GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 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
1. Lokale politie – Kennisgeving van de vacatures in het operationeel kader in
competitie gesteld in mobiliteitscyclus 2015-01
2. Lokale politie - Bekrachtiging van de openstelling van één betrekking in het kader van
aspirantenmobiliteit 2015-A1 (GPA 71 - categorie C1)
3. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het voorbehouden van parkeerplaatsen voor autocars op de parkeerstrook
langs de Ringlaan t.h.v. het gemeentelijk zwembad
4. Definitieve vaststelling van het gemeentelijk mobiliteitsplan
5. Wijziging personeelsformatie. Vaststelling van een uitdovende contractuele
personeelsformatie voor verder tewerkstelling van het gesubsidieerd contractueel
personeel na 1 april 2015
6. Samenwerkingsverband "Huis van het Kind Grimbergen"
a) Bekrachtiging van de beslissing tot deelname
b) Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger
7. Stand van zaken capaciteit onderwijs
8. Opheffing gemeenteraadsbesluit 27 augustus 1992 betreffende gemeentelijke
subsidies voor het organiseren van festiviteiten door plaatselijke feestcomités
9. Aanpassing gebruikersreglement bibliotheek
10. Rapportering betreffende voorafgaande krediet en wetmatigheidscontrole - 2014 Kennisneming.
11. Eerste aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen
- Goedkeuring
12. Budget 2015 Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen – Goedkeuring
13. Goedkeuring tarieven gebruik atletiekpiste
14. Aankoop 2 percelen grond op de hoek Nieuwe Schapenweg & Borgtstraat (erfenis Rik
Poot) – bod ten bedrage van € 110.000,00
15. Stand van zaken parking C
16. Goedkeuring actieprogramma onbebouwde percelen

Toegevoegde agendapunten
17. Inkrimpen van het aantal parkeerplaatsen langs de Wolvertemse- en
Brusselsesteenweg aangevraagd door Raadslid Bart Laeremans

Mondelinge vragen

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
Bij loting wordt schepen Patrick VERTONGEN aangeduid om de stemmingen aan te
vangen.
1e zaak:

Lokale politie – Kennisgeving van de vacatures in het operationeel kader in
competitie gesteld in mobiliteitscyclus 2015-01

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 29 januari 2015 om de permanente openstelling
in mobiliteit van de vacatures bij de lokale politie voor het dienstjaar 2015 goed te
keuren;
Gelet op het feit dat de in de mobiliteitscyclus 2015-01 in competitie te stellen
betrekkingen ten laatste op 6 februari 2015 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 2 februari
2015 om de volgende vacatures in de mobiliteitscyclus 2015-01 voor het operationeel
kader in competitie te stellen:
•
2 voltijdse betrekkingen van hoofdinspecteur van politie - interventie;
•
1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie - interventie;
Overwegende dat voor al deze betrekkingen de nodige kredieten zijn voorzien in de
begroting van de lokale politie;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het in competitie stellen tijdens mobiliteitscyclus 2015-01 van de
volgende vacatures in het operationeel kader van de lokale politie:
•
2 voltijdse betrekkingen van hoofdinspecteur van politie - interventie;
•
1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie - interventie.
2e zaak:

Lokale politie - Bekrachtiging van de openstelling van één betrekking in het
kader van aspirantenmobiliteit 2015-A1 (GPA 71 - categorie C1)

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten artikelen IV.I.3, VI.II.4ter en VI.II.4quater;

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving,
selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de
politiediensten;
Overwegende dat volgende betrekking vacant werd verklaard overeenkomstig de regeling
inzake de mobiliteit bedoeld in het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van
de rechtspositie van het personeel van de politiediensten deel VI, titel II, hoofdstuk II:
•
1 betrekking van inspecteur-interventie vacant verklaard in het kader van de
mobiliteitscyclus 2014-05 reeksnummer 2087;
Overwegende dat mobiliteitsronde 2014-05 vruchteloos was;
Overwegende dat daarom een beroep kan gedaan worden op aanwervingscategorie C,
welke de aanwijzing regelt van aspirant-inspecteurs in het begin van de basisopleiding via
een aan hen voorbehouden mobiliteitscyclus (de zogenaamde aspirantenmobiliteit) en, in
voorkomend geval, via ambtshalve aanwijzing;
Overwegende dat daarvoor via de algemene directie van de ondersteuning en het beheer
een gemeenteraadsbeslissing aan het minister van Binnenlandse Zaken moet bezorgd
worden;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 februari
2015 om één betrekking van inspecteur-interventie open te stellen door beroep te doen
op aanwervingscategorie C;
Overwegende dat deze beslissing door de gemeenteraad moet worden bekrachtigd;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 februari 2015
houdende openstelling van één betrekking van inspecteur-interventie door beroep te doen
op aanwervingscategorie C, welke de aanwijzing regelt van aspiranten-inspecteurs in het
begin van de basisopleiding via een aan hen voorbehouden mobiliteitscyclus (de
zogenaamde aspirantenmobiliteit) en, in voorkomende geval, via ambtshalve aanwijzing,
regelt, te bekrachtigen.
3e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het voorbehouden van parkeerplaatsen voor autocars op
de parkeerstrook langs de Ringlaan t.h.v. het gemeentelijk zwembad

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement
van de politie op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun
minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Overwegend dat er een parkeerstrook aangelegd is in de Ringlaan, naast het gebouw van
het gemeentelijk zwembad;
Overwegend dat het de bedoeling is om op deze strook autocars (bussen) te laten
stationeren die groepen vervoeren van en naar het zwembad;
Overwegend dat deze plaatsen enkel dienen voorbehouden te worden binnen bepaalde
tijdstippen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.

Op de parkeerstrook langs de Ringlaan t.h.v. het gebouw van het zwembad, wordt het
parkeren voorbehouden voor autocars op schooldagen van 08.00 uur tot 16.00 uur.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel zal gesignaleerd worden door plaatsing van het bord E9d
met onderbord 'op schooldagen van 08.00 uur tot 16.00 uur'.
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
De heren Gerlant VAN BERLAER, Jean DEWIT en mevrouw Karlijne VAN BREE
vervoegen de vergadering.
4e zaak:

Definitieve vaststelling van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Gelet op het decreet betreffende het mobiliteitsbeleid van 20 maart 2009, zoals laatst
gewijzigd door het decreet van 10 februari 2012 houdende wijziging van het decreet van
20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet van 20 april
2001 betreffende de mobiliteitsconvenants;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 november 2014 inzake de voorlopige
goedkeuring van het nieuwe mobiliteitsplan;
Overwegend dat het beleidsplan op 13 januari 2015 voor advies aan de Regionale
Mobiliteitscommissie werd voorgelegd en gunstig werd geadviseerd;
Gelet op het gunstig advies van de kwaliteitsadviseur van 18 januari 2015;
Gelet op de procedure voor de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan;
Overwegend dat het nieuwe mobiliteitsplan in werking treedt na publicatie in het Belgisch
Staatsblad;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip
Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Eddie Boelens, Alena Van
den Bussche;
BESLIST: met 16 stemmen voor en 1 stem tegen bij 12 onthoudingen
Artikel 1.
Het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt definitief vastgesteld zoals voorgelegd in de zitting
van heden. Twee exemplaren van deze tekst zullen door de gemeentesecretaris en
gemeenteraadsvoorzitter geviseerd worden voor aanhechting aan onderhavig besluit.
Art. 2.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt.
Art. 3.
Dit besluit zal krachtens de richtlijnen van het mobiliteitsdecreet gepubliceerd worden in
het Belgisch Staatsblad.

Schepen Marc VAN GODTSENHOVEN en de heer Eric NAGELS vervoegen de
vergadering.
5e zaak:

Wijziging personeelsformatie. Vaststelling van een uitdovende contractuele
personeelsformatie voor verder tewerkstelling van het gesubsidieerd
contractueel personeel na 1 april 2015

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering
van het KB 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van de door de Staat
gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen;
Gelet op de nieuwe contingentenovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de
Vlaams minister van Werk met ingang van 1 januari 2002;
Gelet op de personeelsformatie, goedgekeurd door de gemeenteraad van 24/01/2008 en
latere wijzigingen, waarin het contingent van gesubsidieerd contractueel personeel is
opgenomen;
Gelet op het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2015;
Gelet op de brief van de Vlaams minister van Werk van 10 november 2014 betreffende de
aankondiging van de regularisatie van gesco's;
Overwegende dat de Vlaamse Regering op 19 december 2014 principieel heeft beslist om
de regularisatie van de gesco-contingenten door te voeren met ingang van 1 april 2015;
Overwegende dat dit betekent dat vanaf 1 april 2015 geen gesubsidieerde contractuelen
meer kunnen worden aangeworven en dat de lopende specifieke contracten met
gesubsidieerde contractuelen moeten worden omgezet naar gewone
arbeidsovereenkomsten;
Gelet op de brief van de Vlaams minister van Werk van 8 januari 2015 betreffende het
totaalbedrag van de overdracht;
Overwegende dat men als werkgever niet langer recht heeft op de 100% loonsubsidie en
bijdragevermindering, maar dat dit gereduceerd wordt tot 95% van het bedrag dat
toekenbaar is voor het dienstjaar 2013, en dit ook voor de komende jaren;
Overwegende dat de arbeidscoëfficiënt voor 2013 voor de gemeente vastgesteld is op
53,1482 VTE (effectieve prestaties zonder loopbaanonderbreking, ziekte,
arbeidsongeval…);
Overwegende dat het totaal bedrag van de subsidie geraamd is op 906.605,55 euro
waarvan 550.718,6855 euro op basis van de vroegere loonpremie en 355.886,8645 euro
op basis van de vroegere werkgeversbijdragevermindering;
Gelet op artikel 103 van het Gemeentedecreet dat bepaalt dat de betrekkingen die
ingesteld worden ter uitvoering van een tewerkstellingsmaatregel van de hogere overheid
normaal geen plaats hebben in de personeelsformatie (art. 103 GD);
Overwegende dat de gesco-contingenten afgeschaft worden en de bestaande
gesubsidieerd contractuele betrekkingen geregulariseerd;
Overwegende dat de regularisatie van de gesubsidieerd contractuele betrekkingen en de
opheffing van de regels voor gesco-contingenten geen automatisch einde maken aan de
lopende arbeidsovereenkomsten tussen de (ex)-gesco en zijn bestuur/werkgever en ook
niet aan die bestaande betrekkingen waardoor gesubsidieerde contractuelen gewone
contractanten worden en gesubsidieerd contractuele betrekkingen gewone contractuele
betrekkingen;
Overwegende dat de besturen contractuele betrekkingen die zij beschouwen als
betrekkingen van bestendige aard en contractuele betrekkingen die ingesteld zijn voor
projecten in de personeelsformatie dienen op te nemen als zij die betrekkingen wensen te
behouden;
Gelet op artikel 5 van de rechtspositiebesluiten van 7 december 2007 en 12 november
2010 waarin wordt vermeld dat alle bestendige contractuele betrekkingen, die
beantwoorden aan de mogelijkheden voor contractuele tewerkstelling, vermeld in artikel

104, §2, 3°, 4°, 5° of 6°, van het Gemeentedecreet, vastgesteld worden in de
personeelsformatie.
"Om die betrekkingen een plaats te geven in de personeelsformatie volstaat het dat die
betrekkingen vallen onder een van de volgende mogelijkheden:
•
tewerkstelling om aanvullende of specifieke opdrachten te vervullen (3°);
•
tewerkstelling in diensten die door een andere overheid gesubsidieerd worden (4°);
•
tewerkstelling in activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met
andere marktdeelnemers (5°);
•
tewerkstelling in taken die een bijzondere expertise vereisen (6°).
Hoewel niet uitsluitend, zal vooral het punt 3° een aanknopingspunt zijn voor opname in
de personeelsformatie van de ex-gesco-betrekking als gewone contractuele betrekking.
Immers, conform het KB 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door
de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, werden
contingent-gesco’s gecreëerd voor aanvullende tewerkstelling ‘in niet-commerciële
diensten van sociaal of openbaar nut, van cultureel belang of voor collectieve behoeften
waaraan anders niet voldaan had kunnen worden.’ "
Overwegende dat als een vroegere gesubsidieerd contractuele betrekking vacant wordt,
ze voortaan volgens de normale regels zal moeten worden vervuld en dat de afwijkende
regelingen, mogelijk gemaakt door artikel 25 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie,
de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de
secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de
analoge bepaling in het rechtspositiebesluit OCMW-personeel niet meer van toepassing
zijn;
Overwegende dat de gewone regels voor de vaststelling of wijziging van de
personeelsformatie van toepassing zijn als de raad de gesubsidieerd contractuele
betrekkingen opneemt in de formatie, met inbegrip van het overleg met de
representatieve vakorganisaties;
Overwegende dat de omzetting van een gesubsidieerde arbeidsovereenkomst naar een
gewone arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur geen invloed heeft op de functie,
graad en anciënniteit van het betrokken personeelslid;
Overwegende dat personeelsleden die actueel in gesubsidieerd contractueel
dienstverband zijn tewerkgesteld meestal niet kunnen deelnemen aan
bevorderingsprocedures of procedures voor interne mobiliteit omdat zij voorafgaand aan
hun aanwerving meestal niet dezelfde selectieprocedure doorlopen hebben als de
statutaire personeelsleden, maar een eveneens kwalitatief onderbouwde procedure met
enkel interne examencommissieleden;
Overwegende dat de actueel ingevulde gesubsidieerde contractuele betrekkingen moeten
worden omgevormd tot gewone contractuele betrekkingen en daartoe opgenomen
moeten worden in de personeelsformatie tegen 1/4/2015;
Overwegende dat de gesco-regularisatie een aanknopingspunt is om de huidige
personeelsformatie in zijn geheel te actualiseren en dat de integrale actualisering van de
personeelsformatie in overleg met de betrokken diensten tegen 1 april 2015 moeilijk
haalbaar is;
Overwegende dat verder moet bekeken worden of bepaalde ex-gescofuncties als
contractuele dan wel als statutaire betrekking behouden kunnen worden;
Overwegende dat als tussenstap en om aan de voorwaarde te voldoen dat de
gesubsidieerd contractuele betrekkingen tegen 1/4/2015 in de personeelformatie worden
opgenomen de gesubsidieerd contractuele betrekkingen in een uitdovende contractuele
personeelsformatie kunnen worden opgenomen, onder de voorwaarde dat zij later in de
herziene personeelsformatie bestendigd blijven als contractuele dan wel als statutaire
betrekking;
Overwegende dat vandaag 7,13 VTE gesco's gedetacheerd zijn naar de vzw's Heemschut
en Cultuurcentrum, respectievelijk 2 VTE en 5,13 VTE en in overleg met de vzw's en
bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst gestreefd wordt naar een definitieve
overheveling;

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, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
De uitdovende contractuele personeelsformatie voor verdere tewerkstelling van het
gesubsidieerd contractueel personeel na 1 april 2015 wordt als volgt vastgesteld:
Niveau B
graad
basisgraad

rang
Bv

schalen
B1-B2-B3

graadbenaming
beleidsmedewerker

vte
1,00

Niveau C
graad
basisgraad
basisgraad

rang
Cv
Cv

schalen
C1-C2-C3
C1-C2-C3

graadbenaming
administratief medewerker
technisch medewerker

vte
9,80
1,00

Niveau D
graad
basisgraad
basisgraad
basisgraad
basisgraad
basisgraad

rang
Dv
Dv
Dv
Dv
Dv

schalen
D1-D2-D3
D1-D2-D3
D1-D2-D3
D1-D2-D3
D1-D2-D3

graadbenaming
ondersteunend medewerker
kok
vakman
bode
onthaalmedewerker

vte
11,50
1,00
6,00
1,00
0,50

Niveau E
graad
basisgraad
basisgraad
basisgraad
basisgraad
basisgraad
basisgraad

rang
Ev
Ev
Ev
Ev
Ev
Ev

schalen
E1-E2-E3
E1-E2-E3
E1-E2-E3
E1-E2-E3
E1-E2-E3
E1-E2-E3

graadbenaming
boekverzorger-magazijnier
klasseerder
logistiek beambte
handlanger
logistiek helper
schoonmaker

vte
1,00
0,80
1,00
8,50
2,50
2,80

6e zaak:

Samenwerkingsverband "Huis van het Kind Grimbergen"

a) Bekrachtiging van de beslissing tot deelname
Gelet op het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve
gezinsondersteuning;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 tot uitvoering van het
decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve
gezinsondersteuning;
Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de niet-delegeerbare
bevoegdheid van de gemeenteraad inzake de oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op de subsidieoproep van Kind en Gezin op 6 mei 2014 aan alle potentiële partners
in de "Huizen van het Kind";

Overwegende dat op basis van deze oproep uiterlijk op 31 juli 2014 subsidieaanvragen
konden worden ingediend; dat Grimbergen hierbij aanspraak kon maken op een subsidie
van € 15.000,99;
Overwegende dat het OCMW en het gemeentebestuur van Grimbergen via diverse
projecten en initiatieven feitelijk al jaren werken rond preventieve gezinsondersteuning;
Overwegende dat de samenwerking van verschillende lokale actoren op het vlak van
preventieve gezinsondersteuning en de centralisatie van het aanbod op dit vlak resulteert
in een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod dat ten aanzien van de
doelgroep laagdrempelig en toegankelijk wordt gemaakt als "Huis van het Kind" en dat
ten aanzien van de actoren bijdraagt tot competentie- en efficiëntieverhoging;
Overwegende dat het bijgevolg opportuun werd geacht dat op initiatief van het lokaal
bestuur een aanvraag tot erkenning en subsidiëring van een "Huis van het Kind" werd
ingediend en dit voor een werkingsgebied samenvallend met de gemeente Grimbergen;
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 2014 tot het
indienen van een erkennings- en subsidieaanvraag voor een "Huis van het Kind" op het
grondgebied Grimbergen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen bij hoogdringendheid een
beslissing diende te nemen inzake de participatie aan dit samenwerkingsverband, en dit
om voor de uiterste indieningsdatum van de subsidieaanvraag te kunnen voldoen aan de
voorwaarde inzake samenwerking met het lokaal bestuur;
Gelet op de engagementsverklaring van het college van burgemeester en schepenen van
30 juni 2014 waarbij het college van burgemeester en schepenen zich principieel akkoord
verklaart om te participeren in de oprichting van een "Huis van het Kind" te Grimbergen;
Overwegende dat deze beslissing dient bekrachtigd te worden door de gemeenteraad;
Overwegende dat Kind en Gezin ondertussen bij schrijven van 31 oktober 2014
meedeelde dat een erkenning werd toegekend aan de feitelijke vereniging "Huis van het
Kind Grimbergen" vanaf 1 november 2014 met een subsidiëring van € 15.000,99 per jaar
vanaf 1 januari 2015; dat deze erkenning en subsidiëring blijkens de beslissing van de
administrateur-generaal van Kind en Gezin geldt voor onbepaalde tijd;
Overwegende dat inzake de werking van deze feitelijke vereniging nog de nodige
afspraken dienen gemaakt te worden; dat deze afspraken dienen vastgesteld te worden in
een overeenkomst (statuten);
Gelet op de ontwerptekst van statuten voor deze feitelijke verenging vastgesteld door de
raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 13 januari 2015;
Overwegende dat deze ontwerptekst nu ter bespreking wordt voorgelegd aan de andere
leden van de feitelijke vereniging;
Gelet op artikel 195, §1, van het gemeentedecreet dat bepaalt dat gemeenten
verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk kunnen oprichten,
erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen voor zover die verenigingen,
stichtingen en vennootschappen niet belast worden met de verwezenlijking van
welbepaalde taken van gemeentelijk belang;
Overwegende dat deze oprichting, deelname of vertegenwoordiging overeenkomstig
artikel 195, §2, niet mag gepaard gaan met de overdracht of terbeschikkingstelling van
gemeentelijk personeel of met de overdracht van gemeentelijke infrastructuur;
Gelet op artikel 225, §3, van het gemeentedecreet dat bepaalt dat er een vermoeden is
dat een rechtspersoon door een gemeente belast is met welbepaalde taken van
gemeentelijk belang als hij aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
1. één of meer van zijn organen bestaan voor meer dan de helft uit gemeenteraadsleden
of leden van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente in kwestie
of de leden van de organen worden voor meer dan de helft aangewezen of
voorgedragen door die personen;
2. de gemeente of haar vertegenwoordigers beschikken over de meerderheid van de
stemrechten in één of meer van zijn organen;
3. zijn financiële middelen vallen voor meer dan de helft ten laste van het
gemeentebudget;

Overwegende dat uit het voorliggende ontwerp van statuten niet blijkt dat het
gemeentebestuur Grimbergen de meerderheid van de stemrechten heeft in de organen
van deze feitelijke vereniging;
Overwegende dat uit het voorliggende ontwerp van statuten tevens blijkt dat er geen
financiële middelen ten laste van het gemeentebudget vallen;
Overwegende dat het samenwerkingsverband "Huis van het Kind Grimbergen" in eerste
instantie beoogt een coördinerende rol te spelen op het vlak van de preventieve
gezinsondersteuning met het oog op de realisatie van de doelstellingen en principes
vermeld in het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve
gezinsondersteuning;
Overwegende dat men bijgevolg kan concluderen dat het samenwerkingsverband "Huis
van het Kind Grimbergen" niet belast is met beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk
belang; dat vermeld samenwerkingsverband bijgevolg haar rechtsgrond vindt in artikel
195 van het gemeentedecreet;
Gaat over tot stemming betreffende de bekrachtiging van de engagementsverklaring van
het college van burgemeester en schepenen van 30 juni 2014 inzake de participatie aan
het samenwerkingsverband "Huis van het Kind Grimbergen" waaruit blijkt dat:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
De engagementsverklaring van het college van burgemeester en schepenen van 30 juni
2014 inzake de participatie aan het samenwerkingsverband "Huis van het Kind
Grimbergen" te bekrachtigen.
b) Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger
Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de niet-delegeerbare
bevoegdheid van de gemeenteraad inzake de oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden houdende de bekrachtiging van
de engagementsverklaring van het college van burgemeester en schepenen van 30 juni
2014 inzake de participatie aan het samenwerkingsverband "Huis van het Kind" te
Grimbergen;
Overwegende dat een gemeentelijke vertegenwoordiger in deze feitelijke vereniging moet
worden aangeduid die in eerste instantie mee zal instaan voor de finalisering van de
samenwerkingsovereenkomst (statuten) van deze feitelijke vereniging;
Overwegende dat deze vertegenwoordiging desgevallend - afhankelijk van de definitieve
tekst van de statuten - kan herbekeken worden;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 9-2-2015
houdende de aanduiding van Els METS, beleidsmedewerker welzijn, als
vertegenwoordiger van het gemeentebestuur in de feitelijke vereniging "Huis van het Kind
Grimbergen";
Gaat over tot geheime stemming betreffende de aanduiding van Els METS,
beleidsmedewerker welzijn, als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur in de
feitelijke vereniging "Huis van het Kind Grimbergen" waaruit blijkt dat: 31 stemmen op 31
stemmers worden uitgebracht op naam van Els METS;

Enig artikel.
Els METS, beleidsmedewerker welzijn, aan te duiden als gemeentelijke vertegenwoordiger
in het samenwerkingsverband "Huis van het Kind Grimbergen".
7e zaak:

Stand van zaken capaciteit onderwijs

De heer Patrick VERTONGEN, schepen van onderwijs, krijgt het woord. Hij haalt de
volgende punten aan:
•

wat betreft het nieuwbouwproject in Beigem zijn nu 70 van de 120 werkdagen
voorbij. De werken verlopen vlot en zeer professioneel. De eerste week van juni zou
het gebouw afgewerkt zijn. Dan zullen de containers op de speelplaats verplaatst
worden zodat men kan starten met de rioleringswerken. Ook de nodige voorzieningen
in de klassen kunnen nadien aangebracht worden. In principe zouden er vanaf 1
september 2015 48 leerlingen extra school kunnen lopen in Beigem.

•

op de gemeentelijke website werden de brieven geplaatst waarin de vrije plaatsen in
de gemeentelijke basisscholen zijn opgenomen vóór de start van de laatste
inschrijvingsperiode van het schooljaar 2015-2016. In deze brieven wordt per school
en per klas aangegeven hoeveel leerlingen nog kunnen inschrijven. De vrije
inschrijvingsperiode start op maandag 2 maart 2015. De ouders van kleuters geboren
in 2013 - die instappen gedurende het schooljaar 2015-2016 – dienen hun kinderen
tijdens deze periode in te schrijven. Ook in de andere leeftijdsgroepen zijn nog
plaatsen beschikbaar. In principe dient er niet gekampeerd te worden voor de
gemeentelijke basisscholen.

Raadslid Bart LAEREMANS informeert naar de stand van zaken van de dossiers
betreffende de capaciteitssubsidies die in de vorige gemeenteraadszitting werden
toegelicht.
Schepen Patrick VERTONGEN antwoordt dat de maximale subsidie op korte termijn €
6.500.000 betreft en op lange termijn € 11.000.000 doch dat er – zoals ook in de vorige
zitting aangehaald - hierover pas begin juli uitsluitsel is.
8e zaak:

Opheffing gemeenteraadsbesluit 27 augustus 1992 betreffende
gemeentelijke subsidies voor het organiseren van festiviteiten door
plaatselijke feestcomités

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 augustus 1992 dat de bedragen der
gemeentelijke subsidies voor het organiseren van festiviteiten door plaatselijke
feestcomités vaststelt;
Gelet op het reglement betreffende de organisatie en de financiële en materiële
ondersteuning van kermissen goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 26 juni 2014;
Overwegende dat het gemeenteraadsbesluit van 27 augustus 1992 opgeheven had
moeten worden bij de opmaak van het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2014 gezien het
overlapt met het reglement betreffende de organisatie en de financiële en materiële
ondersteuning van kermissen zoals goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 26 juni
2014;
Gelet op het verantwoordingsdossier van De Brug Leeft opgemaakt op 21 april 2014 ter
staving van de subsidie volgens het gemeenteraadsbesluit van 27 augustus 2014;
Overwegende dat De Brug Leeft noch de organisatie van de randactiviteiten van een
openbare kermis noch de volledige organisatie van een plaatselijke kermis voor haar
rekening neemt;
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,
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, Vera Van
Impe, Eric Nagels, Jean Dewit;
BESLIST: met 22 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 9 onthoudingen
Artikel 1.
Het gemeenteraadsbesluit van 27 augustus 1992 betreffende gemeentelijke subsidies
voor het organiseren van festiviteiten door plaatselijke feestcomités op te heffen.
Art. 2.
Organisatiecomité De Brug Leeft door te verwijzen naar de cultuurraad waar zij een
aanvraag tot erkenning kunnen indienen.
9e zaak:

Aanpassing gebruikersreglement bibliotheek

Gelet op het feit dat de bibliotheek op 19 december 2011 is ingestapt in het Provinciaal
Bibliotheeksysteem;
Gelet op het gebruikersreglement dat dientengevolge op voorstel van de provincie
Vlaams-Brabant door de gemeenteraad werd aangenomen op 15 december 2011;
Gelet op het feit dat in het gebruikersreglement van de bibliotheek niets is opgenomen
over het gebruik van een inleverbus;
Overwegende dat het aangewezen is om een dergelijke bepaling op te nemen;
Gelet op het gunstig advies van het beheersorgaan van de bibliotheek van 18 november
2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
Het gebruikersreglement bibliotheek aan te vullen met het volgend artikel:
Artikel 17 - Inleverbus
Buiten de openingsuren kan u in de hoofdbibliotheek te Strombeek-Bever, voor de
materialen die u in de hoofdbib ontleend hebt, gebruik maken van de inleverbus. De
volgende openingsdag worden de materialen ingenomen. Eventuele boetes dienen
vergoed te worden bij het volgende bezoek. Tegen onze vaststelling van beschadiging of
onvolledigheid van materialen die via de inleverbus worden terugbezorgd, is geen verhaal
mogelijk.
10e zaak:

Rapportering betreffende voorafgaande krediet en wetmatigheidscontrole 2014 - Kennisneming.

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 94;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 september 2010 houdende de vaststelling
van een nieuwe regeling inzake dagelijks bestuur en visumplicht;
Gelet op het rapport van de financieel beheerder van 26 januari 2015 inzake
voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen
verbintenissen (visum);
Overwegende dat de financieel beheerder in volle onafhankelijkheid instaat voor de
voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente
met budgettaire en financiële impact;
Overwegende dat de financieel beheerder betreffende deze opdracht in volle
onafhankelijkheid aan het college van burgemeester en schepenen en aan de
gemeenteraad dient te rapporteren;

Overwegende dat overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van 23 september 2010
tal van verbintenissen van de visumplicht zijn vrijgesteld, waaronder ondermeer uitgaven
van minder dan 12.500 euro exclusief btw;
Overwegende dat de financieel beheerder voor dienstjaar 2014 in het kader van de
visumplicht 138 dossiers behandelde, waarvan er 57 betrekking hadden op
overheidsopdrachten en 81 op personeelsaangelegenheden;
Overwegende dat de 57 dossiers die betrekking hadden op overheidsopdrachten samen
een bedrag van 14.686.802,9 euro vertegenwoordigden;
Overwegende dat de 81 dossiers die betrekking hadden op personeelsaangelegenheden
zowel nieuwe aanstellingen als verdere tewerkstellingen omvatten;
Overwegende dat de financieel beheerder zich er niet toe tracht te beperken een visum te
verlenen of te weigeren, maar dat betrokkene voorgelegde dossiers indien nodig samen
met de aanvragende dienst herwerkt;
Overwegende dat er mede hierdoor in 2014 geen enkel negatief visum werd verleend;
BESLIST:
Enig artikel.
Voor het jaar 2014 kennis te nemen van de rapportering van de financieel beheerder
betreffende de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van beslissingen van de
gemeente met budgettaire en financiële impact.
11e zaak:

Eerste aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Autonoom Gemeentebedrijf
Grimbergen – Goedkeuring

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 57;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen d.d. 25 maart 2010 houdende de oprichting van
het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen (AGBG) en de vaststelling van de statuten;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand d.d. 26 mei 2010 houdende de goedkeuring van
de gemeenteraadsbeslissing van 25 maart 2010;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 november 2010 houdende de goedkeuring
van de beheersovereenkomst tussen gemeente Grimbergen en AGBG;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur d.d. 17 december 2014 houdende de
vaststelling van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 18 december 2014 houdende de goedkeuring
van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente;
Overwegende dat de exploitatie- en investeringstoelagen die AGBG als inkomsten voorziet
in overeenstemming zijn met de respectievelijke uitgaveposten in het meerjarenplan van
de gemeente;
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, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.

De eerste aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Grimbergen wordt goedgekeurd.
12e zaak:

Budget 2015 Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen – Goedkeuring

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 57;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen d.d. 25 maart 2010 houdende de oprichting van
het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen (AGBG) en de vaststelling van de statuten;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand d.d. 26 mei 2010 houdende de goedkeuring van
de gemeenteraadsbeslissing van 25 maart 2010;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 november 2010 houdende de goedkeuring
van de beheersovereenkomst tussen gemeente Grimbergen en AGBG;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur d.d. 17 december 2014 houdende de
vaststelling van het budget 2015 van het autonoom gemeentebedrijf;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 18 december 2014 houdende de goedkeuring
van het budget 2015 van de gemeente;
Overwegende dat in het exploitatiebudget de uitgaven 1.335.582,43 euro en de
ontvangsten 1.753.696,08 euro bedragen, waardoor het resultaat op 418.113,65 euro
wordt gebracht;
Overwegende dat in het investeringsbudget de uitgaven 152.222,23 euro en de
ontvangsten 122.470,23 euro bedragen, waardoor het resultaat op 70.248 euro wordt
gebracht;
Overwegende dat de exploitatie- en investeringstoelage die AGBG als inkomsten voorziet
in overeenstemming zijn met de respectievelijke uitgaveposten in het budget van de
gemeente;
Overwegende dat het budget van het autonoom gemeentebedrijf moet worden
goedgekeurd door de gemeenteraad;
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, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthoudingen
Enig artikel.
Het budget 2015 van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen wordt goedgekeurd.
De heer Marc HAMELRIJCKX vervoegt de vergadering.
13e zaak:

Goedkeuring tarieven gebruik atletiekpiste

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2012 inzake het recht van erfpacht
met betrekking tot de sportterreinen te Humbeek;
Gelet op de beslissing van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf
Grimbergen (AGBG) van 6 februari 2013 houdende de gunning van de opdracht voor de
heraanleg van de atletiekpiste te Humbeek;

Gelet op de beslissing van het directiecomité van 15 januari 2015 houdende de
kennisname van het proces-verbaal van voorlopige oplevering in het kader van de werken
voor de heraanleg van de atletiekpiste te Humbeek;
Overwegende dat de atletiekpiste ten gevolge van de voorlopige oplevering als
gebruiksklaar kan worden beschouwd;
Overwegende dat tal van potentiële gebruikers reeds hun interesse lieten blijken in het
gebruik van de atletiekpiste;
Overwegende de noodzaak om tarieven vast te stellen voor het gebruik van de piste en
dit zowel voor gebruik door zowel verenigingen als door particulieren;
Overwegende dat wordt voorzien in een systeem waarbij de gebruiker over een
toegangsbadge dient te beschikken;
Overwegende dat reeds een tarief voor particuliere gebruikers kan worden bepaald, maar
dat de vaststelling van de tarieven voor sportverenigingen nog ruimer moet worden
gekaderd;
Overwegende dat de tarieven voor het gebruik van de atletiekpiste door de raad van
bestuur van het AGBG moeten worden vastgesteld;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van het AGBG van heden houdende de
vaststelling van de tarieven voor het gebruik door particulieren van de atletiekpiste te
Humbeek;
Overwegende dat de tarieven voor het gebruik van de atletiekpiste door de gemeenteraad
moeten worden goedgekeurd;
Gelet op een eerste amendement ingediend door raadslid Bart LAEREMANS waarmee
wordt voorgesteld:
•
de voorliggende regeling betreffende het gebruik van de atletiekpiste door
particulieren niet goed te keuren;
•
aan de raad van bestuur van het AGBG het volgende tarief aan te bevelen:
- € 25,00 voor -25-jarigen en studenten;
- € 50,00 voor alle andere particuliere gebruikers;
Gaat over tot de stemming betreffende dit eerste amendement;
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;
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Jean
Dewit, Marc Hamelrijckx;
stemmen voor:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
Stelt vast dat dit eerste amendement verworpen wordt met 19 stemmen tegen en 6
stemmen voor bij 7 onthoudingen;
Gelet op een tweede amendement ingediend door raadslid Philip ROOSEN waarmee wordt
voorgesteld:
•
de voorliggende regeling betreffende het gebruik van de atletiekpiste door
particulieren niet goed te keuren
•
aan de raad van bestuur van het AGBG een tarief van maximaal € 50,00 aan te
bevelen;
Gaat over tot de stemming betreffende dit tweede amendement:
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;

onthouden zich:
///
stemmen voor:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, 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, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
Stelt vast dat dit tweede amendement verworpen wordt met 17 stemmen tegen en 15
stemmen voor bij 0 onthoudingen;
Gelet op een derde amendement ingediend door raadslid Gerlant VAN BERLAER waarmee
wordt voorgesteld:
•
de voorliggende regeling betreffende het gebruik van de atletiekpiste door
particulieren niet goed te keuren;
•
aan de raad van bestuur van het AGBG te vragen een nieuw voorstel uit te werken na
beraadslaging;
Gaat over tot de stemming betreffende dit derde amendement:
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;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, 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, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
Stelt vast dat dit derde amendement verworpen wordt met 17 stemmen tegen en 15
stemmen voor bij 0 onthoudingen;
Gaat – op voordracht van het college van burgemeester en schepenen - over tot de
stemming betreffende de regeling en de tarieven voor het gebruik van de atletiekpiste
door particulieren zoals vastgesteld door de raad van bestuur van het AGBG op 26
februari 2015:
stemmen tegen:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, 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, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
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
BESLIST: met 17 stemmen voor en 14 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Enig artikel.
De onderstaande regeling betreffende het gebruik van de atletiekpiste te Humbeek zoals
vastgesteld door de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen in
zitting van 26 februari 2015 goed te keuren:
Artikel 1.
Voor de periode ingaand op 1 maart 2015 en eindigend op 31 december 2019 wordt het
tarief voor het sportief gebruik van de gemeentelijke atletiekpiste door particulieren
vastgesteld op 50 euro per jaar.
Het sportief gebruik wordt beperkt tot de tijdstippen die door de uitbater worden bepaald.
De gebruiker kan zich op geen enkele manier op het gebruiksrecht beroepen om de piste

te betreden op andere momenten dan deze die uitdrukkelijk door de uitbater werden
vastgelegd.
Art 2. – Toegang tot de atletiekpiste
Om rechtsgeldig toegang te bekomen tot de atletiekpiste dient men in het bezit te zijn
van een persoonlijke toegangskaart. Voor het bekomen van deze kaart dient een
eenmalige vergoeding van 25,00 euro te worden betaald. Deze vergoeding is niet
gekoppeld aan het werkelijke gebruik van de atletiekpiste en kan bijgevolg op geen
enkele manier worden teruggevorderd.
14e zaak:

Aankoop 2 percelen grond op de hoek Nieuwe Schapenweg & Borgtstraat
(erfenis Rik Poot) – bod ten bedrage van € 110.000,00

Gelet op de beleidsvisie 2014-2019 "Parel in de Rand" waarin de gemeente zich
engageert om:
•
actief werk te maken van de versterking van het netwerk van de natuurverbindingsgebieden en ecologisch stapstenen;
•
een impuls te geven aan het behoud en de bescherming van landschappelijk en
historisch erfgoed;
•
de nog beschikbare open ruimte optimaal te beschermen;
•
met gerichte ingrepen bij te dragen tot het behoud van de biodiversiteit en de
bescherming van de kwetsbare en bedreigde inheemse fauna en flora;
•
in overleg met de milieuraad en de eigenaars van de beoogde percelen na te gaan
hoe een aantal van de Grimbergse zonevreemde bossen definitief het statuut van bos
kunnen verwerven;
Overwegende dat twee percelen beboste grond met een totale oppervlakte van 27a en
40ca (kadastraal gekend als 3de afdeling - sectie G - nrs. 114t & 114v) via notariskantoor
Sabine Van Buggenhout te koop worden aangeboden voor een totale kostprijs van
€ 140.000,00, hetzij € 51,09 per vierkante meter;
Overwegende dat beide percelen grenzen aan de holle weg en gedeeltelijk binnen de
grenzen van het op 25 januari 1996 goedgekeurd BPA nr. 42 Diepekanten-Kattebergen,
met als bestemming "parkgebied" vallen;
Overwegende dat om de ecologische engagementen van het gemeentebeleid te realiseren
en om de integriteit en de kwaliteit van het naastliggende "parkgebied" te bewaren, best
een groene buffer aansluit naast de holle weg;
Overwegende dat bij aankoop van deze percelen de helft van de oppervlakte kan worden
aangewend als buffer voor de holle weg en de helft van de oppervlakte kan worden
aangewend in het kader van een eventuele toekomstige verkaveling zodat de holle weg
door latere ontwikkelingen niet onder druk zou komen te staan;
Gelet op het schattingsverslag van het Kantoor der Registratie d.d. 18 mei 2014;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 15
december 2014, om een bod van € 110.000,00 uit te brengen voor de aankoop van de
percelen kadastraal gekend als 3de afdeling - sectie G - nrs. 114t & 114v, onder de
opschortende voorwaarde van latere goedkeuring van deze aankoop door de
gemeenteraad, waarbij ongeveer de helft van de oppervlakte zal worden aangewend als
buffer voor de holle weg en ongeveer de helft van de oppervlakte zal worden aangewend
in het kader van een eventuele toekomstige verkaveling;
Gelet op het elektronisch schrijven vanwege het notariskantoor Sabine Van Buggenhout
waarin bevestigd wordt dat de mede-eigenaars (erfgenamen) akkoord gaan met het bod
van € 110.000,00, onder de voorwaarde van het bekomen van de machtiging van de
vrederechter, daar er minderjarigen onder de mede-eigenaars (erfgenamen) zijn;
Overwegende dat het vereiste budget beschikbaar is op jaarbudgetrekening GBB-FIN0050-00/2200800;
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:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns;
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, 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, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 2 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met de aankoop van de twee percelen grond (kadastraal gekend als 3de
afdeling - sectie G - nrs. 114t & 114v), gelegen op de hoek van de Nieuwe Schapenweg
en de Borgtstraat en grenzend aan het natuurgebied Diepekanten-Kattebergen, tegen de
prijs van € 110.000,00, waarbij ongeveer de helft van de oppervlakte zal worden
aangewend als buffer voor de holle weg en ongeveer de helft van de oppervlakte zal
worden aangewend in het kader van een eventuele toekomstige verkaveling.
Art. 2.
Notariskantoor Verelst-Boes aan te stellen namens de gemeente Grimbergen in het kader
van het verlijden van de authentieke akte.
Art. 3.
De voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris aan te stellen voor de
ondertekening van de authentieke akte.
15e zaak:

Stand van zaken parking C

Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord. Zij geeft aan dat:
•
op maandag 23 februari 2015 drie kandidaat-bouwers hun project hebben toegelicht
aan de jury die de ingediende projecten moet beoordelen. De toelichting was
gelijkaardig aan die aan de gemeenteraad, behalve voor wat de middelste kandidaat
betreft.
•
Na overleg werd door de burgemeester van Brussel vastgesteld dat er bij de jury een
consensus bestond en werd een aanbeveling opgesteld waarbij een klassering is
gemaakt van de projecten op basis van twee elementen (architecturaal en mobiliteit).
Deze aanbeveling is een advies aan het college van burgemeester en schepenen van
de stad Brussel dat in maart een beslissing dient te nemen. Bij deze beslissing zullen
ook andere criteria in overweging worden genomen zoals het financiële luik. Deze
klassering is confidentieel.
Gerlant VAN BERLAER, fractievoorzitter van sp.a, krijgt het woord. Hij verwijst naar het
overleg dat hierover heeft plaatsgevonden met de fractievoorzitters. Conclusie van dit
overleg was:
•
moet het stadion werkelijk op die plaats komen;
•
als eis stellen dat de volledige eisenbundel van de gemeente Grimbergen in het
contract wordt opgenomen;
•
wie zal de vergunnende overheid worden – wie doet objectieve controle van de
MER’s;
Burgemeester Marleen MERTENS stelt dat er nog een vierde optie is aangehaald doch dat
deze niet in aanmerking kwam. Ze stelt verder dat de bedoelde eisenbundel wel degelijk
is verwerkt in het lastenboek Tenslotte geeft ze aan dat er nog geen uitsluitsel is over het
uitreiken van de vergunningen omdat het programma nog niet gekend is.
Raadslid Bart LAEREMANS, fractievoorzitter van Vernieuwing, krijgt het woord en zegt
verbaasd te zijn over de wijze waarop dit dossier draait. Er is vorige week reeds gekozen,
wat volgens hem veel te snel is. Hij zegt van de veronderstelling uit te zijn gegaan dat er
nog overleg mogelijk was. Hij stelt dat dit een belangrijke beslissing is; dat er bijgevolg
geen begrip kan zijn voor het feit er nu zo snel beslist wordt. Raadslid Bart LAEREMANS

vraagt aan de burgemeester of ze het dossier ter zake heeft meegekregen of dat er enkel
toelichting ter plaatse werd gegeven.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat de jury enkel een toelichting ter plaatse
heeft gekregen; dat ze inderdaad niets heeft meegekregen.
Raadslid Philip ROOSEN (N-VA) vraagt uitdrukkelijk om de opmerkingen betreffende dit
dossier van nu af aan in het verslag te notuleren.
Hij komt vervolgens terug op de stelling van de burgemeester, namelijk dat er zal
voldaan worden aan het eisenpakket. Hij formuleert hierbij echter de volgende
bedenking: valt dit binnen het GRUP? Voldoet dit eraan?
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat 2 kandidaat-bouwers zeggen binnen het
GRUP te vallen. Er is echter een discrepantie in de interpretatie van de footprint /
voetoppervlakte – 1 kandidaat zegt een aanpassing nodig te hebben.
Raadslid Philip ROOSEN stelt dat het niet zozeer de footprint is die bepalend is, wel het
aantal bouwlagen en de vloeroppervlakte. Hij stelt de vraag hoe het gemeentebestuur
daarmee zal omgaan? Dit kan volgens hem een kantelpunt zijn. Het is volgens hem
cruciaal om dit door juristen te laten uitzoeken voordat met de realisatie wordt gestart.
Verder stelt raadslid Philip ROOSEN dat hij van N-VA-raadsleden uit het Brussels
parlement vernomen heeft dat Grimbergen de vergunningverlenende overheid zou zijn.
Dit is een tweede hefboom. Hier moet volgens hem ook uitsluitsel over komen.
Raadslid Gerlant VAN BERLAER vraagt te notuleren dat de eisenbundel integraal deel
uitmaakt van het contract. Zeker als Grimbergen de vergunnende overheid is, kan dat
aangewend worden om dwars te liggen.
Raadslid Philip ROOSEN doet nog een toevoeging vanuit de N-VA-fractie. Er zijn nu 3
projecten voorgesteld. Als alternatief voor een nieuw stadion kan echter nog steeds
geopteerd worden voor de aanpassing van het Koning Boudewijnstadion aan de eisen van
UEFA. Dit is wel degelijk mogelijk zowel architecturaal als qua stabiliteit. Hij stelt dat dit
ook maar 1/4 of 1/5 van de huidige prijs zou kosten en toch de mogelijkheid biedt om
nog binnen de tijdslimiet voor 2020 te blijven.
Raadslid Bart LAEREMANS verwijst naar de noodzaak de vertrouwelijkheid van dit dossier
te respecteren. Hij vraagt of er in besloten zitting wel over deze vertrouwelijke informatie
kan gesproken worden. Hij vraagt tevens wie zal bekend maken welke de keuze is.
Burgemeester Marleen MERTENS verwijst als antwoord naar een publicatie in “De Zes”
over de besprekingen in de besloten zitting. Er werd uitdrukkelijk gevraagd om de
presentaties voor de gemeenteraad confidentieel te houden en toch werd er informatie
gelekt die verschenen is in “De Zes”. Voor haar is dit dan ook niet voor herhaling vatbaar.
Raadslid Marielle ROMEYNS vraagt of er dan niet gevraagd zal worden om de eisenbundel
op te nemen.
Burgemeester Marleen MERTENS stelt dat Grimbergen uiteindelijk niets te eisen heeft.
Raadslid Eric NAGELS haalt aan dat 1 kandidaat zegt een milieuvergunning klasse 2 te
hebben.
Burgemeester Marleen MERTENS zegt dat daar geen uitsluitsel over is.
16e zaak:

Goedkeuring actieprogramma onbebouwde percelen

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode;
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
Gelet op artikel 4.1.2 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid dat aan alle gemeenten
een bepaalde taakstelling oplegt om bijkomende sociale woningen te realiseren, nl. het
bindend sociaal objectief (BSO);
Overwegend dat de gemeente een bindend sociaal objectief heeft van 268 sociale
huurwoningen, 131 sociale koopwoningen en 6 sociale kavels tegen 2025;
Gelet op de tweejaarlijkse voortgangstoets van 2012 waarbij de gemeente Grimbergen
werd ingedeeld in categorie 2b, omdat zij het groeiritme niet volgde en hierdoor moet
kunnen aantonen inspanningen te leveren om het vooropgesteld BSO te halen;

Gelet op de activeringsplicht die wordt opgelegd indien het bindend sociaal objectief niet
wordt gehaald, waarbij wordt opgelegd om minstens 25% van de gezamenlijke
oppervlakte van bouwgronden in eigendom van publieke en semipublieke overheden aan
te wenden voor de verwezenlijking van sociaal woonaanbod;
Gelet op artikel 4.1.7 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid, dat bepaalt dat de
gemeente er door middel van haar regiefunctie over waakt dat de diverse Vlaamse
besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen geconcerteerde acties ondernemen
opdat, binnen de tijdshorizon van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, ten minste
een kwart van deze gezamenlijke oppervlakte aangewend wordt voor de verwezenlijking
van een sociaal woonaanbod en dat de gemeenteraad terzake een actieprogramma
vaststelt;
Gelet op de regisseursrol als gemeente wat betreft het lokaal woonbeleid opgelegd door
de Vlaamse wooncode en het Decreet Grond- en Pandenbeleid;
Overwegend dat één van de randvoorwaarden om sociale woningen te realiseren is, dat
er bouwgrond voorhanden en in eigendom is van de Vlaamse besturen;
Overwegend dat voor een inventarisatie hiervan als volgt te werk werd gegaan:
•
als basis werd de inventarisatie van alle onbebouwde gronden via het register
onbebouwde percelen (ROP) 2011 gebruikt;
•
alle onbebouwde gronden in handen van de Vlaamse besturen werden geselecteerd,
wat resulteerde in een totaal van 40 gronden gelegen in een gebied dat het mogelijk
maakt om er woningbouw op te realiseren en die in handen zijn van Vlaamse
besturen uit de selectie;
•
deze 40 gronden werden elk afzonderlijk bestudeerd aan de hand van artikel 3.2.1
van het Decreet Grond- en Pandenbeleid, waardoor er slechts 14 gronden resten;
Gelet op de collegebeslissing van 10 november 2014 betreffende de concrete acties die
gekoppeld werden aan de gronden uit het actieprogramma onbebouwde percelen;
Gelet op de collegebeslissing van 15 december 2014 betreffende de goedkeuring van het
actieprogramma onbebouwde percelen;
Gelet op de voorstelling van het actieprogramma onbebouwde percelen aan de
gemeenteraadscommissie omgeving en infrastructuur op 19 januari 2015 en aan de
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening op 22 januari 2015;
Gelet op de kennisgeving aan het college op 16 februari 2015 van het feit dat door een
fout in het kadaster het onbebouwbare perceel gelegen in Kareelbakkerijstraat alsnog
diende te worden geschrapt uit de definitieve inventarislijst;
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, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc
Hamelrijckx;
BESLIST: met 31 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Het actieprogramma onbebouwde percelen in eigendom van de Vlaamse publieke en
semipublieke rechtspersonen zoals voorgelegd in de zitting van heden goed te keuren.
Art. 2.
Het actieprogramma onbebouwde percelen over te maken aan Wonen Vlaanderen.

Toegevoegde agendapunten
17e zaak:

Inkrimpen van het aantal parkeerplaatsen langs de Wolvertemse- en
Brusselsesteenweg aangevraagd door Raadslid Bart Laeremans

De gemeenteraad hoort de volgende interpellatie van raadslid Bart LAEREMANS
betreffende het inkrimpen van het aantal parkeerplaatsen langs de Wolvertemse- en
Brusselsesteenweg:
“Op de voorbije openbare vergadering voor de handelaars met een zaak nabij de
Wolvertemsesteenweg of de Brusselsesteenweg bleek heel wat ongerustheid over het
wegvallen van een reeks parkeerplaatsen.
Er werd onder meer gesteld dat alleen al langs de Wolvertemsesteenweg 15
parkeerplaatsen zouden verdwijnen. Maar ook langs de Brusselsesteenweg verdwijnen er.
De handelaars vrezen voor omzetverlies en die vrees is begrijpelijk.
Concreet stellen ze voor dat er alternatieve parkeermogelijkheden worden ontwikkeld.
Een mogelijke locatie hiervoor is de achterkant van de Schaasput. Daar zou extra
parkeerruimte wenselijk zijn, in de eerste plaats voor de handelaars zelf. Ook in de
Steenpoeldreef zouden er zeker een aantal extra parkeerplaatsen kunnen gecreëerd
worden.”
Aansluitend hierbij vraagt raadslid Bart LAEREMANS aan het schepencollege om een
antwoord te verstrekken op de volgende vragen:
•
hoeveel parkeerplaatsen zullen er uiteindelijk verdwijnen langs de
Wolvertemsesteenweg en hoeveel langs de Brusselsesteenweg, op basis van de
goedgekeurde plannen?
•
in welke mate worden deze verloren parkeerplaatsen reeds gecompenseerd?
•
kan onderzocht worden of er enkele extra parkeermogelijkheden kunnen gecreëerd
worden achteraan de Schaasput, in de Steenpoeldreef of elders in dezelfde
handelsbuurt? Kan daar in voorkomend geval een plan voor worden uitgetekend?
De heer Paul HERMANS, schepen van mobiliteit, krijgt het woord van de voorzitter. Hij
legt uit dat er nu 56 parkeerplaatsen zijn langsheen de N202 (Brusselsesteenweg); dat
dat er 63 zullen worden. Aan de achterkant van het station zullen na de
herinrichtingswerken ook nog 21 plaatsen komen. Ook de Luiaardweg wordt aangepakt.
Hier worden in 6 bijkomende parkeerplaatsen voorzien.
Schepen Paul HERMANS stelt verder dat – rekening houdend met de inritten – er heden
langsheen de Wolvertemsesteenweg 60 parkeerplaatsen zijn. Dat zullen er 60 blijven.
Verder legt schepen Paul HERMANS uit dat de mogelijkheid wordt onderzocht om schuin
te parkeren langs de Wolvertemsesteenweg. Dat zou 17 parkeerplaatsen minder
betekenen. Hier tegenover staat echter een volwaardig fietspad wat veiliger is voor de
fietsers aangezien ze dan in de juiste richting kunnen rijden.
Ten slotte stelt schepen Paul HERMANS dat de parking van het Fenikshof onderbenut
wordt. De betrokkenen worden aangespoord om deze parking frisser te maken.
Gezien deze cijfers stelt schepen Paul HERMANS dat het overbodig is om de Schaasput
aan te passen.
Bovendien zullen bij het verbouwingsproject van De Lijn (station Grimbergen) eveneens
een 40 à 50 fietsstallingen worden geplaatst.
Schepen Paul HERMANS legt ten slotte uit dat enkel de afslagstrook in de
Wolvertemsesteenweg zal worden verlengd. Er zullen hierdoor parkeerplaatsen verloren
gaan t.h.v. Dr. Verbesselt. Deze heeft dat echter privé opgelost.
Raadslid Bart LAEREMANS vraagt of de stijging van het aantal parkeerplaatsen van 56
naar 63 inclusief de Luiaardweg is.
Schepen Chris SELLESLAGH antwoordt dat in de Luiaardweg nog 6 bijkomende plaatsen
worden voorzien, bovenop de 63 plaatsen langsheen de Brusselsesteenweg. Aan het
station komen verder nog 21 plaatsen.
Raadslid Bart LAEREMANS wijst erop dat de gemeente Grimbergen niets te maken heeft
met de verwaarlozing van de parking van het Fenikshof. Deze parking mag gebruikt
worden, maar het gemeentebestuur is geen eigenaar.

Schepen Marc VAN GODTSENHOVEN legt uit dat het gemeentebestuur het Fenikshof
huurt; dat in het contract is bedongen dat de parking mag gebruikt worden. Deze dient
echter beter ingedeeld te worden; gerenoveerd en er dienen veiligheidsmaatregelen
genomen te worden.
Raadslid Gerlant VAN BERLAER vraagt of het gestelde aantal parkeerplaatsen langsheen
de Wolvertemsesteenweg, namelijk 60, de beide kanten betreft.
Schepen Chris SELLESLAGH bevestigt dit.
Raadslid Gerlant VAN BERLAER uit zijn bezorgdheid over het fietspad. Omwille van het feit
dat er loodrecht wordt geparkeerd ontstaat er een onveilige en onaanvaardbare situatie
voor de fietsers. De achteruitrijlichten van de wagens zijn voor hen niet zichtbaar.
Raadslid VAN BERLAER zegt een collectie foto’s te hebben gemaakt waaruit blijkt dat je
de fietsers niet ziet. Voor deze plaats, in de buurt van het Atheneum en in de buurt van
de Ruwaal-site, is dit onaanvaardbaar.
Raadslid VAN BERLAER zegt dankbaar te zijn voor het uittekenen van deze plannen doch
vraagt verder na te denken over een veiliger situatie waarbij de plaats van het fietspad
gewijzigd wordt. Hij stelt begrip te hebben voor het aspect privé-grond, maar hij stelt
eveneens dat dit probleem moet aangepakt worden.

Mondelinge vragen
vanwege Bart LAEREMANS
Raadslid Bart LAEREMANS verwijst naar de media waar bericht werd over de overval van
een Grimbergse horecazaak. Naar aanleiding hiervan stelt de fractieleider van open VLD
in de media voor om camera’s te plaatsen en een in een tweede nachtploeg te voorzien.
Raadslid LAEREMANS vraagt of er voor deze voorstellen een draagvlak is bij de
meerderheid.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat het bestuur daarmee bezig is.
Raadslid Gerlant VAN BERLAER zegt dat hij hetzelfde artikel heeft opgemerkt. Hij merkt
bijkomend op dat in vermeld artikel een allusie werd gemaakt op ANPR-camera’s. Hij
vindt het onverstandig om dit als toekomstig schepen van Financiën in de pers te
brengen.
vanwege Gert LEENDERS
Raadslid Gert LEENDERS vraagt waarom de gemeenteraadsleden nog altijd een papieren
bundel krijgen.
vanwege Gerlant VAN BERLAER
Raadslid Gerlant VAN BERLAER merkt op dat de stemming over het meerjarenplan van
het OCMW. verkeerdelijk is opgenomen in de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van
29 januari 2015. De notulen vermelden dat de fractie sp.a zich tijdens de stemming
onthouden had, terwijl zij voor hadden gestemd.
Deze opmerking wordt aangenomen door de gemeenteraad. De notulen zullen in deze zin
worden aangepast.
Aansluitend hierbij vraagt raadslid Gerlant VAN BERLAER op welke wijze en wanneer
raadsleden opmerkingen op de notulen mogen geven.
Er wordt geantwoord dat er gedurende de ganse zitting opmerkingen mogen worden
gemaakt.
vanwege Bart LAEREMANS
Raadslid Bart LAEREMANS verwijst naar de commotie rond het Uplace-project. Hij
informeert naar het resultaat van de procedure die de gemeente hiertegen instelde en
vraagt of er al overleg is geweest over de toekomstige aanpak.
Burgemeester MERTENS antwoordt dat er nog geen standpunt overlegd is.

Sluiting vergadering
Er werd akte genomen van de opmerking van raadslid Gerlant VAN BERLAER betreffende
de redactie van de ontwerpnotulen van de zitting van 29 januari 2015 zoals hoger
vermeld, welke door de gemeenteraadsleden met eenparigheid van stemmen werd
aanvaard. De notulen van vermelde zitting worden derhalve, overeenkomstig artikel 33
van het gemeentedecreet in deze zin aangepast.
De voorzitter sluit de vergadering.

In zitting, datum als hierboven
de secretaris

de voorzitter

Hans Habils

Jos Smets

