GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 JANUARI 2015

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
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administratief kader te begeven bij de mobiliteitcycli 2015
2. Lokale politie - Kennisgeving van de resultaten van de bevraging van de
verwachtingen ten aanzien van de externe communicatie van de politie uitgevoerd in
2014
3. Kennisneming van de vervanging van een lid van de gemeenteraadscommissie voor
personeel en organisatie
4. Kennisneming van de vervanging van een lid van de gemeenteraadscommissie die
waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde agentschappen
van de gemeente
5. Aanpassing van het reglement alcohol-, drug- en middelengebruik naar aanleiding
van een verzoening met de vakbonden
6. Stand van zaken capaciteit onderwijs
7. Mededeling van het besluit van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant Jaarrekening 2013
8. Administratief toezicht op het OCMW - Tweede meerjarenplanwijziging 2014-2019 –
Goedkeuring
9. Administratief toezicht op het OCMW - Budget 2015 - Kennisneming
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gemeentelijke materialen. Aanslagjaren 2015 - 2019
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12. Goedkeuring grondafstand verkaveling VA/792/14 ALL PROJECTS & DEVELOPEMENTS
nv - Oude Mechelsestraat - 1853 Grimbergen

Toegevoegde agendapunten
13. Ontsluiting van het industriegebied aan de Oostvaartdijk aangevraagd door raadslid
Bart Laeremans

Mondelinge vragen

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
Bij loting word schepen Paul HERRMANS aangeduid om de stemmingen aan te vangen.
1e zaak:

Lokale politie - Permanente openstelling van vacatures in het operationeel
en administratief kader te begeven bij de mobiliteitcycli 2015

Gelet op artikel 128 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten inzonderheid Deel VI – Het doeltreffende inzetten
van personeel, Titel II – De inplaatsstelling van het personeel, Hoofdstuk II – De regeling
van de mobiliteit;
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 gemeenteraadsbeslissingen van 28 februari 2013 en 27 februari 2014
aangaande de permanente openstelling van vacatures voor de mobiliteitscycli 2013 en
2014;
Overwegende dat het maximaal aantal betrekkingen dient vacant te worden verklaard;
Overwegende dat voor al deze betrekkingen de nodige kredieten zijn voorzien in de
begroting van de lokale politie;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
De permanente openstelling in mobiliteit van de vacatures bij de lokale politie voor het
dienstjaar 2015 goed te keuren.
Mevrouw Marielle ROMEYNS en de heren Steven DUPONT, Jean-Paul WINDELEN,
en Jean DEWIT vervoegen de vergadering.
2e zaak:

Lokale politie - Kennisgeving van de resultaten van de bevraging van de
verwachtingen ten aanzien van de externe communicatie van de politie
uitgevoerd in 2014

Gelet op het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 waarin volgende strategische doelstelling
werd geformuleerd: "Tegen eind 2017 voert de PZ Grimbergen een duidelijke,
gecommuniceerde strategie en beleid, die gedragen wordt door de medewerkers";
Gelet op de daaruit voortvloeiende operationele doelstelling: "Tegen eind 2014 zijn de
verwachtingen van onze belanghebbenden aangaande externe communicatie van de PZ
Grimbergen in kaart gebracht";
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 mei 2014 waarin kennis genomen werd van
de methodologie;
Gelet op het rapport dat op basis van de resultaten werd opgesteld;

Op vraag van de korpschef;

BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van de resultaten van de bevraging van de verwachtingen van de
belanghebbenden ten aanzien van de externe communicatie van de lokale politie.
3e zaak:

Kennisneming van de vervanging van een lid van de
gemeenteraadscommissie voor personeel en organisatie

Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 25-4-2013 kennis nam van de
samenstelling van de vier gemeenteraadscommissies op basis van de door de fracties
ingediende voordrachtsakten;
Overwegende dat mevrouw Elke VAN NEYGHEM hierbij door de fractie N-VA aangeduid
werd om te zetelen in de gemeenteraadscommissie personeel en organisatie;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 25-9-2014 kennis nam van het ontslag
van mevrouw Elke VAN NEYGHEM als gemeenteraadslid;
Overwegende dat de fractie N-VA derhalve in haar vervanging als lid van de
gemeenteraadscommissie personeel en organisatie dient te voorzien;
Overwegende dat de fractie dit mandaat in deze gemeenteraadscommissie dient toe te
wijzen door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad;
Overwegende dat deze akte van voordracht om ontvankelijk te zijn ten minste
ondertekend moet zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het
kandidaat-commissielid deel uitmaakt;
Gelet op het schrijven van 11-9-2014 aan de voorzitter van de fractie N-VA met het
verzoek om d.m.v. de bijgevoegde voordrachtsakte een gemeenteraadslid voor te dragen
ter vervanging van mevrouw Elke VAN NEYGHEM als lid van de gemeenteraadscommissie
personeel en organisatie;
Gelet op de door de politieke fractie N-VA ingediende voordrachtsakte van 11-12-2014
waarbij Gert LEENDERS wordt aangeduid als lid van de gemeenteraadscommissie
personeel en organisatie;
Overwegende dat deze voordrachtakte geldig is daar deze akte ondertekend is door een
meerderheid van de leden van de betrokken fractie;
BESLIST:
Artikel 1.
Kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Elke VAN NEYGHEM als lid van de
gemeenteraadscommissie personeel en organisatie.
Art. 2.
Kennis te nemen van de aanduiding door de fractie N-VA van gemeenteraadslid Gert
LEENDERS als lid van de gemeenteraadscommissie personeel en organisatie.
Art. 3.
Een afschrift van deze beraadslaging ter kennisneming over te maken aan de
betrokkenen en aan de voorzitter van de fractie N-VA.
4e zaak:

Kennisneming van de vervanging van een lid van de
gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde agentschappen van de
gemeente

Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 25-4-2013 kennis nam van de
samenstelling van de vier gemeenteraadscommissies op basis van de door de fracties
ingediende voordrachtsakten;

Overwegende dat mevrouw Elke VAN NEYGHEM hierbij door de fractie N-VA aangeduid
werd om te zetelen in de gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van
het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde agentschappen van de gemeente;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 25-9-2014 kennis nam van het ontslag
van mevrouw Elke VAN NEYGHEM als gemeenteraadslid;
Overwegende dat de fractie N-VA derhalve in haar vervanging als lid van de
gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op
het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde
agentschappen van de gemeente dient te voorzien;
Overwegende dat de fractie dit mandaat in deze gemeenteraadscommissie dient toe te
wijzen door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad;
Overwegende dat deze akte van voordracht om ontvankelijk te zijn ten minste
ondertekend moet zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het
kandidaat-commissielid deel uitmaakt;
Gelet op het schrijven van 11-9-2014 aan de voorzitter van de fractie N-VA met het
verzoek om d.m.v. de bijgevoegde voordrachtsakte een gemeenteraadslid voor te dragen
ter vervanging van mevrouw Elke VAN NEYGHEM als lid van de gemeenteraadscommissie
die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde agentschappen van
de gemeente;
Gelet op de door de politieke fractie N-VA ingediende voordrachtsakte van 11-12-2014
waarbij Gert LEENDERS wordt aangeduid als lid van de gemeenteraadscommissie die
waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde agentschappen van
de gemeente;
Overwegende dat deze voordrachtakte geldig is daar deze akte ondertekend is door een
meerderheid van de leden van de betrokken fractie;
BESLIST:
Artikel 1.
Kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Elke VAN NEYGHEM als lid van de
gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op
het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde
agentschappen van de gemeente.
Art. 2.
Kennis te nemen van de aanduiding door de fractie N-VA van gemeenteraadslid Gert
LEENDERS als lid van de gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
de verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.
Art. 3.
Een afschrift van deze beraadslaging ter kennisneming over te maken aan de
betrokkenen en aan de voorzitter van de fractie N-VA.
5e zaak:

Aanpassing van het reglement alcohol-, drug- en middelengebruik naar
aanleiding van een verzoening met de vakbonden

Gelet op de goedkeuring van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel, het
onderwijzend personeel uitgezonderd, met bijlagen en addenda in de
gemeenteraadszitting van 25 september 2014;
Overwegende dat voorafgaand aan de voorlegging van dit arbeidsreglement met bijlagen
en addenda, overeenkomstig het syndicaal statuut, onderhandeld en overlegd werd met
de vakbonden van het gemeentepersoneel;
Overwegende dat de vakbonden hierbij specifieke opmerkingen hadden geformuleerd
betreffende het reglement inzake alcohol-, drug en middelengebruik;

Overwegende dat de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, na kennisname van deze
opmerkingen, een verzoeningsprocedure opstartte, conform artikel 15quinquies, § 2, van
de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;
Overwegende dat in het kader van de bovenvermelde verzoeningsprocedure op
donderdag 27 november 2014 een overleg plaatsvond tijdens hetwelk mevrouw Monique
Vanderbeke, sociaal inspecteur-directiehoofd, en de heer Martin Demeester, sociaal
inspecteur, de standpunten van de werkgevers- en de werknemersvertegenwoordiging
probeerden te verzoenen;
Overwegende dat de verzoening voornamelijk artikel 16 van het reglement alcohol-,
drug- en middelengebruik betrof, waarin wordt gestipuleerd dat elke weigering van een
ademtest, behalve deze omwille van een vooraf geattesteerde medische reden door de
behandelende arts en bekrachtigd door de arbeidsgeneesheer, gelijkgesteld wordt met
een positieve ademtest;
Overwegende dat de verzoeningspoging heeft geleid tot een aanpassing van de artikels
15 en 16 van het reglement alcohol-, drug- en middelengebruik;
Gelet op het verslag van de Algemene Directie Toezicht op Sociale Wetten van 27
november 2014 met weergave van de gewijzigde artikels 15 en 16 van het reglement
alcohol-, drug- en middelengebruik;
Gelet op het verslag van het gewoon bijzonder onderhandelings- en hoog overlegcomité
van het gemeente- en OCMW-personeel van 27 november 2014;
Overwegende dat artikel 15 van het reglement alcohol-, drug- en middelengebruik zoals
vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 25 september 2014 als volgt luidt:
"Het betrokken personeelslid mag steeds om 15 minuten wachttijd verzoeken.";
Gelet op het overlegde voorstel om artikel 15 van het reglement alcohol-, drug- en
middelengebruik te wijzigen als volgt:
“Het betrokken personeelslid mag steeds om 60 minuten wachttijd verzoeken na een
eerste vordering tot het afleggen van een ademtest.”;
Overwegende dat artikel 16 van het reglement alcohol-, drug- en middelengebruik zoals
vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 25 september 2014 als volgt luidt:
"Elke weigering, behalve deze omwille van een vooraf geattesteerde medische reden door
de behandelende arts en bekrachtigd door de arbeidsgeneesheer, wordt gelijkgesteld met
een positief resultaat."
Gelet op het overlegde voorstel om artikel 16 van het reglement alcohol-, drug- en
middelengebruik te wijzigen als volgt:
"Het betrokken personeelslid mag bij de eerste vordering tot het afleggen van de
ademtest deze weigeren en zich beroepen op de 60 minuten wachttijd. Indien hij na het
verstrijken van deze wachttijd een tweede maal weigert, wordt deze weigering aanzien
als een positief resultaat. Deze tweede weigering, behalve deze omwille van een vooraf
geattesteerde medische reden door de behandelende arts en bekrachtigd door de
arbeidsgeneesheer, wordt gelijkgesteld met een positief resultaat.";
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Artikel 15 van het reglement alcohol-, drug- en middelengebruik te wijzigen en vast te
stellen als volgt:
“Het betrokken personeelslid mag steeds om 60 minuten wachttijd verzoeken na een
eerste vordering tot het afleggen van een ademtest.”
Art. 2.
Artikel 16 van het reglement alcohol-, drug- en middelengebruik te wijzigen en vast te
stellen als volgt:
"Het betrokken personeelslid mag bij de eerste vordering tot het afleggen van de
ademtest deze weigeren en zich beroepen op de 60 minuten wachttijd. Indien hij na het
verstrijken van deze wachttijd een tweede maal weigert, wordt deze weigering aanzien
als een positief resultaat. Deze tweede weigering, behalve deze omwille van een vooraf
geattesteerde medische reden door de behandelende arts en bekrachtigd door de
arbeidsgeneesheer, wordt gelijkgesteld met een positief resultaat."

Art. 3.
De gecoördineerde en aangepaste versie van het reglement alcohol-,drugs- en
middelengebruik (addendum 3 bij het arbeidsreglement) vast te stellen zoals voorgelegd
in de zitting van heden.
6e zaak:

Stand van zaken capaciteit onderwijs

De heer Patrick VERTONGEN, schepen van onderwijs, krijgt het woord. Hij haalt aan dat:
•
met de 3.000.000 euro capaciteitsmiddelen die vorig jaar aan Grimbergen werden
toegekend reeds werken worden uitgevoerd, maar dat de nood groot blijft;
•
de Vlaamse Overheid op 11 december 2014 een schrijven tot de
capaciteitsgemeenten (waaronder Grimbergen) richtte waarmee aan de zgn. lokale
taskforces gevraagd wordt om binnen een nieuw format gegevens te verstrekken
aangaande de planning op korte en langere termijn van initiatieven gericht op een
uitbreiding van de capaciteit van het onderwijs;
•
deze data zullen worden gebruikt als basis voor de verdeling van nieuwe
capaciteitsmiddelen;
•
gezien de complexiteit van deze bevraging een presentatie werd voorbereid door
mevrouw Gudrun AARSSEN, gemeentelijk beleidsmedewerker belast met
onderwijsmateries.
Gudrun AARSSEN krijgt het woord en geeft een met dia’s ondersteunde toelichting bij het
capaciteitsdossier dat vóór 1 februari moet worden ingediend om dit jaar in aanmerking
te kunnen worden genomen voor capaciteitssubsidies. Deze presentatie gaat in op de
nieuwe begrippen die de Vlaamse Overheid hanteert en op de concrete data die werden
verzameld. Deze betreffen:
•
de capaciteit, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen:
- de benutte capaciteit;
- de optimale capaciteit;
- de maximale capaciteit;
- de overbenutting van beschikbare ruimte;
- de bijkomend geplande capaciteit (via capaciteitsmiddelen of andere ingrepen);
•
de kerngegevens van de lopende en geplande bouwdossiers;
•
de kerngegevens van huurdossiers, die nu ook in aanmerking kunnen worden
genomen voor de toekenning van een subsidie;
•
de selectiecriteria die worden gehanteerd om projecten naar belang en prioriteit
tegenover elkaar af te wegen, nl.:
- de ligging van een project (al dan niet in een district/wijk/deelgemeente met een
duidelijke capaciteitsdruk);
- het aantal plaatsen dat wordt gecreëerd;
- de kostprijs per bijkomende leerling;
- de duurzaamheid van het project;
- de bereidheid van de school om haar bestaande en/of nieuwe infrastructuur open
te stellen voor de gemeenschap;
- de snelheid waarmee het project gerealiseerd kan worden;
•
de rangorde van prioriteit die de lokale taskforce zelf aan de onderscheiden projecten
geeft en de motivatie hiervoor;
•
de opvolging van de bestaande dossiers.
Uit de gegeven toelichting blijkt verder dat:
•
10 dossiers worden ingediend, waarvan 3 voor een uitbreiding van reeds toegekende
middelen;
•
wanneer al deze dossiers maximaal door de Vlaamse Overheid zouden worden
gesubsidieerd de totale subsidie naar schatting 11.045.788 euro bedraagt;
•
3 huurdossiers worden ingediend, die een totale subsidie van naar schatting €
268.059/jaar zouden kunnen vertegenwoordigen;
•
het aantal inschrijvingen voor het kleuteronderwijs te Grimbergen voor het schooljaar
2013-2014 18 % hoger ligt dan voor het schooljaar 2008-2009, terwijl deze stijging
voor het lager onderwijs 15 % bedraagt;
•
de hoogste capaciteitsdruk zich situeert te Strombeek-Bever, waar de bevolking over
een periode van 10 jaar (2005-2014) aangroeide met 10,43% terwijl deze groei als
volgt over leeftijdsgroepen verdeeld is:
- 2-11 jarigen: 35,63 %

•

- 2-5 jarigen: 41,88 %
- 6-11 jarigen: 31,04 %
voor de onderbouwing van het dossier ook gewezen wordt op evoluties in GrootGrimbergen, waar tegen 2020 de realisatie van 406 woonentiteiten in
wooninbreidingsgebieden en 129 woonentiteiten in woonuitbreidingsgebieden
mogelijk is.

Tijdens de presentatie worden ook een tabellen getoond die een zicht geven op de
rekruteringsgebieden van de scholen en op het aantal wegens plaatsgebrek geweigerde
inschrijvingen per school.
Tot slot wordt meegedeeld dat de volgende projecten in het kader van de toekenning van
capaciteitsmiddelen zullen worden ingediend bij de Vlaamse Overheid:
•
voor realisatie op korte termijn:
- een dossier betreffende huurkosten die gemaakt worden om extra capaciteit te
creëren;
- een dossier voor de uitbreiding van de ontvangen capaciteitsmiddelen 2014 voor
de vrije basisschool Sint-Jozef te Strombeek-Bever;
•
voor realisatie op middellange termijn:
- een dossier voor de uitbreiding van de ontvangen capaciteitsmiddelen 2014 voor
de gemeentelijke basisschool ’t Villegastje te Strombeek-Bever;
- een nieuw bouwdossier voor de vrije basisschool Sint-Jozef te Strombeek-Bever;
- een dossier voor een nieuwbouwproject van het gemeenschapsonderwijs.
Er wordt opgemerkt dat dit laatste dossier tot ieders verrassing pas op het allerlaatste
moment door de verantwoordelijke van het gemeenschapsonderwijs bij de taskforce werd
aangebracht.
Tot slot wordt bevestigd dat de dia’s van de presentatie langs elektronische weg aan de
gemeenteraadsleden zullen worden bezorgd.
7e zaak:

Mededeling van het besluit van de Gouverneur van de provincie VlaamsBrabant - Jaarrekening 2013

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 26 juni 2014 houdende de goedkeuring
van de jaarrekening 2013;
Gelet op de bepalingen betreffende het algemeen administratief toezicht vervat in de
artikels 253, § 1, 11°, en 255, § 1, van het gemeentedecreet, op basis waarvan de
provinciegouverneur bevoegd is om de uitvoering van besluiten met betrekking tot de
rekeningen van de gemeente binnen een termijn van 50 dagen te schorsen;
Gelet op de brief van 16 december 2014 waarmee de provinciegouverneur meedeelt dat
hij bij besluit van 2 december 2014 de jaarrekening over het financiële boekjaar 2013
heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Akte te nemen van het besluit van 2 december 2014 van de provinciegouverneur van
Vlaams-Brabant omtrent de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar
2013.
8e zaak:

Administratief toezicht op het OCMW - Tweede meerjarenplanwijziging
2014-2019 – Goedkeuring

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 147 en 148;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet waarvan sprake;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 houdende goedkeuring
van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2014 houdende de goedkeuring
van de tweede wijziging van het financieel meerjarenplan 2014-2019;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2014 houdende de goedkeuring
van budget 2015;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 december 2014 een tweede
meerjarenplanwijziging heeft vastgesteld;
Overwegende dat op basis van onderlinge contacten tussen het gemeentebestuur en het
OCMW op politiek en ambtelijk niveau voor de duur van het meerjarenplan
overeenstemming werd bereikt betreffende de exploitatie- en investeringstoelage die zou
worden toegekend;
Overwegende dat de door het OCMW gevorderde toelagen in de laatste wijziging aan het
meerjarenplan werden voorzien in het meerjarenplan van het gemeentebestuur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean
Dewit, Marc Hamelrijckx;
BESLIST: met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 13 onthoudingen
Artikel 1.
De tweede meerjarenplanwijziging 2014-2019 van het OCMW goed te keuren.
Art. 2.
Aan de financiële dienst de opdracht te geven een exemplaar van dit besluit voor
kennisneming schriftelijk over te maken aan het OCMW en de gouverneur van de
provincie Vlaams-Brabant.
9e zaak:

Administratief toezicht op het OCMW - Budget 2015 – Kennisneming

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 houdende vaststelling van de
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en hun toelichting, en van
de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de omzendbrief BB 2014/04 van 5 september 2014 betreffende de
onderrichtingen voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2015 van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaams Gewest;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2014 houdende de goedkeuring
van de tweede wijziging van het financieel meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2014 houdende de goedkeuring
van budget 2015;

Overwegende dat het budget 2015 van het OCMW door de raad voor maatschappelijk
welzijn op 23 december 2014 werd vastgesteld;
Overwegende dat ingevolge artikel 270 van het OCMW-decreet het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn alleen kan beslissen over het budget als dit vooraf voor
advies werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat op basis van onderlinge contacten tussen het gemeentebestuur en het
OCMW op politiek en ambtelijk niveau voor de duur van het meerjarenplan
overeenstemming werd bereikt betreffende de exploitatie- en investeringstoelage die zou
worden toegekend;
Overwegende dat de toelagen aan het OCMW in zowel het goedgekeurde budget als in de
laatste wijziging aan het meerjarenplan werden opgenomen;
Overwegende dat het budget is samengesteld uit een beleidsnota en een financiële nota
samen met een toelichting waarvan de modaliteiten overeenstemmen met deze,
vastgelegd in artikels 7 en 8 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 aangaande
nadere voorschriften omtrent de beleids- en beheerscyclus van de OCMW;
Overwegende dat de gemeentelijke toelagen in het budget 2015 als volgt worden
vastgesteld:
•
€ 4.119.905,00 exploitatie + € 226.112,00 investeringen;
Overwegende dat het budget 2015 past binnen het meerjarenplan 2014-2019 van het
OCMW;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
Het budget 2015 van het OCMW voor kennisneming te aanvaarden.
Art. 2.
Aan de financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit te verzenden
naar het OCMW en de provinciegouverneur.
10e zaak:

Aanpassing van het gemeentelijk retributiereglement op het uitlenen van
gemeentelijke materialen. Aanslagjaren 2015 – 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28
mei 2010;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 houdende vaststelling voor
de jaren 2014-2019 van een retributiereglement op het uitlenen van gemeentelijke
materialen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 10 maart 2014 houdende de aanpassing van
het retributiereglement op het uitlenen van gemeentelijke materialen voor de jaren 20142019;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 december
2014 houdende de wijziging van het gemeentelijk retributiereglement op het uitlenen van
gemeentelijke materialen voor de aanslagjaren 2014-2019.
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
Het gemeentelijk retributiereglement op het uitlenen van gemeentelijke materialen, met
ingang van 1 februari 2015 als volgt gecoördineerd vast te stellen:
Artikel 1.

Met ingang van 1 februari 2015 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een retributie gevestigd op het uitlenen van gemeentelijke materialen.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
§ 1. Het uitlenen

1. Keukenmateriaal
a) prijs per 25 stuks
diepe borden

1,25 euro

platte borden

1,25 euro

dessertborden

1,25 euro

messen

1,25 euro

vorken

1,25 euro

lepels

1,25 euro

kopjes

1,25 euro

schoteltjes

1,25 euro

koffielepels

1,25 euro

b) prijs per 40 stuks
fluitglazen

2,00 euro

wijn/fruitsapglazen

2,00 euro

c) prijs per stuk
koffiekan

0,40 euro

melkkan

0,15 euro

suikerpot

0,15 euro

2. Feestmateriaal
a) prijs per stuk
stoel

0,10 euro

schraag

1,00 euro

nadar

1,00 euro

b) prijs per m²
verstelbaar podium

2,00 euro

c) forfaitair bedrag (vervoer, plaatsing en afbraak inbegrepen)
podiumwagen

175,00 euro

kerstmarktchalet

110,00 euro

electroverdeelkasten (keuring aan te
vragen en te betalen door de aanvrager)

75,00 euro

Vlaggenmasten, vlaggen, verlengdraden en toiletwagen worden enkel gebruikt en
geplaatst ter gelegenheid van een officiële gemeentelijke of plaatselijke kermis zoals
bepaald in het reglement op de kermissen en voor activiteiten waar de gemeente als
mede-organisator optreedt.
Het ontlenen van bovengenoemde materialen is gratis voor:
•
activiteiten in het kader van een officiële gemeentelijke of plaatselijke kermis zoals
bepaald in het reglement op de kermissen;
•
een activiteit van het gemeentelijk onderwijs;
•
Grimbergse bestuurlijke diensten, adviesraden en commissies voor activiteiten eigen
aan hun werking;
•
activiteiten die door andere openbare besturen dan de gemeente Grimbergen
georganiseerd worden.
§ 2. Het vervoer
De gemeentelijke diensten kunnen instaan voor het vervoer van feestmateriaal.
Tenzij anders vermeld wordt voor het vervoer forfaitair 120,00 euro per rit (1 rit = 1 x
leveren en ophalen met 1 voertuig) aangerekend. In dit vervoer is in- en uitladen door de
gemeentediensten inbegrepen.
Het vervoer en de plaatsing is gratis ter gelegenheid van activiteiten in het kader van een
officiële gemeentelijke kermis of een kermis georganiseerd door een plaatselijk
organisatiecomité, van een activiteit van het gemeentelijk onderwijs en voor Grimbergse
bestuurlijke diensten, adviesraden en commissies voor activiteiten eigen aan hun
werking.
Ter gelegenheid van activiteiten die door andere openbare besturen dan gemeente
Grimbergen georganiseerd worden, dienen deze besturen zelf voor vervoer in te staan.
Art. 3. - gebruikers
Bovengenoemde materialen kunnen aan de geldende tarieven uitgeleend worden door:
Elke vereniging erkend door een adviesraad van de gemeente Grimbergen;
Elke Nederlandstalige non-profit organisatie met zetel in Grimbergen, inbegrepen
gemeentelijke politieke partijen;
Elk buurtcomité dat voldoet aan de voorwaarden om een feestbon te krijgen;
Onderwijsinstellingen gelegen op Grimbergs grondgebied.
Materialen worden niet uitgeleend aan particulieren, bedrijven, handelaars en/of nietGrimbergse verenigingen.
Art. 4. - aanvragen
Elke plaatselijke organisator is verplicht de feest- en keukenmaterialen aan te vragen via
het aanvraagformulier vastgesteld door burgemeester en schepenen.
Art. 5. - annulaties en wijzigingen
Het gemeentebestuur moet uiterlijke een week voor het geplande evenement in kennis
worden gesteld van een annulatie of wijziging van de aanvraag en dit via een mailbericht
aan gemeentebestuur@grimbergen.be. Indien de voorgeschreven procedure en/of termijn
niet gerespecteerd wordt, zal de voorziene uitleenkost integraal verschuldigd blijven.
Art. 6. - aansprakelijkheid
De ontlener is volledig verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen die met de ontleende
gemeentematerialen gebeuren.
Hij is tevens verantwoordelijk voor alle schade aan de materialen en aan derden, vanaf de
afhaling tot en met de teruggave van de ontleende materialen.

Art. 7. - wijze van invordering
De retributie wordt ingevorderd door middel van een factuur.
11e zaak:

Stand van zaken parking C

Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord. Zij geeft aan dat:
•
college- en gemeenteraadsleden na de presentatie van de projecten door de
inschrijvers op 20 januari 2015 evenveel weten;
•
de volgende vergadering van de jury die de ingediende projecten moet beoordelen in
principe plaatsvindt op 23 februari 2015.
Raadslid Gerlant VAN BERLAER, fractievoorzitter van sp.a, krijgt het woord en stelt dat
deze jury vier opties heeft, nl. kiezen voor project 1, kiezen voor project 2, kiezen voor
project 3 of geen van de ingediende projecten aanvaarden. Hij merkt op dat nog veel
onderzoek nodig is naar de haalbaarheid en betaalbaarheid met privémiddelen en naar
het probleem van de mobiliteit.
Raadslid Bart LAEREMANS, fractievoorzitter van Vernieuwing, krijgt het woord en wenst
zich bij de voorgaande tussenkomst aan te sluiten. Hij merkt op dat één van de
uiteenzettingen liet uitschijnen dat het college van burgemeester en schepenen van
Grimbergen minstens de milieuvergunning voor het project zou moeten afleveren en stelt
de vraag of dit overeenstemt met de visie van de andere overheden. Aansluitend stelt hij
deze vraag ook met betrekking tot de bevoegdheid inzake het afgeven van de
bouwvergunning.
Raadslid Philip ROOSEN (N-VA) krijgt het woord en vraagt naar het standpunt dat de
burgemeester in de selectiecommissie zal innemen. We hebben nl. verschillende
voorstellen gezien, waaronder geweldige marketing stunts.
Wanneer raadslid Philip ROOSEN verder wil ingaan op deze voorstellen dient hij herinnerd
te worden aan het vertrouwelijk karakter van de presentaties die de inschrijvers voor de
opdracht hebben gegeven.
Raadslid Gerlant VAN BERLAER merkt op dat de vraag, hoewel deze niet tijdens de zitting
kan worden besproken, niet irrelevant is. Raadslid Bart LAEREMANS sluit zich hierbij aan
en vraagt om voor 23 februari 2015 minimaal met de fractieleiders te overleggen. Raadlid
Jean-Paul WINDELEN, fractievoorzitter van N-VA, vraag eveneens om een
gemeenschappelijk standpunt na te streven.
12e zaak:

Goedkeuring grondafstand verkaveling VA/792/14 ALL PROJECTS &
DEVELOPEMENTS nv - Oude Mechelsestraat - 1853 Grimbergen

Gelet op de verkavelingsaanvraag ingediend door PROJECTS & DEVELOPMENTS nv,
Kerkstraat 38 te 1755 Oetingen, voor het verkavelen van 14 loten gelegen Oude
Mechelsestraat ZN, (afd. 4) sectie A nr. 67F met referentienummer VA/792/14;
Overwegende dat de verkavelingsaanvraag voorziet in een nieuw wegtracé met een
rooilijn van 11,20 m gaande naar 8,00 m en uitlopend naar 15,00 m op de voorziene
pijpekop;
Gelet op artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, waarvan het eerst lid
bepaalt dat, als een vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de
gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en het vergunningverlenende bestuursorgaan
oordeelt dat de vergunning kan worden verleend, de gemeenteraad een beslissing over
de zaak van de wegen moet nemen alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan
een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Steven Dupont, Gert Leenders, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Philip Roosen, Elke Wouters, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;

stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;
BESLIST: met 17 stemmen voor en 10 stemmen tegen bij 5 onthoudingen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met het nieuwe rooilijntracé voorzien in de verkavelingsaanvraag met
referentienummer VA/792/14 ingediend door PROJECTS & DEVELOPMENTS nv, Kerkstraat
38 te 1755 Oetingen, voor het verkavelen van 14 loten gelegen Oude Mechelsestraat ZN,
(afd. 4) sectie A nr. 67F, mits het uiteindelijk verkrijgen van de verkavelingsvergunning.
Art. 2.
De strook grond met een oppervlakte van 1036 m² te bestemmen om gratis ingelijfd te
worden in de openbare wegenis van de gemeente Grimbergen.

Toegevoegde agendapunten
13e zaak:

Ontsluiting van het industriegebied aan de Oostvaartdijk aangevraagd door
raadslid Bart Laeremans

De gemeenteraad hoort de volgende interpellatie van raadslid Bart LAEREMANS,
fractievoorzitter van Vernieuwing, betreffende de ontsluiting van het industriegebied aan
de Oostvaartdijk:
“In een recente beslissing van het schepencollege waarbij een bedrijf aan de
Gerselarendries een milieuvergunning kreeg, werd verwezen naar het plan om een
ontsluitingsweg te creëren tussen de Gerselarendries en de Eppegemsesteenweg. Het
probleem is evenwel dat het lot van deze ontsluitingsweg bijzonder onzeker is.
Een korte historiek.
Op 18 december 2003 besliste de gemeenteraad om het BPA nr 36 ‘Verbrande Brug’ in
herziening te stellen. Na meer dan 10 jaar zit dit dossier nog steeds in een ontwerpfase.
In juli 2009 nam het schepencollege kennis van een voorontwerp. Op deze schets zien we
onder meer dat er een ontsluitingsweg gecreëerd wordt voor de bedrijvenzone via de
Erasmuslaan (Eppegem), die dwars door de groene bufferzone aan de Gaston Devoswijk
zou lopen richting Gerselarendries. De vijver in deze bufferzone zou verdwijnen.
Uit een brief van 4 maart 2014 aan het schepencollege vanwege de Vlaamse overheid
(Sectie Wegen en Verkeer) blijkt dat zij niet akkoord gaat met de voorgestelde
ontsluiting, onder meer omdat de Erasmuslaan een lokale weg is en omdat er in dat
traject te veel scherpe bochten zijn.
In een brief van 25 juni 2014 aan het Grimbergs schepencollege laat de NV Waterwegen
en Zeekanaal weten dat men weliswaar bereid is om de ontsluitingsweg mee te
financieren, maar dat “gelet op de complexiteit en de omvang van het dossier, de
aanpassingen aan het weggennet in deze omgeving niet op korte termijn op ons
investeringsprogramma kunnen worden opgenomen.”
De kans is dus zeer groot dat het dossier op de lange baan wordt geschoven.
Intussen heeft het gemeentebestuur een kans laten liggen om het achterliggende gebied
op een veel logischer wijze te ontsluiten, met name door de eenvoudige doortrekking van
de Cokeriestraat. Na de brand bij Danzas had men vrij gemakkelijk een tracé kunnen
uitwerken (en aankopen) dat in het verlengde lag van deze straat. Intussen heeft de
firma Caterpillar het hele terrein langs de Eppegemsesteenweg opnieuw bezet met grote
constructies.
Er zou momenteel een RUP in opmaak zijn voor deze zone, maar het is helemaal niet
duidelijk wel tracé deze ontsluitingsweg uiteindelijk zal volgen. Wanneer men het tracé
handhaaft langs de Gaston Devoswijk en de Oostvaartdijk daadwerkelijk afsluit voor alle
verkeer, dan zou dat noch een goede oplossing zijn voor het vrachtverkeer van en naar
de Woluwelaan (uiterst scherpe bocht aan de Eppegemsesteenweg), noch voor de

inwoners van de Gaston Devoswijk, noch voor de fietsers die langs het kanaal willen
fietsen.
Vraag blijft trouwens waarom het zo noodzakelijk is dat de bedrijven aan de Oostvaartdijk
een rechtstreekse kanaaltoegang hebben. Er wordt voldoende extra kade gecreëerd via
het afschaffen van (een groot stuk van) de Westvaartdijk.
Het is dan ook belangrijk dat het schepencollege klaarheid schept in de keuzes die
gemaakt zijn en de timing die daarop gekleefd is.”
Aansluitend hierbij vraagt raadslid Bart LAEREMANS aan het schepencollege om een
antwoord te verstrekken op de volgende vragen:
1. Hoever staat het met de opmaak van het nieuwe RUP voor de omgeving van de
Oostvaartdijk? Wanneer moet dat RUP klaar zijn?
2. Welke gebieden omvat dit RUP? Ook het Trésigniesplein en de Cokeriestraat? Zo
neen, waarom wordt geen regeling (en verfraaiing) voorzien voor de hele oostkant
van de Verbrande Brug?
3. Werd inmiddels nog onderhandeld met de Vlaamse overheid? Is het ingenomen
standpunt inzake de ontsluitingsweg definitief?
4. Welke gevolgen worden daaruit getrokken voor het traject van de ontsluitingsweg?
Wat zijn de alternatieven? Kan er eigenlijk nog een ontsluitingsweg komen?
5. In welke mate zou deze weg door Grimbergen gefinancierd worden en in welke mate
door Waterwegen en Zeekanaal?
6. Wat is een realistische timing voor Waterwegen en Zeekanaal?
7. Waarom is een bijkomende, rechtstreekse kade aan deze kant van de brug zo
noodzakelijk?
8. Wat zijn de gevolgen voor de fietsers die langs de Oostvaartdijk willen rijden?
9. Hoe wordt verzekerd dat de bedrijvenzone zich langs de Oostvaartdijk niet verder zou
ontwikkelen ten koste van de woningen? Hoe wordt m.a.w. de handhaving van de
bestaande woonzone verzekerd?
Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord van de voorzitter. Zij wijst erop dat het
niet “het bedrijf” is, maar een verhuurder die op het terrein langs de Eppegemsesteenweg
van alles rechtgezet heeft. Verder haalt zij aan dat raadslid Eric Nagels deze kwestie
reeds aan de orde stelde op 28 maart 2013 en 17 januari 2014. Zij schetst verder de
initiatieven die in dit verband werden genomen:
•
in augustus 2013 vond op initiatief van de burgemeester een overleg plaats met de
nv Waterwegen en Zeekanaal en met het Agentschap Wegen en Verkeer;
•
aansluitend hierbij werd op 30 augustus 2013 een brief verzonden naar de nv
Waterwegen en Zeekanaal en naar het Agentschap Wegen en Verkeer waarin een
principieel akkoord werd gevraagd betreffende de aanleg en de financiering van de
ontsluitingsweg;
•
op 19 december 2013 werd het akkoord bekomen van de nv Waterwegen en
Zeekanaal;
•
op 21 januari 2014 werd een herinneringsbrief verstuurd naar het Agentschap Wegen
en Verkeer;
•
op 25 juni 2014 liet het Agentschap Wegen en Verkeer weten dat zij niet akkoord
konden gaan met de gevraagde participatie in de aanleg van de ontsluitingsweg.
Met betrekking tot de gestelde vragen formuleert de burgemeester aansluitend de
volgende antwoorden:
1. Betreffende het RUP is er actueel geen timing. In het kader van het RUP
Waardbeekdreef komt er alleszins een bedrijfsbehoeftenstudie en daarna een
doorstart voor de bedrijvensite, ook naar Verbrande Brug Oost.
2. De gebiedsafbakening voor een RUP gebeurt door de gemeenteraad. In het
oorspronkelijk BPA waren het plein en de Cokeriestraat begrepen. Op korte termijn
zal een opfrissing van het Tresignieplein worden bekeken.
3. Het standpunt ingenomen door de Vlaamse overheid is definitief.

4. Er zal verder onderhandeld worden met de nv Waterwegen en Zeekanaal, waarmee
een volgend overleg is gepland op 9 februari 2015.
5. De financiering voor het deel watergebonden bedrijven zal moeten gebeuren door de
nv Waterwegen en Zeekanaal, het deel voor de gemeente door de gemeente.
6. Daarop kan thans geen antwoord gegeven worden.
7. Als de nv Waterwegen en Zeekanaal dat wil, zijn de consequenties hiervan ook voor
hen. Dit is geen vraag van de gemeente Grimbergen.
8. Deze vraag moet opgelost worden bij de aanleg van de wegenis.
9. Dit is altijd een gemengde zone geweest. 2015 zal een onderzoeksjaar zijn
Raadslid Bart LAEREMANS wijst erop dat collega Eric NAGELS bij herhaling een
masterplan gevraagd heeft en benadrukt dat Vernieuwing vraagt om voor de hele
oostzijde een plan te maken daar de mobiliteitsproblematiek verder reikt dan het
industriegebied. Hij vraagt om de mogleijkheid te onderzoeken om in een RUP vast te
leggen dat enkel wonen mogelijk is.
Raadslid Eric NAGELS wijst op het belang van woonzekerheid voor de mensen op
Oostvaartdijk en Gerselarendries en stelt dat onverschilligheid over de wijk Verbrande
Brug de grootste vijand is. Hij meent dat iets tegenover de nv Waterwegen en Zeekanaal
moet worden geplaatst.

Mondelinge vragen
Vanwege Gerlant VAN BERLAER
Raadslid Gerlant VAN BERLAER heeft een aantal vragen naar aanleiding van de laatste
vergaderingen van de gemeenteraadscommissie omgeving en infrastructuur en van de
gecoro. Blijkbaar lappen projectontwikkelaars het sociaal objectief aan hun laars en
krijgen zij gelijk van de provincie. Aansluitend hierbij stelt raadslid Gerlant VAN BERLAER
de volgende vragen:
1. Wat is de wil van de gemeente om het sociaal objectief te realiseren?
2. Als die wil er is: Wat is het plan? Hoe lang is er werk? Wat met de
woonbehoeftestudie?
3. Zal de realisatie van sociale woongelegenheid via RUP’s worden afgedwongen? Wat
met de financiering?
4. Spreekt de gemeente alle formules aan? Zal me verder kijken dan de voorschriften?
5. Zal ervoor gezorgd worden dat sociale woningen niet te veel geconcentreerd worden
als voor Strombeek-Bever en Verbrande Brug gekozen wordt?
De heer Paul HERMANS, schepen van wonen, krijgt het woord en haalt in zijn antwoord
het volgende aan:
•
om een uitgebreid antwoord op deze vragen te geven is overleg met de
stedenbouwkundig ambtenaar en met de huisvestingsambtenaar nodig;
•
het actieplan is slechts 1 punt in het dossier en betreft vnl. een inventaris;
•
we moeten de woonbehoeftestudie afwachten om een woonplan te kunnen maken;
•
deze legislatuur worden 46 sociale woningen in de Spiegelhofvoetweg en 56 sociale
woningen op de Luitberg gerealiseerd.
Vanwege Eric NAGELS
Raadslid Eric NAGELS merkt op dat de bewoners van Oostvaartdijk en Gerselarendries
signaleren dat de verkeersborden die een tonnagebeperking tot 5 ton aangeven
verdwenen zijn.
De heer Paul HERMANS, schepen van mobiliteit, krijgt het woord en bevestigt dat dit
klopt. Hij wijst erop dat deze borden daar verkeerdelijk stonden en er misschien ooit door
een aannemer zijn geplaatst.
Vanwege Bart LAEREMANS
Raadslid Bart LAEREMANS haalt aan dat er op het gemeentehuis een petitie toegekomen
is betreffende een bedrijf op de hoek van de Winkelveldstraat en de Borgtstraat. Hij
vraagt om deze met de nodige aandacht te bekijken.

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergadering van 19 december 2014 zodat deze, overeenkomstig artikel
33, 4de lid, van het gemeentedecreet zijn goedgekeurd.
De voorzitter sluit de vergadering.

In zitting, datum als hierboven
de secretaris

de voorzitter

Hans Habils

Jos Smets

