg verwachten.”

•

Er vond een bespreking plaats met Vlaams minister Schauvliege, bevoegd voor milieu
en ruimtelijke ordening. Op basis hiervan kan bevestigd worden dat gewerkt zal
worden volgen volgens de procedure van de omgevingsvergunning voor complexe
projecten. Voor deze complexe projecten verbindt Vlaanderen zich tot een
geïntegreerde adviesverlening, daar waar nu op Vlaams niveau aan verschillende
instanties advies moet worden gevraagd.

•

Bouwheren moeten met de footprint van hun project binnen de maximale oppervlakte
van 5 ha blijven die op basis van het GRUP voor recreatie kan worden gebruikt.
Anders is een wijziging van het GRUP nodig.

•

Participatie aan de jurering maakt het niet onmogelijk om later beroep in te stellen
tegen de vergunning van een project.

•

Tegen een nieuw GRUP kan bij de Raad van State beroep worden ingesteld binnen de
60 dagen.

•

Tegen een vergunning voor complexe projecten kan beroep ingesteld worden bij de
Raad voor Vergunningsbetwistingen.

•

Het traject voor het bekomen van een vergunning in het kader van de regeling voor
complexe projecten omvat vier fases (verkenningsfase, onderzoeksfase,
uitwerkingsfase en uitvoeringsfase) met drie vaste beslismomenten (startbeslissing,
voorkeursbesluit en projectbesluit) en twee openbare onderzoeken (ter voorbereiding
van het voorkeurs- en projectbesluit). Hierbij is o.a. nog sprake van een
alternatievenonderzoeksnota. De doorlooptijd hiervoor kan geschat worden op
anderhalf tot twee jaar.

In toepassing van art. 29bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie
van een geïntegreerde politiedienst vervoegt Jurgen Braeckmans, korpschef, de
vergadering.
33e zaak:

Lokale politie - Mededeling van de kennisneming door de gouverneur van
de provincie Vlaams-Brabant van de 1ste budgetwijziging 2014

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 augustus 2014 houdende vaststelling van de
eerste wijziging van het budget 2014 van de politiezone Grimbergen;
Gelet op de bepalingen betreffende het algemeen administratief toezicht vervat in de
artikels 253 §1, 2°, en 255, §1, van het gemeentedecreet, op basis waarvan de
provinciegouverneur bevoegd is om de uitvoering van besluiten met betrekking tot het
budget binnen een termijn van 50 dagen te schorsen;
Gelet op de brief van 14 oktober 2014, ingekomen op 16 oktober 2014, waarmee de
provinciegouverneur meedeelt dat de 1ste budgetwijziging 2014 - Politiezone Grimbergen
is goedgekeurd bij beslissing van 13 oktober 2014;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het besluit van 13 oktober 2014 van de provinciegouverneur van
Vlaams-Brabant omtrent de goedkeuring van de 1ste budgetwijziging 2014 - Politiezone
Grimbergen.
34e zaak:

Lokale politie – Aankoop gereedschapswagen – Voorwaarden en wijze van
gunnen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de noodzaak om over te gaan tot de aankoop van een gereedschapswagen die
voldoet aan volgende minimumvereisten:
•
7 laden met rollagers;
•
laden dienen automatisch te blokkeren wanneer ze gesloten zijn;
•
afsluitbaar met sleutel;
•
grote (minimum 10 cm diameter) stevige wielen met rem;
Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop van een gereedschapswagen
volgens de behoeften van de politiezone wordt geraamd op € 460,00 (excl. btw);
Overwegende dat het nodige krediet voor deze aankoop werd voorzien op artikel
330/741-51 van de buitengewone dienst van de politiebegroting 2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
De aankoop van een gereedschapswagen volgens de behoeften van de politiezone goed te
keuren.
Art. 2.
Opdracht te geven de procedure op te starten om deze aankoop te gunnen via een
onderhandelingsprocedure waarbij ten minste 3 leveranciers worden aangeschreven.
35e zaak:

Lokale politie – Aankoop poetsmachine – Voorwaarden en wijze van gunnen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de noodzaak om over te gaan tot de aankoop van een poetsmachine die voldoet
aan de volgende minimumvereisten:
•
mogelijkheid om poetsschijven te vervangen waardoor het toestel zowel gladde als
ruwe vloeren kan reinigen;
•
duwmodel;
•
het toestel dient voorzien te zijn van een vloerzuigmond (waardoor water wordt
opgezogen);
•
productiviteit: 400 m² (met opgeladen batterij);
•
CE-markering;
•
voorzien van een oplaadbare batterij
•
de aanduidingen op de bedieningsorganen zijn in de Nederlandse taal en/of van
duidelijke pictogrammen voorzien;
Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop van een poetsmachine volgens de
behoeften van de politiezone wordt geraamd op € 2.480,00 (excl. btw);
Overwegende dat het nodige krediet voor deze aankoop werd voorzien op artikel
330/744-51 van de buitengewone dienst van de politiebegroting 2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming waaraan niet wordt deelgenomen door Jean Dewit;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
De aankoop van een poetsmachine volgens de behoeften van de politiezone goed te
keuren.
Art. 2.
Opdracht te geven de procedure op te starten om deze aankoop te gunnen via een
onderhandelingsprocedure waarbij ten minste 3 leveranciers worden aangeschreven.
36e zaak:

Lokale politie – Aankoop uitleessysteem voor gsm-toestellen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het feit dat ons huidig uitleessysteem niet meer wordt ondersteund vanaf 1
januari 2015 en dat wij bijgevolg een nieuwe marktbevraging willen doen;
Overwegende dat een nieuw uitleessysteem minimaal aan de volgende vereisten moet
voldoen:
• het ophalen van gewiste berichten (maximum 30 dagen);
• het automatisch produceren van een leesbaar analyse verslag;
• de mogelijkheid om gratis opleiding te krijgen om met het systeem te werken (hetzij
online, hetzij op locatie);
• de mogelijkheid om Chinese apparaten uit te lezen;
• de mogelijkheid om zowel met kabels als zonder kabels de informatie over te brengen;
• over verkopers beschikken die in België gevestigd zijn;
• een helpdesk die maximaal telefonisch bereikbaar is;
• een minimale waarborgperiode van 2 jaar op de geleverde hardware;
• een minimale waarborgperiode van 1 jaar op de geleverde software;
• bij herstelling buiten de waarborgperiode worden de transportkosten door de
leverancier gedragen;
• analyse van andere elektronische communicatieapparaten aankunnen;
• het systeem gedurende een maximale termijn blijvend te ondersteunen zonder hogere
kosten dan de jaarlijkse licentievergoeding;
• vastgestelde prijs voor 2 jaar op de licentievergoeding;
Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop van een uitleessysteem voor GSMtoestellen wordt geraamd op € 4.133,00 (excl. btw) of € 5.000,00 (incl. btw);
Overwegende dat de totale jaarlijkse kostprijs wordt geraamd op € 992,00 (excl. btw) of
€ 1.200,00 (incl. btw);
Overwegende dat het nodige krediet voor deze aankoop werd voorzien op artikel
330/742-53 van de buitengewone dienst van de politiebegroting 2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming waaraan niet wordt deelgenomen door Jean Dewit;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
De aankoop van een uitleessysteem voor GSM-toestellen volgens de behoeften van de
politiezone via een onderhandelingsprocedure waarbij ten minste 3 leveranciers worden
aangeschreven goed te keuren.
Art. 2.
Het afsluiten van een onderhoudscontract goed te keuren.
37e zaak:

Lokale politie – Vernieuwing licentieovereenkomst Auto Ticket snelheid

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het feit dat de lokale politie voor de automatische verwerking van processenverbaal die betreffende snelheidsovertredingen vastgesteld met onbemande en bemande
camera's moeten worden opgesteld, gebruik maakt van een softwarepakket van de firma
Tradelec International nv;
Gelet op het feit dat hiertoe met deze firma in 2004 een licentie- en onderhoudscontract
werd afgesloten waarvoor actueel een vergoeding van € 1.749,65, btw inbegrepen, wordt
aangerekend;
Gelet op de aangetekende brief van de firma Tradelec International nv d.d. 17 juli 2014
waarin zij meedeelt dat zij genoodzaakt zijn om hun onderhoudscontracten voor de
module snelheid van de Auto Ticket software te herzien en waarmee de bovenvermelde
overeenkomst werd opgezegd om te eindigen op 31 december 2014;
Gelet op de nieuwe licentieovereenkomst Auto Ticket snelheid;
Overwegende dat de totale kostprijs voor de vernieuwde licentieovereenkomst € 6.264,00
(excl. btw) of 7.579,44 (incl. btw) bedraagt;
Overwegende dat de nieuwe licentieovereenkomst aanvangt op 1 januari 2015;
Overwegende dat de prijs voor het nieuwe contract meer dan vier keer hoger ligt dan
deze voor het oude contract;
Overwegende dat enkel de firma Tradelec International nv de software waarvan sprake is
aanbiedt;
Gelet op de gesprekken tussen Tradelec International nv en de Vaste Commissie voor de
lokale politie die erop gericht zijn naar de toekomst toe een voor alle partijen
bevredigende oplossing uit te werken;
Gelet op artikel 26, §1, 1°, f, van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 waardoor werken, leveringen of
diensten die omwille van technische of artistieke redenen of omwille van de bescherming
van alleenrechten slechts aan één bepaalde aannemer, leverancier of dienstverlener
kunnen worden toevertrouwd via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
kunnen worden gegund;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Bart Laeremans, Luk Raekelboom,
Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthoudingen
Enig artikel.
Met de firma Tradelec International nv, gevestigd Jaarbeurslaan 19, box 11, 3600 Genk,
een all-in licentieovereenkomst af te sluiten voor de leveringen en het onderhoud van de

software Auto Ticket snelheid die aanvangt op 1 januari 2015, voor een totale jaarlijkse
kostprijs van € 7.579,44 (incl. btw).
38e zaak:

Lokale politie - Kennisgeving van de vacatures in het operationeel en
administratief en logistiek kader in competitie gesteld in mobiliteitscyclus
2014-05

Gelet op artikel 128 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere
regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten
behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2005 inzake de wijziging van het
organogram en de personeelsformatie van het lokale politiekorps Grimbergen
goedgekeurd door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant op 24 augustus 2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2010 houdende uitbreiding
personeelsformatie en aanpassing organogram van de lokale politie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2014 om de permanente
openstelling in mobiliteit van de vacatures bij de lokale politie voor het dienstjaar 2014
goed te keuren;
Gelet op het feit dat de in de mobiliteitscyclus 2014-05 in competitie te stellen
betrekkingen ten laatste op 7 november 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 3 november
2014 om de volgende vacatures in de mobiliteitscyclus 2014-05 voor het operationeel en
het administratief en logistiek kader in competitie te stellen:
•
2 voltijdse betrekkingen van hoofdinspecteur van politie - interventie
•
1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie - interventie
•
1 voltijdse betrekking van niveau B - directiesecretaris
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 2014-05 van de
volgende vacatures in het operationeel en administratief en logistiek kader van de lokale
politie:
•
2 voltijdse betrekkingen van hoofdinspecteur van politie - interventie
•
1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie - interventie
•
1 voltijdse betrekking van niveau B - directiesecretaris
39e zaak:

Lokale politie - Calog-personeel - Openstelling van één contractuele
betrekking onthaalbediende Niv.D (D1A) (4/5 regeling) in het kader van de
herverdeling van de arbeid in de openbare sector

Gelet op de wet van 10 april 1995 aangaande de herverdeling van de arbeid in de
openbare sector en aanvullingen;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van
de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met
betrekking tot de politiediensten ('Exodus') art.26;

Gelet op de omzendbrief GPI 15bis betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de
etappe volgende op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende
verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de
externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee
niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen;
Overwegende dat er een 4/5-betrekking in het kader van de herverdeling van de arbeid in
de openbare sector voor contractueel personeelslid niveau D vacant verklaard kon worden
omwille van het ontslag van een vorige vervangingstitularis;
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen omwille van de
hoogdringendheid veroorzaakt door de nood aan continuïteit van het onthaal, op 10
november 2014 besliste om, onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad
van de openstelling van bovenvermelde betrekking, de volgende procedure reeds op te
starten:
•
Opmaak wedstrijdnummer door DGS/DSR
•
Publicatie vacature via VDAB, jobpol en eigen website
•
Screening op werkeloosheidsvoorwaarden van de ontvangen dossiers door VDAB
•
1ste selectie op basis van dossier (selectie van 8 kandidaten)
•
Beroepsproef
•
Selectiegesprek met de geslaagden van de beroepsproef;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
De openstelling bij hoogdringendheid van een deeltijdse betrekking 4/5 van
onthaalbediende niveau D, in het kader van de herverdeling van de arbeid in de openbare
sector te bekrachtigen.
Art. 2.
Akkoord te gaan met het aanleggen van een wervingsreserve van 24 maanden voor de
geslaagde, niet-geselecteerde sollicitanten.

Toegevoegde agendapunten
40e zaak:

Mogelijke definitieve locatie voor het nieuwe jeugdhuis in Grimbergen
aangevraagd door raadslid Bart Laeremans

De gemeenteraad hoort de volgende interpellatie van raadslid Bart LAEREMANS:
“Grimbergen-centrum beschikt eindelijk weer over een eigen Jeugdhuis. We mogen de
mensen van ‘Rafiki’ oprecht feliciteren met dit nieuwe initiatief, dat zeker kan worden
toegejuicht.
Wel kan men vragen stellen bij de locatie die voor het nieuwe jeugdhuis werd gekozen.
We weten allemaal dat men behoorlijk lang gezocht heeft naar een geschikte locatie,
waar er voldoende ruimte is en waar er niet te veel hinder is voor de buurt.
Er zouden acht locaties in het centrum van Grimbergen onderzocht zijn, maar telkens
waren er bepaalde praktische, wettelijke of andere bezwaren.
Uiteindelijk is men terecht gekomen bij het Jeugd Ontmoetingscentrum (JOC). Deze
locatie is evenwel niet bepaald geschikt voor druk bijgewoonde bijeenkomsten. Ze ligt
immers pal in de beschermde Maalbeekvallei, waar men streeft naar rust en
duurzaamheid. Bovendien ligt het JOC vrij ver van het centrum van Grimbergen, zodat
nagenoeg iedereen zich met de auto naar ginds verplaatst.
Alvast bij de opening op 15 november leken volgens buurtbewoners de gemaakte
afspraken niet te zijn nageleefd. Er is sprake van veel overlast. De keuze voor het JOC
zou bijgevolg best beschouwd worden als een voorlopige locatie, althans wanneer er op
termijn een betere kan gevonden worden.
Daarom is het belangrijk dat er blijvend wordt uitgekeken naar een definitieve en meer
centraal gelegen stek.
De voormalige refter van de sporthal zou een geschikte locatie zijn voor een jeugdhuis:
voldoende groot, zeer centraal gelegen, weinig of geen omwonenden….

Nadeel is dat deze refter vandaag dienst doet als opslagplaats voor het materiaal voor de
Bewegingsschool. Er dient dan ook gezocht worden naar een nieuwe opslagplaats voor
deze bloeiende en verdienstelijke vereniging.
Navraag leert dat het bouwen van een materiaalkot achteraan of opzij van de sporthal
een wijziging van het RUP vereist. Zo’n procedure kan, samen met de bouw, verscheidene
jaren in beslag nemen. Daarom mag er niet geaarzeld worden en wordt er best spoedig
een dossier opgestart.”
Aansluitend hierbij stelt raadslid Bart LAEREMANS voor:
•
dat het gemeentebestuur toeziet op een goede nabuurschap tussen het nieuwe
Jeugdhuis en de buurtbewoners, via duidelijke afspraken en controle op de naleving
ervan.;
•
dat er uitleg wordt verstrekt bij de mogelijke aanleg van een weg aan de achterkant
van het JOC om de Veldkant en de Oyenbrugstraat wat te ontlasten, zoals voorgesteld
in het kader van de herwaarderingsplannen voor de Maalbeekvallei (over traject,
eigendom, kostprijs, timing, …);
•
dat meteen de nodige voorbereidingen worden getroffen voor de bouw van een
nieuwe opslagplaats voor o.a. de Bewegingsschool aan de sporthal van Grimbergencentrum, zodat de refter van de sporthal kan omgebouwd en herbestemd worden als
de toekomstige en wellicht definitieve locatie voor het nieuwe jeugdhuis.
Patrick VERTONGEN, schepen van jeugd, krijgt namens het college van burgemeester en
schepenen het woord en antwoordt als volgt op de interpellatie van raadslid Bart
LAEREMANS:
“Mijnheer Laeremans we zijn zelf uiteraard ook heel blij dat er nieuw jeugdhuis is in onze
gemeente en wensen Rafiki alle succes toe. Er zijn inderdaad verschillende pistes
onderzocht om een nieuwe locatie voor het jeugdhuis te vinden. De argumenten waarom
deze niet werden weerhouden heb je daarnet zelf opgesomd. Ik wil er graag nog wel één
aan toe voegen: financieel was het niet altijd haalbaar.
Op 15 november was ik zelf aanwezig. Ik kan bevestigen dat alle afspraken die zijn
gemaakt tussen Rafiki, het gemeentebestuur en de buurt volledig zijn nageleefd. De
muziekvolume werd in het oog gehouden. Ook naast het JOC en op de straat werden er
regelmatig controles uitgevoerd. Fietsers werden via Facebook opgeroepen om met de
fiets te komen. Zeker 100 aanwezigen heeft hieraan gevolg gegeven. Drank mocht niet
mee naar binnen genomen worden en bekertjes mochten niet mee naar buiten gebracht
worden. Ik zelf en vele collega's waren ook aanwezig. Ik heb verschillende malen controle
uitgevoerd, vooral op de straat. Ik vond dat alles rustig verliep, wat bevestigd werd door
de geregistreerde oproepen die binnengekomen zijn bij de lokale politie: één telefoontje
om 3.20 uur. Zelf werd ik om 3.30 uur uit mijn bed gebeld door een klager die mij eens
goed mijn vet gegeven heeft. Dat was ook niet de afspraak!
Om 2.30 uur werden de laatste drankbonnetjes verkocht, om 2.45 uur de laatste drankjes
en om 03.00 uur was iedereen buiten. Om 3.15 uur zijn nog een tiental jongeren met de
fiets vetrokken. Daarna is de zaal opgekuist en enkele mensen hebben ook de straat
opgekuist. Er werden echter geen grote hoeveelheden zwerfvuil gevonden; Slechts 4
bekertjes werden opgeruimd. Er is dus geen sprake van een stort zoals u in uw brief
suggereert.
Zondagmorgen heb ik contact opgenomen met de voorzitter van Rafiki met de vraag om
maandagmorgen om 10.00 uur al een eerste evaluatie te houden. Verleden week heb ik
mensen uit de buurt en leden van Rafiki ontvangen. We hebben het daar gehad over
mogelijke verbeteringen. Een volgende vergadering is gepland in de loop van december.
Midden februari is er een nieuwe vergadering gepland waarop ook de burgemeester zal
aanwezig zijn.
Mensen hebben recht op hun nachtrust, maar jongeren hebben ook recht op speelruimte.
Ik vermoed echter toch dat hier gaat om frustraties van enkelen die ontevreden zijn om
wat ze niet gekregen hebben.
De piste van de sporthal is onderzocht. Daarvoor is er een nieuw RUP nodig. De
bewegingsschool is nog een goed werkende vereniging. Financiële middelen voor een
initiatief zijn ook niet zo maar voorhanden. Op dit moment is Rafiki tevreden over de
regeling en zijn er goede afspraken. Vorige week vrijdag vond nog een ledenavond plaats

met 120 aanwezigen. Zaterdag was een gewone avond met 30 aanwezigen. Ik reken dan
ook op redelijkheid.”
Eddie BOELENS, schepen van milieu krijgt het woord, en vult het antwoord van Patrick
VERTONGEN als volgt aan:
“Het is voorbarig om nu te spreken over de aanleg van een weg aan de achterzijde van
het JOC. De opmaak van het herwaarderingsplan voor de omgeving is in een
voorbereidende fase. Binnenkort krijgt het college hierover een stand van zaken.
Mobiliteit is een hoofdstuk van het herwaarderingsplan. Het accent ligt hierbij op het
verhogen van de mobiliteit voor zachte weggebruikers door bijvoorbeeld de aanleg van
fietsstroken. Hierbij kan ook verwezen worden naar ouderen en gehandicapten. De
parking bij het Lintbos speelt een belangrijke rol met het oog op het vermijden van
overlast. Verder is het aangewezen om hierover nog geen commentaar te geven. De
opties zijn nog te bespreken met de verschillende partners en sommige aspecten liggen
erg gevoelig.”
41e zaak:

Aanwijsborden voor ‘bebouwde kom’ aangevraagd door raadslid Philip
Roosen

De gemeenteraad hoort de volgende interpellatie van raadslid Philip ROOSEN:
“Vanaf 1 juni 2015 zijn de oude aanwijsborden voor ‘bebouwde kom’ niet meer geldig.
Concreet wil dit zeggen dat, indien na 1 juni 2015 een voertuig deze borden passeert,
deze zich officieel niet meer in de bebouwde kom bevindt (Art 85.2 wegcode). Deze
borden dienen dan namelijk vervangen te zijn door de nieuwe borden.
De rechtsgeldigheid van deze oude borden is meteen ook de oorzaak van het grootste
probleem dat zal optreden. Aangezien de borden niet meer geldig zijn vervalt vanaf dat
moment in de wegcode ook de aanduiding dat men de bebouwde kom binnenkomt.
Specifieke passages in de wegcode die slaan op de bebouwde kom zijn in principe dan
ook niet meer geldig. Een van de meest bekende is de 50km/h regel die dan moeilijk
afdwingbaar zal worden, maar het heeft ook effecten voor bijvoorbeeld de
parkeerwetgeving. Problematisch wordt dit als gebruikers van de openbare weg die
hiervan op de hoogte zijn zich niet meer aan de vandaag geldende wetgeving gaan
houden en deze beginnen negeren. Verkeersovertredingen begaan in de bebouwde kom
kunnen in deze dan worden aangevochten voor de politierechtbank wegens een gebrek
aan wettelijke basis. Eenzelfde situatie geldt natuurlijk ook omgekeerd. Indien men de
bebouwde kom verlaat langs een locatie waar men een oud bord treft dan telt dit in feite
niet meer. De mogelijke problemen zijn weliswaar beperkter, maar ook hier moet de
situatie natuurlijk in overeenstemming met de wegcode worden gebracht. Om problemen
en (zelfs gerechtelijke) discussies te vermijden is het van groot belang dat alle borden
tegen begin juni 2015 in orde zijn.
Daarom hadden wij graag een antwoord gekregen op de volgende vragen:
•
Heeft u een idee hoeveel borden er nog dienen te worden vervangen als gevolg van
artikel 85.2?
•
Kan u ramen welke kostprijs voor de gemeente hier tegenover staat?
•
Hoe ziet uw planning eruit voor de vervanging van de borden, rekening houdende
met de deadline van 1 juni 2015?”
Paul HERMANS, schepen van mobiliteit krijgt het woord en antwoordt als volgt op deze
interpellatie:
“De mobiliteitsambtenaar en de dienst Werken in Eigen Beheer zijn met deze
problematiek bezig. De aanpak ervan is voorzien in 2015. Een zestigtal borden moet
worden vervangen. Dertig borden zijn in goeie staat en kunnen met een sticker overplakt
worden. De prijs voor een sticker bedraagt 30 euro. 30 borden zijn te vervangen. Hierbij
kunnen de palen blijven staan. De kostprijs per bord bedraagt 72 euro.”

Mondelinge vragen
Vanwege Bart LAEREMANS
Raadslid Bart LAEREMANS wijst op de polemiek die ontstaan is betreffende het kappen
van het laatste restant bos in de Oude Mechelsestraat. Hij wenst te weten of de

verkavelingsaanvraag in kwestie reeds behandeld werd en of de betrokken ministers
werden aangeschreven.
Burgemeester Marleen MERTENS bevestigt dat de vragen betreffende het gewestplan aan
de betrokken ministers werden gesteld, maar dat er hierop nog geen antwoord is
gekomen.
Schepen van milieu Eddie BOELENS bevestigt eveneens de verzending van een brief
waarin wordt aangegeven dat we niet goed begrijpen dat enerzijds een stuk grond dat
thans bebost is en een goede buffer vormt ontbost kan worden terwijl een huidig stuk
landbouwgrond dat er naast ligt bebost zou moeten worden.
Raadslid Bart LAEREMANS vraagt aan het college om eisen te stellen voor een behoorlijke
verkaveling, met behoud van een stuk bos grenzend aan de bufferzone en om ook achter
de schermen aan te dringen.
Vanwege Philip ROOSEN
•

Raadslid Philip ROOSEN merkt op dat de werken aan de Vilvoordse- en
Brusselsesteenweg zullen starten, terwijl de Kapellebaan nog open ligt en dat voor
gigantische files zal zorgen. In het vooruitzicht hiervan wenst hij te weten of het
college van burgemeester en schepenen een omleidings- en een communicatieplan
heeft.
Schepen van openbare werken Chris SELLESLAGH geeft aan dat:
- de evacuatie van het verkeer op een van de eerste vergaderingen met het
Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams Brabant aan bod zal komen;
- het onmogelijk is hierover beslissingen te nemen zonder de aanvangsdatum van
de werken te kennen;
- de route al bekeken werd met de politie en er kan verwezen worden naar de
aanpak van vijf jaar geleden;
- de werken begin volgend jaar zullen starten.
Raadslid Philip ROOSEN dringt aan op een brede communicatie bij de bevolking.
Schepen Chris SELLESLAGH verwijst nog naar het lastenboek dat de aannemer oplegt
te waken over de fasering van de werken in functie van de verkeersafwikkeling.

•

Raadslid Philip ROOSEN haalt aan dat vorig jaar geen feestbus werd ingelegd. Hij
wenst te weten of dit nu wel of niet zal gebeuren.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat we nog nooit een feestbus hebben
ingelegd, maar wel zorgden voor een speciaal ticket voor de kerstmarkt. Zij deelt mee
dat De Lijn een aanbod heeft gedaan, maar dat de voorgestelde route geen
aantrekkingspolen voor de jeugd omvat.
Raadslid Jannik GROOTEN merkt op dat er ooit wel een speciale bus werd ingelegd
voor een fuif te Humbeek, maar niet naar andere plaatsen.

•

Raadslid Philip ROOSEN verwijst naar het verslag van de gemeenteraadszitting van
januari waarin melding gemaakt wordt van de tussenkomst van raadslid Eric NAGELS
betreffende de nieuwe vergunning voor Sita Remediation. Hij merkt op dat in het
antwoord op deze tussenkomst werd verwezen naar het organiseren van een
vergadering met de bedrijven uit de buurt en wenst te weten of deze vergadering nu
we acht maanden verder zijn plaats heeft gevonden en, zo ja, wat er besproken werd.
Schepen van milieu Eddie BOELENS stelt dat niet altijd goed geluisterd wordt. Hij
wijst erop dat het Vlaams Gewest verantwoordelijk is voor alle klasse 1 bedrijven,
doch dat al deze bedrijven desalniettemin werden bezocht. Hij bevestigt dat na deze
bezoeken wel degelijk een vergadering plaatsvond, maar dat het een eenmalig
gebeuren betrof gezien het hier niet gaat om een bevoegdheid van de gemeente. Hij
wijst er nog op dat er wel sprake is van een permanente dialoog.

Vanwege Yves VERBERCK
Raadslid Yves VERBERCK wenst te weten of er zich is op de opening van de vernieuwde
atletiekpiste.
Schepen William De Boeck, tevens voorzitter van het AGB Grimbergen, antwoordt dat de
aannemer in gebreke werd gesteld voor de aanleg van de bochten en dat er daarnaast

nog enkele opmerkingen waren op de uitgevoerde werken. Hij geeft aan dat we nu
wachten op de goedkeuring om de piste in gebruik te kunnen nemen.
Vanwege Eric NAGELS
Raadslid Eric NAGELS vraagt of Grimbergen aan het Vlaamse Gewest kan vragen om
controles te doen bij de bedrijven rond de Verbrande Brug.
Schepen van milieu Eddie BOELENS stelt dat er veel contacten zijn met de
milieuhandhavingsverantwoordelijken van het gewest en wijst concreet op het overleg
naar aanleiding van de geurhinder die zich voordeed bij de verwerking door Sita van
vervuilde grond. Verder wijst schepen Eddie BOELENS er op dat er bij de behandeling van
nieuwe milieuvergunningen sprake is van overleg tussen de diensten van gemeente en
gewest.
Raadslid Eric NAGELS benadrukt dat zijn vraag het uitvoeren van controle betreft.
Schepen Eddie BOELENS antwoordt dat de Vlaamse Milieu-Inspectie bijvoorbeeld in
verband met vrachten van Sita Remediation vaak ter plaatse is geweest om de oorsprong
van de geurhinder te controleren, en dit ook in het weekend.
Vanwege Bart LAEREMANS
Raadslid Bart LAEREMANS informeert naar de werken op de Eversemsesteenweg en wenst
te weten of deze werken in opdracht van Grimbergen of Meise verlopen.
Schepen van openbare werken Chris SELLESLAGH antwoordt dat de riolering naar Meise
wordt aangepast en dat de werken nu ongeveer vertrekken op de plaats waar de
asfaltering de vorige keer gestopt is.
Vanwege Yves VERBERCK
Raadslid Yves VERBERCK wijst op de bedenkelijke staat van het voetpad van de
Oostvaartdijk.
Burgemeester Marleen MERTENS geeft aan dat aan Waterwegen en Zeekanaal is
gevraagd om de heraanleg hiervan in de planning op te nemen. Ze wijst er op dat zich
hier een probleem met de rooilijn stelt en dat de uitvoering van de werken zeker niet voor
volgend jaar is.
Vanwege Vera VAN IMPE
Raadslid Vera VAN IMPE looft de heraanleg van een aantal voetpaden die recent werd
uitgevoerd. In het verlengde hiervan wenst zij te weten of er ook plannen zijn voor de
aanleg van voetpaden daar waar er nu geen zijn, zoals bijvoorbeeld in de Klauwaartslaan,
waar toch heel wat mensen zonder wagen wonen, waaronder bejaarden.
Schepen van openbare werken Chris SELLESLAGH verwijst naar werken die nu bezig zijn,
zoals in de Landhuizenlaan. Hij stelt dat de planning voor 2015 nog niet gemaakt werd en
dat alvast akte genomen werd van de vraag van het raadslid.
Vanwege Jean-Paul WINDELEN
Raadslid Jean-Paul WINDELEN wijst erop dat er bij de zandvang, waar de Maalbeek
aansluit op het kanaal, heel wat plastic flessen samenkomen. Deze vinden hun weg naar
het kanaal als er veel water door de Maalbeek loopt.
Burgemeester Marleen MERTENS stelt dat de aanpak van dit probleem bij Waterwegen en
Zeekanaal berust.
Besloten zitting

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

