GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 APRIL 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.
Goedele De Vocht, gemeentesecretaris wd.

Behandelde punten
Openbare zitting
1. Lokale Politie - Levering en plaatsing van raamfolie - Voorwaarden en wijze van
gunnen
2. Lokale Politie - Aankoop motorhelm met geïntegreerd audiosysteem - Voorwaarden en
wijze van gunnen
3. Lokale Politie - Politiebegroting 2015 - Kennisgeving goedkeuring door de gouverneur
4. Lokale politie - Kennisgeving van de vacature in het operationeel kader in competitie
gesteld in mobiliteitscyclus 2015-02
5. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van blokparkeren in de Hovenierstraat
6. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van blokparkeren in de Ringlaan
7. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap op
het Gemeenteplein zijde Cultuurcentrum
8. Vervanging van een afgevaardigde van de politieke strekkingen in het beheersorgaan
van de gemeentelijke openbare bibliotheek
9. Dienstverlenende vereniging Haviland - Gewone algemene vergadering van 20-52015 - Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
10. Inter-Regies - Buitengewone algemene vergadering van 18-6-2015 - Kennisname
agendapunten, goedkeuring statutenwijziging en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
11. Administratief toezicht op een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in
privaatrechtelijke vorm (EVA-vzw)
Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen - Ontwerp van rekening 2014 –
Goedkeuring
12. Extern verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen vzw Algemene vergadering van 27-4-2015 - Kennisname agendapunten en bepaling van
het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
13. Rechtspositieregeling gemeentepersoneel: artikelsgewijze aanpassingen

14. Wijziging arbeidsreglement en toevoeging addendum bij het arbeidsreglement:
reglement voor het gebruik van een bedrijfs- of dienst-GSM/tablet/SIM-kaart
15. Voorstel tot wijziging van de samenstelling van de commissie belast met het afnemen
van het examen voor het begeven van de betrekking van directeur deeltijds
kunstonderwijs
16. Stand van zaken onderwijs
17. Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelijke maaltijden
18. Gemeentelijk subsidiereglement betreffende de feestbon - Aanslagjaar 2015
19. Gemeentelijk subsidiereglement betreffende de ondersteuning van actieve
kunstbeoefening - Aanslagjaar 2015
20. Principebeslissing toekenning nominatieve subsidie voor communicatie van de Wijde
WereldWeken aan het Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen
21. Onteigeningsprocedure voor het pand gelegen Rijkenhoekstraat 1 te 1850
Grimbergen (kadastraal gekend als 2de afdeling – sectie E nr. 266w4)
overeenkomstig de wet op de onteigening ten algemene nutte van 17 april 1835 –
voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan en organisatie van het openbaar
onderzoek
22. Goedkeuring van de ontwerpakte voor de aankoop van een perceel grond gelegen
langs de Baalhoek/Jetsestraat (kadastraal gekend als 4de afdeling – sectie A nr.
526h4)
23. Goedkeuring ontwerpakte ondergrondse inneming + bovengrondse erfdienstbaarheid
voor het verleggen van de dienstriolering Adriaan Walraevensstraat
24. Stand van zaken parking C
25. Standpunt van de gemeenteraad van Grimbergen over de mogelijke invulling van
parking C

Toegevoegde punten
26. Grimbergse festiviteiten in het kader van het feest van de Vlaamse Gemeenschap
aangevraagd door Karlijne Van Bree
27. Plaatsgebrek op de speelplaats van de gemeenteschool De Negensprong aangevraagd
door Bart Laeremans

Mondelinge vragen

Besloten zitting
Mondelinge vragen

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
Bij loting wordt raadslid Bart LAEREMANS aangeduid om de stemmingen aan te vangen.
1e zaak:

Lokale Politie - Levering en plaatsing van raamfolie - Voorwaarden en wijze
van gunnen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het feit dat de inkijk van buitenaf heel groot is voor wat betreft het
inspecteurslokaal;
Gelet op het feit dat de temperatuur hoog oploopt in de bureaus van de commissarissen
op het gelijkvloers;
Gelet op het feit dat de medewerkers van de recherche en het zonaal informatiebureau
sterke hinder ondervinden van het zonlicht;
Overwegende dat deze opdracht gegund wordt via een onderhandelingsprocedure waarbij
ten minste drie leveranciers worden aangeschreven;
Overwegende dat de totale kostprijs voor deze opdracht wordt geraamd op € 4.000,00
(incl. btw);
Overwegende dat het nodige krediet voor deze aankoop werd voorzien op artikel
330/723-51 van de buitengewone dienst van de politiebegroting 2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
De levering en plaatsing van raamfolie volgens de vereisten van de politiezone via een
onderhandelingsprocedure waarbij ten minste drie leveranciers worden aangeschreven,
goed te keuren.
2e zaak:

Lokale Politie - Aankoop motorhelm met geïntegreerd audiosysteem Voorwaarden en wijze van gunnen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de noodzaak om over te gaan tot de aankoop van één oranje motorhelm met
geïntegreerd audiosysteem voor radiocommunicatie voor een medewerker van de
bestuurlijke dienst;
Gelet op het feit dat de firma Sait Z.1. Research park 110 te 1731 Zellik, waarmee het
contract inzake de radiocommunicatie is afgesloten, geen garantie van de goede werking
van de radiocommunicatie biedt wanneer de helm wordt aangekocht bij een andere firma;
Gelet op het feit dat de totale kostprijs voor deze helm wordt geraamd op € 1.500,00
(incl. btw);
Overwegende dat het nodige krediet werd voorzien op artikel 330/744-51 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen

Enig artikel.
De aankoop van één motorhelm volgens de vereisten van de politiezone bij de firma Sait
Z.1. Research park 110 te 1731 Zellik voor een totale geraamde kostprijs van € 1.500,00
(incl. btw) goed te keuren.
3e zaak:

Lokale Politie - Politiebegroting 2015 - Kennisgeving goedkeuring door de
gouverneur

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2014 houdende
goedkeuring van de politiebegroting 2015;
Gelet op de kennisneming door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van de
begroting 2015 van de lokale politie Grimbergen;
Overwegende dat hierbij werd vastgesteld dat de begroting 2015 van de politiezone
Grimbergen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2014
voldoet aan de onderrichtingen ter zake met dien verstande dat de politiezone ertoe
gehouden is om bij de eerstvolgende begrotingswijziging:
•
de bedragen van de federale toelagen in overeenstemming te brengen met de
bedragen toegekend voor het begrotingsjaar 2015;
•
de bedragen ingeschreven op artikel 33007/465-48 - Federale dotatie om het
aanwervingsbeleid te stimuleren en op artikel 33007/465-48 - Federale dotatie
'Salduz' voorlopig te schrappen;
Gelet op het besluit van 25 februari 2015 van de gouverneur, waarbij de begroting van de
lokale politie Grimbergen voor het dienstjaar 2015 wordt goedgekeurd rekening houdend
van de bovenvermelde opmerkingen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het besluit van 25 februari 2015 van de gouverneur van de
provincie Vlaams-Brabant houdende goedkeuring van de begroting 2015 van de lokale
politie Grimbergen en van de in dit besluit geformuleerde opmerkingen, namelijk om "de
bedragen van de federale toelagen in overeenstemming te brengen met de bedragen
toegekend voor het begrotingsjaar 2015" en "de bedragen ingeschreven op artikel
33007/465-48 - Federale dotatie om het aanwervingsbeleid te stimuleren en op artikel
33007/465-48 - Federale dotatie 'Salduz' voorlopig te schrappen".
4e zaak:

Lokale politie - Kennisgeving van de vacature in het operationeel kader in
competitie gesteld in mobiliteitscyclus 2015-02

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 2015-02 in competitie te stellen
betrekkingen ten laatste op 10 april 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 7 april 2015
om de volgende vacatures in de mobiliteitscyclus 2015-02 voor het operationeel en
administratief en logistiek kader in competitie te stellen:
•
2 voltijdse betrekkingen van hoofdinspecteur van politie - interventie;
•
1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie - interventie;
•
1 voltijdse betrekking van niveau B - personeelsverantwoordelijke (als de externe
statutaire werving onsuccesvol blijkt te zijn);
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 2015-02 van de
volgende vacatures in het operationeel en administratief en logistiek kader van de lokale
politie:
•
2 voltijdse betrekkingen van hoofdinspecteur van politie - interventie;
•
1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie - interventie;
•
1 voltijdse betrekking van niveau B - personeelsverantwoordelijke (als de externe
statutaire werving onsuccesvol blijkt te zijn).
5e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van blokparkeren in de Hovenierstraat

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement
van de politie op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun
minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2013 houdende het opheffen van
het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het halfmaandelijks beurtelings parkeren;
Overwegend dat er sindsdien problemen zijn met geparkeerde voertuigen in deze straat
die langs weerszijde een onafgebroken lint vormen;
Gelet op het voorstel om in deze straat blokparkeren in te voeren;
Overwegend dat deze vraag besproken werd tijdens een vergadering van de beperkte
commissie op 26 februari 2015 en gunstig geadviseerd werd voor het instellen van
blokparkeren. Deze parkeerplaatsen zullen komen t.h.v.:
•
de linkerkant voorbij huisnummer 1 aan het grasperk;
•
de linkerkant van huisnummer 15 tot en met 17;
•
de rechterkant rechtover huisnummers van 21 tot en met 25;
•
de linkerkant vanaf huisnummer 27 tot voor de garagepoort van huisnummer 29;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Blokparkeren in te stellen in de Hoveniersstraat.
Art. 2.

De hoger vermelde maatregel te signaleren door plaatsing van de nodige borden E1 en
onderbord Xd (25 meter).
Art. 3.
Dit besluit overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet bekend te maken en
ter kennis van de weggebruikers te brengen.
6e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van blokparkeren in de Ringlaan

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 bij de heraanleg van de Ringlaan er geen borden verbod parkeren meer
werden geplaatst;
Overwegend dat er sindsdien in deze straat problemen zijn met geparkeerde voertuigen
die een onafgebroken lint vormen;
Overwegend dat deze vraag besproken werd tijdens een vergadering van de beperkte
commissie op 26 februari 2015 en gunstig geadviseerd werd om dit onafgebroken lint
voor geparkeerde voertuigen te onderbreken en 3 parkeerplaatsen te voorzien ter hoogte
van:
•
de haag rechtover huisnummer 45 (Tulpenlaan);
•
de huisnummers 110-114;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
In de Ringlaan drie parkeerplaatsen te voorzien ter hoogte van:
•
de haag rechtover huisnummer 45 (Tulpenlaan);
•
de huisnummers 110-114.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel te signaleren door plaatsing van de nodige borden E1 en
onderbord Xd (25 meter).
Art. 3.
Dit besluit overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet bekend te maken en
ter kennis van de weggebruikers te brengen.
7e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen
met een handicap op het Gemeenteplein zijde Cultuurcentrum

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 latere wijzigingen;

Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op de vraag om een parkeerplaats voor personen met een handicap voor te
behouden op het Gemeenteplein t.h.v. de cafetaria langs de zijde van het
cultuurcentrum;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van
parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 25 april 2003 tot actualisering van de
ministeriële omzendbrief van 3 april 2001;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Een parkeerplaats voor personen met een handicap voor te behouden op het
Gemeenteplein t.h.v. de cafetaria langs de zijde van het cultuurcentrum.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel zal gesignaleerd worden door plaatsing van het bord E9a
met onderbord type VIId en rekening houdend met de plaatselijke gesteldheid wordt de
nodige wegmarkering aangebracht.
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
8e zaak:

Vervanging van een afgevaardigde van de politieke strekkingen in het
beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek

Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en
filosofische strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;
Gelet op het organiek reglement van het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare
bibliotheek zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 1989 en laatst
gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 12 februari 1995;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 maart 2013 betreffende de
aanduiding van 24 leden in het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare
bibliotheek, waarvan 12 afgevaardigden van de politieke strekkingen van de
gemeenteraad en 12 vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen;
Overwegende dat de heer Roland WUESTENBERGS hierbij werd aangeduid als
afgevaardigde voor de fractie Vernieuwing;
Gelet op de e-mail van 11 april 2015 waarmee de voorzitter van de fractie Vernieuwing,
de heer Bart LAEREMANS, meldt dat in de vervanging van de heer Roland
WUESTENBERGS voorzien dient te worden aangezien hij overleden is;
Overwegende dat de fractie Vernieuwing in dezelfde e-mail de heer Nicolas BOURGEOIS
voordraagt als afgevaardigde van de politieke strekkingen in het beheersorgaan van de
gemeentelijke openbare bibliotheek ter vervanging van de heer Roland WUESTENBERGS;
Gaat over tot een geheime stemming over de voordracht van de heer Nicolas BOURGEOIS
als afgevaardigde van de fractie Vernieuwing in het beheersorgaan van de gemeentelijke
openbare bibliotheek, waaruit blijkt dat 32 stemmen op 32 stemmers werden uitgebracht
op naam van Nicolas BOURGEOIS;
BESLIST:

Artikel 1.
Kennis te nemen van het einde van het mandaat van de heer Roland WUESTENBERGS als
afgevaardigde van de politieke strekkingen in de gemeenteraad in het beheersorgaan van
de gemeentelijke openbare bibliotheek.
Art. 2.
De heer Nicolas BOURGEOIS aan te duiden als afgevaardigde van de politieke strekkingen
van de gemeenteraad in het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek
ter vervanging van de heer Roland WUESTENBERGS.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan de betrokkenen.
9e zaak:

Dienstverlenende vereniging Haviland - Gewone algemene vergadering van
20-5-2015 - Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat
van de gemeentelijke vertegenwoordiger

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging
Haviland;
Overwegende dat een gewone algemene vergadering van Haviland igsv plaatsvindt op 205-2015;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
laatst gewijzigd bij decreet van 18-1-2013;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24-10-2013 waarbij een gemeentelijke
effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger werden aangeduid voor de algemene
vergaderingen van Haviland igsv voor de volledige verdere legislatuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van Haviland igsv van 23-3-2015 m.b.t. de volgende
agendapunten met toelichtingsnota's voor de gewone algemene vergadering van 20-52015:
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 18-12-2014: goedkeuring;
2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2014;
3. jaarrekening 2014 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31-12-2014,
het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting; goedkeuring;
4. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring;
5. verslag van de commissaris over het 49ste maatschappelijk dienstjaar: goedkeuring;
6. bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris;
7. vaststelling resultaatsbestemming;
8. vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de
werkingskosten;
9. varia;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger m.b.t. deze agendapunten
dient vast te stellen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6-4-2015
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot een stemming betreffende de vaststelling van het mandaat van de
aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger om deze agendapunten goed te keuren
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de gewone
algemene vergadering van 20-5-2015 van Haviland igsv:
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 18-12-2014: goedkeuring;
2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2014;
3. jaarrekening 2014 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31-12-2014,
het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting; goedkeuring;
4. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring;

5.
6.
7.
8.

verslag van de commissaris over het 49ste maatschappelijk dienstjaar: goedkeuring;
bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris;
vaststelling resultaatsbestemming;
vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de
werkingskosten;
9. varia.

Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de gewone algemene vergadering van 20-5-2015
(of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
gemeenteraadsbeslissing van 24-10-2013 werd aangeduid, principieel te mandateren om
de voorstellen op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop
van de besprekingen in de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Haviland igsv, Brusselsesteenweg 617 te 1731 ZELLIK;
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
10e zaak:

Inter-Regies - Buitengewone algemene vergadering van 18-6-2015 Kennisname agendapunten, goedkeuring statutenwijziging en vaststelling
van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij Inter-Regies;
Gelet op de wet van 22-12-1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28-3-2013 waarbij een gemeentelijke effectieve
en plaatsvervangende vertegenwoordiger werden aangeduid in de algemene vergadering
van Inter-Regies, en dit voor de volledige verdere legislatuur;
Overwegende dat een buitengewone algemene vergadering van Inter-Regies plaatsvindt
op 18-6-2015;
Gelet op de agendapunten met toelichtingsnota's van deze buitengewone algemene
vergadering:
1. Aanneming van de vorm van een privaatrechterlijke coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (CVBA), evoluerend vanuit de hoedanigheid van
publiekrechterlijke intercommunale coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (CVBA);
2. Als gevolg van het 1e agendapunt en de daaruit vloeiende beslissing, aanneming van
een nieuwe tekst van statuten die gehecht wordt aan de uitnodiging teneinde
integraal deel uit te maken van de agenda;
3. Volmacht tot coördinatie van de statuten;
Overwegende dat de agenda van deze buitengewone algemene vergadering de
goedkeuring van de statutenwijziging en de aanpassing van de juridische vorm van InterRegies behelst;
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging dat door Inter-Regies aan het
gemeentebestuur werd overgemaakt per brief van 18-3-2015;
Overwegende dat deze statutenwijziging tot doel heeft de juridische vorm van InterRegies aan te passen;
Overwegende dat de gemeenteraad over deze statutenwijziging dient te beraadslagen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7-4-2015
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot de stemming betreffende de goedkeuring van dit ontwerp van gewijzigde
statuten en de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger om
deze statutenwijziging goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van
de besprekingen van de vergadering;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.

Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de
buitengewone algemene vergadering van 18-6-2015 van Inter-Regies:
1. Aanneming van de vorm van een privaatrechterlijke coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (CVBA), evoluerend vanuit de hoedanigheid van
publiekrechterlijke intercommunale coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (CVBA);
2. Als gevolg van het 1e agendapunt en de daaruit vloeiende beslissing, aanneming van
een nieuwe tekst van statuten die gehecht wordt aan de uitnodiging teneinde
integraal deel uit te maken van de agenda;
3. Volmacht tot coördinatie van de statuten.
Art. 2.
De voorgestelde statutenwijziging van Inter-Regies, zoals opgenomen in het
desbetreffend ontwerp, goed te keuren.
Art. 3.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 186-2015 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden)
principieel te mandateren om deze statutenwijziging goed te keuren, onder voorbehoud
van het specifieke verloop van de besprekingen van de vergadering.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Inter-Regies, Koningsstraat 55 bus 10 te 1000 BRUSSEL;
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
Mevrouw Marielle ROMEYNS vervoegt de vergadering.
11e zaak:

Administratief toezicht op een gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA-vzw)
Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen - Ontwerp van rekening 2014 –
Goedkeuring

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de overheidsuitgaven,
voornamelijk wat de toelagen aan de door de gemeenten gesubsidieerde rechtspersonen
betreft;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht
bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met
private rechtspersonen aangaande toelagen;
Overwegende dat de rekeningen van het Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen
onderworpen zijn aan de goedkeuring van de gemeenteraad;
Overwegende dat het ontwerp van de rekening 2014 van het Cultuurcentrum Strombeek /
Grimbergen via mailbericht werd overgemaakt aan de gemeente op 24 maart 2015;
Overwegende dat na bespreking en goedkeuring door de gemeenteraad de gemeentelijke
vertegenwoordiger deze rekening mee zal kunnen goedkeuren op de algemene
vergadering van deze instelling;
Overwegende dat de volgende rubrieken van de uitgaven werden overschreden:
Werkingskosten
•
Ar/reprobel met € 3.494,25;
•
Derden met € 3.327,02;
•
Huur met 1.358,67;
•
Logistiek met € 3.300,87;
•
Wagen met € 1.915,67;
•
Kantoor met € 3.754,40;
•
Beheerskosten met € 3.887,93;
•
Financiële kosten met € 64,76;
•
Belastingen met € 1.074,57;
Personeelskosten

•
•

Werkgeversbijdrage rsz met € 2.011,23;
Andere personeelskosten met € 990,24;

Overwegende dat een toelichting hieromtrent is toegevoegd;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage 2014 op € 1.520.058,69 werd vastgesteld;
Overwegende dat deze rekening een batig resultaat vertoont van € 74.174,56;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
Het ontwerp van de rekening 2014 van het Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen
goed te keuren.
12e zaak:

Extern verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen
vzw - Algemene vergadering van 27-4-2015 - Kennisname agendapunten
en bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger

Gelet op het feit dat de algemene vergadering van het Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen vzw, een extern verzelfstandigd agentschap van de gemeente in
privaatrechtelijke vorm, bijeengeroepen werd om op 27-4-2015 om 20.00 uur te
vergaderen met de volgende agenda:
1. goedkeuring verslag vorige vergadering;
2. goedkeuring rekening 2014 Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen vzw;
3. varia en rondvraag.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27-2-2014 houdende aanduiding van de heer
Marc VAN GODTSENHOVEN als gemeentelijke vertegenwoordiger met meervoudig
stemrecht in de algemene vergadering van het extern verzelfstandigd agentschap
Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen vzw;
Gelet op artikel 246, § 2, van het Gemeentedecreet dat bepaalt dat de
vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering dienen te handelen
overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad;
Gezien derhalve het mandaat van schepen Marc VAN GODTSENHOVEN als gemeentelijk
vertegenwoordiger met de meerderheid van de stemmen voor deze algemene
vergadering moet worden vastgesteld;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van het feit dat de algemene vergadering van het Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen vzw, een extern verzelfstandigd agentschap van de gemeente in
privaatrechtelijke vorm, bijeengeroepen wordt om op 27-4-2015 om 20.00 uur te
vergaderen met de volgende agenda:
1. goedkeuring verslag vorige vergadering;
2. goedkeuring rekening 2014 Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen vzw;
3. varia en rondvraag.
Art. 2.
De heer Marc VAN GODTSENHOVEN, gemeentelijk vertegenwoordiger met meervoudig
stemrecht in de algemene vergadering van het Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen
vzw, te machtigen om de in artikel 1 vermelde agendapunten namens de gemeente goed
te keuren.
13e zaak:

Rechtspositieregeling gemeentepersoneel: artikelsgewijze aanpassingen

Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 30 augustus 2012, en zoals gewijzigd in door de
gemeenteraad in de zittingen van 20 december 2012, 27 juni 2013, 24 oktober 2013 en
24 april 2014;

Overwegende dat een vijfde wijziging zich opdringt ondermeer naar aanleiding van de
gewijzigde regelgeving op Vlaams en federaal niveau; dat naar aanleiding hiervan ook
enkele verfijningen en verduidelijkingen bij specifieke bepalingen kunnen gebeuren;
Gelet op de besprekingen in het managementteam betreffende deze wijzigingen;
Gelet op het overzicht van de huidige artikels en de te wijzigen artikels (cf. dossier);
Overwegende dat een voorstel tot wijziging van de rechtspositieregeling voorafgaandelijk
besproken wordt met het Gewoon Bijzonder onderhandelings- en Hoog Overlegcomité van
het Gemeente- en OCMW-personeel;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
De voorgestelde wijzigingen aan de rechtspositieregeling, die ter bespreking voorgelegd
zijn aan het Gewoon Bijzonder onderhandelings- en Hoog Overlegcomité van het
Gemeente- en OCMW-personeel, goed te keuren.
14e zaak:

Wijziging arbeidsreglement en toevoeging addendum bij het
arbeidsreglement: reglement voor het gebruik van een bedrijfs- of dienstGSM/tablet/SIM-kaart

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 42, §3, en 43, §2, 2°;
Gelet op de Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen en de Wet van
18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de
rechtspositieregeling;
Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad van 25 september 2014 en 29 januari
2015 tot goedkeuring van het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel, de addenda
en de bijlagen;
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel;
Overwegende dat het OCMW naar aanleiding van de inspectie van het DIBISS op 17
februari 2015 werd gewezen op het ontbreken van een reglement voor het gebruik van
een dienst- en of bedrijfs-GSM/tablet en dat ook het gemeentebestuur in een dergelijk
reglement dient te voorzien;
Overwegende dat de bepalingen hieromtrent die zijn opgenomen in het arbeidsreglement
niet volstaan zodat dat een nieuw reglement moet worden uitgewerkt;
Gelet op de ontwerptekst van addendum 7 (zie bijlage) met betrekking tot het reglement
gebruik bedrijfs- of dienst-GSM/tablet/SIM-kaart dat dient te worden toegevoegd aan het
arbeidsreglement;
Overwegende dat ook in artikel 26 van het arbeidsreglement moet worden verwezen naar
het specifieke reglement;
Overwegende dat over de aankoop van een GSM/tablet interne afspraken dienen te
worden gemaakt met de dienst Logistiek: o.a. qua model en maximumprijs;
Overwegende dat bij secretarisbesluit een oplijsting zal worden gemaakt voor de
toekenning van een GSM/tablet/SIM-kaart aan de hand van criteria zoals de functie en
het niveau waartoe het personeelslid behoort;
Gelet op de besprekingen van deze ontwerptekst in de vergadering van het
managementteam van 20 maart 2015;
Overwegende dat naar aanleiding van artikel 5 van het Koninklijk besluit van 10 april
2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk (B.S. 28.4.2014),
de werkgever verplicht is om een register van externe feiten ter beschikking te stellen en
dit register in bijlage 10 wordt toegevoegd bij het arbeidsreglement;

Art. 5. KB van 10/4/2014- § 1. De werkgever wiens werknemers bij de uitvoering van hun
werk in contact komen met andere personen op de arbeidsplaats, houdt bij de
risicoanalyse bedoeld in artikel 3 en het bepalen van de preventiemaatregelen rekening
met dit specifieke element.
Met het oog hierop, houdt de werkgever onder meer rekening met de verklaringen van de
werknemers die opgenomen zijn in het register van feiten van derden.
Dit register wordt bijgehouden door de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur
psychosociale aspecten.
Het wordt bijgehouden door de preventieadviseur belast met de leiding van de interne
dienst voor preventie en bescherming op het werk indien de preventieadviseur
psychosociale aspecten deel uitmaakt van een externe dienst en er geen enkele
vertrouwenspersoon werd aangewezen.
Deze verklaringen omvatten een beschrijving van de feiten van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op het werk die werden veroorzaakt door andere personen op
de arbeidsplaats en waarvan de werknemer meent het voorwerp te zijn geweest, evenals
de data van die feiten. Ze vermelden de identiteit van de werknemer niet, tenzij deze
laatste met de vermelding ervan instemt.
Alleen de werkgever, de preventieadviseur psychosociale aspecten, de
vertrouwenspersoon en de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst
voor preventie en bescherming op het werk hebben toegang tot dit register.
Het wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar.
Overwegende dat in artikel 55, §1, van het arbeidsreglement in het kader van de
disciplinaire procedure voor contractuele personeelsleden het hoorrecht wordt toegevoegd
als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur;
Overwegende dat de personen die als vertrouwenspersoon worden aangeduid in het
arbeidsreglement deze rol niet langer kunnen vervullen; dat in overleg met het
managementteam op 20/3/2015 twee nieuwe kandidaten werden voorgesteld;
Gelet op het feit dat deze wijzigingen een wijziging veronderstellen van het
arbeidsreglement en de procedureregels van de artikelen 11 en 12 van de wet van 8 april
1965 dienen gerespecteerd te worden;
Overwegende dat een voorstel tot wijziging van het arbeidsreglement en de toevoeging
van het reglement voor het gebruik van een bedrijfs- of dienst-GSM/tablet/SIM-kaart als
bijlage bij het arbeidsreglement voorafgaandelijk besproken wordt met het Gewoon
Bijzonder onderhandelings- en Hoog Overlegcomité van het Gemeente- en OCMWpersoneel;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
Het ontwerp van het reglement voor het gebruik van een bedrijfs- of dienstGSM/tablet/SIM-kaart en het gewijzigd arbeidsreglement, die ter bespreking voorgelegd
werden aan het Gewoon Bijzonder onderhandelings- en Hoog Overlegcomité van het
Gemeente- en OCMW-personeel, goed te keuren.
15e zaak:

Voorstel tot wijziging van de samenstelling van de commissie belast met
het afnemen van het examen voor het begeven van de betrekking van
directeur deeltijds kunstonderwijs

Gelet op de voorwaarden voor het begeven van het ambt van directeur deeltijds
kunstonderwijs zoals door de gemeenteraad vastgesteld in de zitting van 29 maart 2012,
waarvan artikel 4 de samenstelling van de examenjury belast met het afnemen van het
schriftelijk en mondeling gedeelte van het aanwervings- en bevorderingsexamen als volgt
bepaalt:
•
een gemeentesecretaris van een andere gemeente die deeltijds kunstonderwijs
inricht;
•
een deskundige inzake de pedagogisch-didactische aspecten van de sector deeltijds
kunstonderwijs;
•
een directeur van gemeentelijke academie uit een andere gemeente;
•
een adviseur van het OVSG;

Overwegend dat voor andere betrekkingen die binnen de gemeente te begeven zijn
inmiddels werd afgestapt van het principe dat examencommissies enkel uit externe
juryleden bestaan, wat zich in de praktijk vertaalt in de participatie van de betrokken
leidinggevende van het aan te werven personeelslid;
Overwegende dat de directeur deeltijds kunstonderwijs in principe rechtstreeks aan de
gemeentesecretaris of aan diens afgevaardigde rapporteert;
Overwegende dat het daarom aangewezen is om in plaats van een gemeentesecretaris
van een andere gemeente die deeltijds kunstonderwijs organiseert de gemeentesecretaris
van Grimbergen of diens afgevaardigde in de examencommissie op te nemen;
Overwegende dat een voorstel tot wijziging van de voorwaarden voor het begeven van
het ambt van directeur deeltijds kunstonderwijs voorafgaandelijk ter bespreking werd
voorgelegd aan het Afzonderlijk Gewoon Bijzonder Onderhandelings- en Hoog
Overlegcomité van het Gesubsidieerd Onderwijs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
De voorwaarden voor het begeven van het ambt van directeur deeltijds kunstonderwijs
zoals vastgesteld in de zitting van 29 maart 2012 te wijzigen door het bepaalde onder
artikel 4 van dit besluit te vervangen door wat volgt:
De examenjury belast met het afnemen van het schriftelijk en mondeling gedeelte van
het aanwervings- en bevorderingsexamen wordt als volgt samengesteld:
•
de gemeentesecretaris van Grimbergen of diens afgevaardigde;
•
een deskundige inzake de pedagogisch-didactische aspecten van de sector deeltijds
kunstonderwijs;
•
een directeur van gemeentelijke academie uit een andere gemeente;
•
een adviseur van het OVSG.
De heren Jean DEWIT en Marc HAMELRIJCKX verlaten de vergadering.
16e zaak:

Stand van zaken onderwijs

De heer Patrick VERTONGEN, schepen van onderwijs, krijgt het woord. Hij haalt de
volgende punten aan:
•
Er wordt verwezen naar een overzicht van het aantal leerlingen (per
leeftijdsgroep/klas) op de wachtlijsten in de gemeentelijke kleuter- en lagere scholen.
In dit overzicht is ook de woonplaats van de kinderen op de wachtlijst opgenomen.
•
Uit deze gegevens blijkt dat in totaal 77 kleuters op de wachtlijsten van de
gemeentelijke basisscholen staan en 18 lagere schoolkinderen. Het aantal leerlingen
op de wachtlijsten is hiermee gelijk gebleven t.o.v. vorig jaar.
•
Begin mei zal een lijst bezorgd worden van het aantal leerlingen op de wachtlijst per
school. Op 30 april is immers de laatste dag van de vrije inschrijvingsperiode, zowel
voor de indicator- als de niet-indicatorleerlingen.
•
Ook de vrije scholen zijn aangeschreven betreffende de wachtlijst voor hun scholen.
•
De twee containerklassen op de speelplaats zijn deze week weggenomen omdat zal
gestart worden met de heraanleg van de speelplaats. Eén klas zal verhuizen naar de
refter, de andere klas naar het schoolgebouw in de Molenstraat. Op 1 september zou
alles in orde moeten zijn.
•
Er werd een ontwerper aangesteld voor de gemeentelijke basisschool ’t Villegastje te
Strombeek. Binnenkort zal een startvergadering plaatsvinden.
•
Tot op heden is er nog geen bericht van minister Crevits betreffende de subsidies.
Begin mei zou hier meer info over komen.
Raadslid Elke WOUTERS vraagt wat “buitenland” betekent op het overzicht van het aantal
leerlingen op de wachtlijst.
Schepen Patrick VERTONGEN antwoordt dat dit kinderen zijn die op het moment van de
inschrijving woonachtig zijn in het buitenland.
Raadslid Bart LAEREMANS krijgt het woord. Hij stelt vast dat het cijfer betreffende het
aantal kleuters op de wachtlijsten en woonachtig in Strombeek-Bever zeer opmerkelijk is.

Hij vraagt hoe dit cijfer moet geïnterpreteerd worden. Hij vraagt of geweten is of deze
kinderen ook elders zijn ingeschreven en of er weet is van kinderen die op de wachtlijst
staan maar heden helemaal geen school lopen. Het is immers mogelijk dat kinderen in
een gemeentelijke basisschool op de wachtlijst staan en ondertussen school lopen in een
vrije school of in het gemeenschapsonderwijs.
Schepen Eddie BOELENS antwoordt dat er in deze cijfers effectief dubbele tellingen
kunnen zijn aangezien dezelfde kinderen effectief in verschillende scholen op de wachtlijst
kunnen staan.
Raaslid Eric NAGELS stelt dat er in de vrije scholen De Cirkel en De Ankering geen
wachtlijst is.
De voorzitter, de heer Jos SMETS, stelt dat in de vrije basisschool Sint-Jozef 95 leerlingen
op de wachtlijst zijn opgenomen.
17e zaak:

Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelijke maaltijden

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28/03/2013 (8e zaak), houdende het
tariefreglement voor het gebruik van de maaltijden klaargemaakt in de gemeentelijke
keuken, en de aanpassing van de maaltijdtarieven aan de evolutie van het indexcijfer van
de consumptieprijzen van 01/09/2014;
Overwegende dat het noodzakelijk is het evenwicht te behouden in de gemeentelijke
ontvangsten en uitgaven;
Overwegende dat in het kader van besparingsmaatregelen voorgesteld wordt vanaf
01/09/2015 aan alle groepen maaltijdgebruikers maaltijden aan te bieden zonder dessert;
Overwegende dat tevens voorgesteld wordt de tarieven van de gemeentelijke maaltijden
voor schoolkinderen aan te passen;
Gelet op de vraag van raadslid Marielle ROMEYNS van de fractie sp.a om erop toe te zien
dat op alle gemeentelijke scholen gratis fruit wordt uitgedeeld, waarvan met toepassing
van artikel 34, tweede lid, van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad door
raadslid Gerlant VAN BERLAER, fractievoorzitter van sp.a, de opname in de notulen
uitdrukkelijk wordt gevraagd aan en toegestaan door de gemeenteraadsvoorzitter;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
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;
onthouden zich:
Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;
BESLIST: met 17 stemmen voor en 13 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Vanaf 01/09/2015 gemeentelijke maaltijden zonder dessert aan te bieden en het
tariefreglement aan te passen en vast te stellen zoals bepaald in de hiernavolgende
artikelen.
Art. 2.

PERSONEELSLEDEN
•

personeelsleden van gemeente en OCMW die genieten van
maaltijdcheques:
(te betalen met een maaltijdcheque of met geld)

6,50 euro

•
•

het onderwijzend personeel, het personeel van de lokale politie
en de jobstudenten:
het personeel van gemeentelijke vzw’s:

6,50 euro
6,50 euro

Art. 3.

SCHOOLKINDEREN
•
•
•

kleuters:
leerlingen lager onderwijs:
leerlingen lager onderwijs uit grote gezinnen (3 of meer kinderen
minder dan 18 jaar):

3,25 euro
3,75 euro
3,60 euro

Art. 4.

OCMW
•

voor maaltijdbedeling aan huis en aan het dienstencentrum Ter Borre:

4,92 euro

Art. 5.

SOEP
•
•

voor bovengenoemde groepen maaltijdgebruikers
voor andere initiatieven, waarbij de organisatoren zelf dienen in te
staan voor het vervoer van de soep, evenals voor de bediening en
de afwas van de containers e.d. waarin deze geleverd wordt

0,50 euro

0,50 euro

Art. 6.
Overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van 22/11/2001 (1e zaak) dient het
personeel dat maaltijden uit de gemeentekeuken gebruikt, voor de betaling hiervan de
waarde van een volledige maaltijdcheque per maaltijd te gebruiken en zal bij een
eventuele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van de maaltijdcheque deze regeling
van toepassing blijven.
Art. 7.
Rekening houdend met de bepalingen van artikel 6 van dit reglement zullen de
maaltijdtarieven van de personeelsleden die niet genieten van maaltijdcheques (het
onderwijzend personeel, het personeel van de lokale politie en het personeel van de
gemeentelijke vzw's) steeds gelijkgeschakeld worden met de eventuele aanpassingen van
de waarde van de maaltijdcheque.
Art. 8.
Voor de maaltijdgebruikers vermeld onder de artikelen 3 en 4 gebeurt de inning door de
financieel beheerder op basis van een factuur.
Art. 9.
De maaltijdtarieven zullen jaarlijks op 1 september aangepast worden aan de evolutie van
het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Art. 10.
De bovengenoemde beslissing van de gemeenteraad van 28/03/2013 (8e zaak) wordt
opgeheven op 01/09/2015.
18e zaak:

Gemeentelijk subsidiereglement betreffende de feestbon - Aanslagjaar
2015

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 houdende vaststelling voor
aanslagjaar 2014 van een reglement betreffende de feestbon;
Overwegende dat bovenstaand reglement goedgekeurd is voor de periode van 1 januari
2014 tot 31 december 2014;
Overwegende dat het wenselijk is het reglement te hernieuwen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2015 voor een termijn eindigend op 31 december 2015
feestbonnen toe te kennen.
Art. 2.
Het verlenen van een feestbon heeft tot doel het nabuurschap in Grimbergen te
bevorderen door mensen in een ontspannen sfeer samen te brengen.
Art. 3.
De feestbon kan worden toegekend naar aanleiding van een evenement dat voldoet aan
volgende voorwaarden:
•
het vindt plaats op grondgebied van de gemeente;
•
het gaat uit van de inwoners van een buurt, wijk, plein of straat die in Grimbergen
gelegen is;
•
het respecteert het Nederlandstalige karakter van de gemeente.
Art. 4.
Privéfeesten, activiteiten met winstoogmerk, politiek en religieus getinte feesten en
evenementen van verenigingen die enige andere gemeentelijke subsidie ontvangen,
komen niet in aanmerking voor de toekenning van een feestbon.
Art. 5
Het evenement en de hiermee gepaard gaande uitnodiging moeten zich richten tot alle
inwoners van een buurt, plein, wijk of straat. Inwoners van aan de gemeente grenzende
straten, die hun sociaal-culturele leven in Grimbergen beleven, mogen hierbij mee in
aanmerking genomen worden.
Art. 6.
Een feestbon vertegenwoordigt een waarde van 125 euro. De waarde van de feestbon
wordt verlaagd tot de omvang van de gemaakte, aantoonbare kosten wanneer deze lager
liggen dan 125 euro. Voor eenzelfde buurt, wijk, plein of straat kan slechts eenmaal per
jaar een feestbon worden toegekend.
Art. 7.
Het geplande evenement moet ruim bekend gemaakt worden in de buurt, plein, wijk of
straat via zoveel mogelijk middelen. Op alle promotiemateriaal dient het logo van de
gemeente Grimbergen of minstens de tekst “met steun van de gemeente Grimbergen”
vermeld te worden. De initiatiefnemers kondigen hun activiteit aan via de UiTDatabank en
bezorgen uiterlijk één week voor het evenement een uitnodiging aan de dienst Economie
en Cultuur.
Art. 8.
Een feestbon wordt slechts uitgereikt binnen de perken van het door de gemeenteraad
goedgekeurde budget. De toekenning van een feestbon gebeurt op basis van het tijdstip
waarop een aanvraag wordt ingediend.
Art. 9.
De aanvraag dient uiterlijk één maand vóór het evenement te worden ingediend door
twee volwassenen, die op verschillende adressen in de betrokken buurt, plein, wijk of
straat gedomicilieerd zijn. Dit dient te gebeuren aan de hand van het aanvraagformulier
dat te verkrijgen is op de dienst Economie en Cultuur of via de website van de gemeente.
De aanvraag moet worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen,
Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen.
Art. 10.
De aanvraagtermijn zoals voorzien in artikel 9 kan worden ingekort voor evenementen die
plaatsvinden binnen de 3 maanden na het inwerkingtreden van onderhavig reglement.
Art. 11.

Het college van burgemeester en schepenen zal na controle van de aanvraag principieel
beslissen tot het al dan niet toekennen van een feestbon en zal deze beslissing aan de
aanvrager overmaken. Indien een feestbon principieel toekenbaar is, dienen de
aanvragers uiterlijk 1 maand na het evenement een stavingsdossier in te dienen. Na
controle van het dossier zal het bedrag van de feestbon worden overgeschreven op het
rekeningnummer dat bij de aanvraag vermeld werd.
De heer Jean DEWIT vervoegt de vergadering.
19e zaak:

Gemeentelijk subsidiereglement betreffende de ondersteuning van actieve
kunstbeoefening - Aanslagjaar 2015

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 houdende vaststelling voor
aanslagjaar 2014 van een reglement betreffende ondersteuning van actieve
kunstbeoefening;
Overwegende dat bovenstaand reglement goedgekeurd is voor de periode van 1 januari
2014 tot 31 december 2014;
Overwegende dat het wenselijk is het reglement te hernieuwen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2015 voor een termijn eindigend op 31 december 2015
jongeren die leerling zijn van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
van Grimbergen te stimuleren om zich aan te sluiten bij een plaatselijke dans-, muziek-,
toneel- of zangvereniging.
Art. 2.
Indien cumulatief aan volgende voorwaarden voldaan is, zal driekwart van het
inschrijvingsgeld van de Gemeentelijke Academie met een maximum van € 51
terugbetaald worden:
•
de begunstigde is niet ouder dan 18 jaar op het ogenblik dat het academiejaar van de
Gemeentelijke Academie begint;
•
de begunstigde is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente
Grimbergen op het ogenblik dat het academiejaar van de Gemeentelijke Academie
begint;
•
de begunstigde is bij de Gemeentelijke Academie ingeschreven in de leergangen M1
tot en met H3;
•
de begunstigde sluit zich bij de start van het werkjaar aan bij een plaatselijke dans-,
muziek-, toneel- of zangvereniging;
•
de begunstigde heeft op het einde van het werkjaar aan minstens de helft van de
repetities en optredens van de plaatselijke dans-, muziek-, toneel- of zangvereniging
deelgenomen;
•
de plaatselijke dans-, muziek-, toneel- of zangvereniging betreft een door de
gemeente en een gemeentelijke adviesraad erkende vereniging, die jaarlijks een
werkingstoelage van de gemeente ontvangt;
•
de terugbetaling kan toegekend worden binnen de perken van het door het
gemeentebestuur goedgekeurde budget.
Art. 3.
Het reglement heeft betrekking op de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans van Grimbergen met inbegrip van de vestigingen in de verschillende
deelgemeenten.
Art. 4.
De begunstigde kan slechts eenmaal per academiejaar een gedeeltelijke terugbetaling
van het inschrijvingsgeld ontvangen en dit ongeacht het aantal plaatselijke dans-,
muziek-, toneel- of zangverenigingen waarbij men zich heeft aangesloten.

Enkel het werkelijk betaalde inschrijvingsgeld komt in aanmerking voor terugbetaling.
Eventuele andere bijkomende kosten vallen buiten het toepassingsgebied van dit
reglement.
De terugbetaling wordt berekend op basis van het effectief betaalde inschrijvingsgeld. Met
andere woorden: toegestane kortingen of verminderingen zijn reeds in mindering
gebracht op het bedrag waarop de terugbetaling wordt berekend.
Onrechtmatig verkregen terugbetalingen kunnen te allen tijde teruggevorderd worden.
Het bedrag van de terugbetaling wordt afgerond naar de hogere decimaal, waardoor ten
hoogste met één cijfer na de komma wordt gewerkt.
Art. 5.
De terugbetaling van het inschrijvingsgeld gebeurt na afloop van het academiejaar van de
Gemeentelijke Academie op basis van een lijst, opgemaakt door een verantwoordelijke
van een plaatselijke dans-, muziek-, toneel- of zangvereniging, waaruit het aantal
deelnames van de begunstigde aan repetities en optredens blijkt.
Art. 6.
Het inschrijvingsgeld komt slechts in aanmerking voor terugbetaling binnen de perken
van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget. De terugbetaling gebeurt op basis
van het tijdstip waarop een aanvraag wordt ingediend.
20e zaak:

Principebeslissing toekenning nominatieve subsidie voor communicatie van
de Wijde WereldWeken aan het Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen

Gelet op de principebeslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting
van 18 november 2013 om een subsidieaanvraag in te dienen van 25.000 euro in het
kader van het Vlaams Impulsbeleid Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking;
Gelet dat de subsidie in 2014 verkregen werd voor de lopende legislatuur van 2014 tot en
met 2019, waarvan 21.000 euro voorzien is voor de organisatie en promotie van de
Wereldweek;
Gelet op de brief van Departement Internationaal Vlaanderen van 19 januari 2015 waarin
men aangeeft dat de subsidie gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking door lineaire
besparingen met 10% wordt verminderd vanaf 2015;
Gelet op de organisatie van de Wijde WereldWeken, een samenwerking van de GROG
(Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Grimbergen), het
gemeentebestuur van Grimbergen en het Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen,
waarvan de tweede editie zal plaatsvinden tijdens de maand oktober 2015;
Overwegende dat het met het oog op een vlotte organisatie van de Wijde WereldWeken
wenselijk is om aan het Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen een nominatieve subsidie
ten belope van 8.000 euro toe te kennen voor de Wijde WereldWeken 2015;
Overwegende dat Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen op die manier, en mits
voorlegging van bewijzen van de uitgaven, kan instaan voor de uitvoering en coördinatie
van het communicatieluik van de Wijde WereldWeken;
Overwegende dat het toekennen van een nominatieve subsidie ter goedkeuring aan de
gemeenteraad dient te worden voorgelegd;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
Een deel van de impulssubsidie a rato van 8000 euro als nominatieve subsidie toe te
wijzen aan het Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen voor de uitvoering en coördinatie
van het communicatieluik van de Wijde WereldWeken 2015, mits voorlegging van
bewijzen van de uitgaven.
21e zaak:

Onteigeningsprocedure voor het pand gelegen Rijkenhoekstraat 1 te 1850
Grimbergen (kadastraal gekend als 2de afdeling – sectie E nr. 266w4)
overeenkomstig de wet op de onteigening ten algemene nutte van 17 april

1835 – voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan en organisatie van
het openbaar onderzoek
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing (18de zaak) d.d. 24 april 2014 om de juridische
onteigeningsprocedure voor het pand gelegen Rijkenhoekstraat 1 te 1850 Grimbergen op
te starten indien met één van de eigenaars van het pand geen overeenkomst tot
minnelijke onteigening overeen kan gekomen worden, mits voorafgaande nadere
beslissing door de gemeenteraad;
Gelet op het schrijven d.d. 22 mei 2014 vanwege mevr. Maria Van den Broeck waarbij ze
zich akkoord verklaard heeft met het gemeentelijk voorstel tot minnelijke onteigening;
Gelet op het schrijven d.d. 26 mei 2014 vanwege dhr. Rudy Lambrechts waarbij hij zich
akkoord verklaard heeft met het gemeentelijk voorstel tot minnelijke onteigening;
Gelet op het schrijven d.d. 28 mei 2014 vanwege mevr. Josée Van den Broeck waarbij ze
zich akkoord verklaard heeft met het gemeentelijk voorstel tot minnelijke onteigening;
Gelet op het schrijven vanwege Mr. Marc Van Eeckhoudt (in hoedanigheid van advocaatbewindvoerder voor dhr. Mark Puttemans) d.d. 29 december 2014 waarbij hij meldt,
omwille van het bijzonder statuut van dhr. Mark Puttemans, niet in te gaan op het
gemeentelijk voorstel tot minnelijke onteigening van het pand;
Overwegende dat vanwege mevr. Martine Puttemans, ondanks diverse contactpogingen
en zelfs mits tussenkomst van de gemeente Kinrooi, geen reactie werd ontvangen (noch
schriftelijk, noch telefonisch, noch elektronisch);
Gelet op het onteigeningsplan en bijhorende tabel der grondinnemingen opgemaakt door
landmeter-expert Jos Boogmans d.d. 28 februari 2015 waarop het te onteigenen pand
gelegen Rijkenhoekstraat 1 te 1850 Grimbergen (kadastraal gekend als 2de afdeling sectie E - nr. 266w4) geel ingekleurd is als inname 1;
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:
///
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, Anne
Deman;
BESLIST: met 31 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Het onteigeningsplan d.d. 28 februari 2015, opgemaakt door landmeter-expert Jos
Boogmans, voorlopig vast te stellen.
Art. 2.
Aan het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven om het openbaar
onderzoek gedurende 15 dagen te organiseren, te rekenen vanaf het aangetekend
schrijven aan de eigenaars.
Art. 3.
Advocaat Isabelle Cooreman van het advocatenkantoor Racine & Vergels aan te stellen
voor juridische ondersteuning in dit dossier (de eigenaars zullen uiteindelijk ook
gedagvaard dienen te worden door een advocaat).

22e zaak:

Goedkeuring van de ontwerpakte voor de aankoop van een perceel grond
gelegen langs de Baalhoek/Jetsestraat (kadastraal gekend als 4de afdeling
– sectie A nr. 526h4)

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2014 (2de zaak) om machtiging
te verlenen tot de aankoop van het perceel bouwgrond kadastraal gekend als 4de afdeling
- sectie A - nr. 526h4 gelegen langs de Jetsestraat en de Baalhoek te Strombeek-Bever
tegen een maximumprijs van € 150.000,00;
Gelet op het schrijven van 2 december 2014 waarbij het gemeentebestuur een bod van
€ 140.000,00 heeft overgemaakt voor de aankoop van een perceel grond kadastraal
gekend als 4de afdeling - sectie A - nr. 526h4;
Overwegende dat de verkopers het gemeentelijk bod van € 140.000,00 voor de aankoop
van een perceel grond kadastraal gekend als 4de afdeling - sectie A - nr. 526h4, gelegen
tussen de Jetsestraat en de Baalhoek, aanvaard hebben;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 19
januari 2015 om akkoord te gaan met het opgestelde compromis voor de aankoop van
het perceel grond kadastraal gekend als 4de afdeling - sectie A - nr. 526h4, waarin
vermeld staat dat het volledige aankoopbedrag van € 140.000,00 betaald dient te
worden, uiterlijk bij het verlijden van de akte;
Gelet op het elektronisch schrijven van het notariskantoor Sandry Gypens d.d. 26 maart
2015 waarin de ontwerpakte voor de aankoop van een perceel grond kadastraal gekend
als 4de afdeling - sectie A - nr. 526h4, gelegen tussen de Jetsestraat en de Baalhoek,
overgemaakt werd;
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met de ontwerpakte voor de aankoop van een perceel grond kadastraal
gekend als 4de afdeling - sectie A - nr. 526h4, gelegen tussen de Jetsestraat en de
Baalhoek
Art. 2.
De gemeentesecretaris (desgevallend de waarnemend gemeentesecretaris) en de
gemeenteraadsvoorzitter af te vaardigen voor de ondertekening van de aankoopakte.
23e zaak:

Goedkeuring ontwerpakte ondergrondse inneming + bovengrondse
erfdienstbaarheid voor het verleggen van de dienstriolering Adriaan
Walraevensstraat

Overwegende dat bij funderingswerken voor de bouw van vier woningen en bij het
plaatsen van de regenwater- en septische putten aan de achterzijde van de nieuwbouw
langs de Adriaan Walraevensstraat een afvoerleiding (diameter 600) op een diepte van
ongeveer twee meter ontdekt werd door de aannemer van BIK woningen nv en dat deze
leiding loopt over het volledige terrein en aangesloten zit op de riolering in de Adriaan
Walraevensstraat;
Overwegende dat na verder onderzoek ter plaatse de dienst Openbare Werken
vastgesteld heeft dat deze leiding de overloop is van het achterliggend grachtenstelsel;
Overwegende dat deze afvoerleiding verlegd dient te worden aangezien deze onder de
nieuwbouw komt te liggen;
Overwegende dat het herleggen van de dienstriolering enkel kan gebeuren via een
ondergrondse inname en bijhorende bovengrondse erfdienstbaarheid van openbaar nut;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12 november
2013 (32e zaak) om akkoord te gaan met de totale vergoeding van € 4.112,50 voor de
ondergrondse inname (ten bedrage van € 3.762,50) en bovengrondse erfdienstbaarheid
non-aedificandi (ten bedrage van € 350,00) voor het verleggen van de dienstriolering, en

dit op basis van het proces-verbaal van opmeting opgemaakt door mesO d.d. 25 juli
2011;
Overwegende dat op het proces-verbaal van opmeting opgemaakt door mesO d.d. 25 juli
2011 de twee inspectieputten niet vermeld waren;
Overwegende dat Groep Huysentruyt nv het landmeterskantoor Topomar heeft
aangesteld voor de opmaak van een nieuw proces-verbaal van opmeting;
Gelet op het nieuw proces-verbaal van opmeting opgemaakt door Topomar d.d. 7
augustus 2014, waarop de ondergrondse inname vastgesteld wordt op 38,72 vierkante
meter;
Overwegende dat de vergoeding voor de ondergrondse inname voor het verleggen van de
dienstriolering, op basis van het proces-verbaal van opmeting van Topomar d.d. 7
augustus 2014, aangepast dient te worden naar € 3.388,00 i.p.v. € 3.762,50;
Overwegende dat de, door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 12
november 2013 (32e zaak), vastgestelde vergoeding voor de bovengrondse erfdienstbaarheid (twee inspectieputten) ten bedrage van €350,00 behouden blijft;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 9 februari
2015 (46e zaak) om akkoord te gaan met intrekking van artikel 1 van de beslissing van
het college van burgemeester en schepenen d.d. 12 november 2013 (32e zaak) met
betrekking tot de vaststelling van een vergoeding van € 3.765,50 voor de ondergrondse
inname voor het verleggen van de dienstriolering;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 9 februari
2015 (46e zaak) om akkoord te gaan met de vaststelling van een vergoeding van
€ 3.388,00 (38,72 m² x 87,50 €/m²) voor de ondergrondse inname voor het verleggen
van de dienstriolering op het terrein kadastraal gekend als 1ste afdeling - sectie I - nr.
183m2 deel langs de Adriaan Walraevensstraat, en dit op basis van het proces-verbaal
van opmeting opgemaakt door Topomar d.d. 7 augustus 2014;
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met de ondergrondse inname en bovengrondse erfdienstbaarheid nonaedificandi voor het verleggen van de dienstriolering op het terrein kadastraal gekend als
1ste afdeling - sectie I - nr. 183m2 deel langs de Adriaan Walraevensstraat aan een
vastgestelde vergoeding van € 3.388,00.
Art. 2.
Akkoord te gaan met een eenmalige vergoeding van € 350,00 voor de (bovengrondse)
erfdienstbaarheid van openbaar nut wegens de aanleg van twee toezichtsputten op het
perceel.
Art. 3.
Akkoord te gaan met de ontwerpakte voor de ondergrondse inneming en bovengrondse
erfdienstbaarheid non-aedificandi.
Art. 4.
De gemeentesecretaris en de gemeenteraadsvoorzitter af te vaardigen voor de
ondertekening van de akte.
24e zaak:

Stand van zaken parking C

Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord. Zij haalt de volgende punten aan:
•
Op 12 mei eindigt de onderhandelingsperiode met de “preferred builder”. Daarna zal
het contract vastgelegd worden.
•
Aan Vlaanderen werd ondertussen ondersteuning gevraagd in dit dossier. Hierover
vindt morgen een overleg plaats.

•

Er is een afspraak voor een overleg omtrent de veiligheid en de ordehandhaving
gepland waarbij de politie van Grimbergen en Wemmel, de federale politie, de
bestuurlijke directeur-coördinator (dirco) van Halle-Vilvoorde en Brussel en de
arrondissementeel commissaris betrokken zijn.

Raadslid Bart LAEREMANS krijgt het woord. Hij stelt dat de geplande ondergrondse
parking en het park enkel financieel mogelijk zouden zijn wanneer ook het tweede
gebouw, het sportcentrum, er zou komen. Hij vraagt hoe de Vlaamse overheid de
invulling van deze sportcampus ziet.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat hier verder niets over geweten is.
Raadslid Bart LAEREMANS stelt verder dat via de pers werd vernomen dat de metro zou
doorgetrokken worden tot aan parking C. Hij stelt dat dit op zich nuttig is, maar dat de
gemeente Grimbergen hier niets van wist. Hij stelt dat dit wederom aantoont dat Brussel
zich parking C toeëigent.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat minister Pascal SMET hierover een
overleg wil met de burgemeesters. Qua timing zou 2032 vooropgesteld zijn. Er zou voor
de bouw van deze stations een budget van 1 miljard euro moeten voorzien worden. Dit
wijst er volgens haar op dat deze plannen nog verre van concreet zijn.
Raadslid Philip ROOSEN krijgt het woord. Hij stelt dat de afwatering van het nieuwe
stadion over Grimbergen zou lopen. Hij vraagt of dit klopt en wat het standpunt van
Grimbergen hierover zal zijn.
Raadslid Philip ROOSEN stelt verder dat dit project geweldig veel overheidsgeld zal
kosten. Hij vindt dit een verkapte vorm van overheidssubsidie.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat het water sowieso via Wemmel naar de
Maalbeek zal lopen gezien dat het laagst gelegen punt is.
Raadslid Gerlant VAN BERLAER krijgt het woord. Hij zegt blij te zijn met het geplande
overleg met het Kabinet van minister SCHAUVLIEGE en het feit dat er ondersteuning
wordt gevraagd. Hij vraagt of bij dit overleg ook de punten die reed herhaaldelijk werden
aangehaald, en waarvan het belangrijkste de mobiliteit betreft evenals het feit dat
Grimbergen niet de ideale site is voor dit project, zullen ter sprake komen.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat dit zal herhaald worden. Ze zegt dat al de
geformuleerde bezwaren en eisenpakketten werden overgemaakt.
Gerlant VAN BERLAER haalt aan dat er heden enkel een bodemstudie zou gebeurd zijn
door BAM/Ghelamco.
Burgemeester Marleen MERTENS verwijst in dit kader naar de rol van OVAM.
25e zaak:

Standpunt van de gemeenteraad van Grimbergen over de mogelijke
invulling van parking C

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 26 maart 2015 betreffende de
uitwerking van een gezamenlijke motie betreffende parking C en dit via een vergadering
met de fractieleiders of de vertegenwoordigers van de fractie;
Gelet op de ontwerptekst “Standpunt van de gemeenteraad van Grimbergen over de
mogelijke invulling van parking C” zoals heden aan deze vergadering voorgelegd;
Gelet op de bespreking van deze ontwerptekst waarbij de fracties N-VA, Vernieuwing en
sp.a vragen om de zin “Overwegende dat de gemeente Grimbergen zich vragen blijft stellen bij de
keuze voor parking C voor de inplanting van een nationaal voetbalstadion” opnieuw op te nemen in
de tekst;

Schorsing vergadering
De voorzitter schorst de zitting met het oog op de bespreking door de fractievoorzitters
van de door de fracties N-VA, Vernieuwing en sp.a gevraagde toevoeging aan de
voorliggende ontwerptekst.

Heropening vergadering
De voorzitter heropent de vergadering en roept de raadsleden op hun plaats opnieuw in
te nemen.
Gelet op het voorstel om de zin “Overwegende dat de gemeente Grimbergen zich vragen blijft
stellen bij de keuze van parking C voor de inplanting van een nationaal voetbalstadion” aan de
considerans van de tekst “Standpunt van de gemeenteraad van Grimbergen over de
mogelijke invulling van parking C” toe te voegen;
Gaat over tot de stemming betreffende de toevoeging van de zin “Overwegende dat de

gemeente Grimbergen zich vragen blijft stellen bij de keuze van parking C voor de inplanting van een
nationaal voetbalstadion” aan de tekst “Standpunt van de gemeenteraad van Grimbergen
over de mogelijke invulling van parking C” waaruit blijkt dat:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Anne Deman;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
Stelt vast dat de toevoeging van de zin “Overwegende dat de gemeente Grimbergen zich vragen
blijft stellen bij de keuze van parking C voor de inplanting van een nationaal voetbalstadion” aan de
tekst “Standpunt van de gemeenteraad van Grimbergen over de mogelijke invulling van
parking C” werd aanvaard met 30 stemmen voor en 2 stemmen tegen bij 0
onthoudingen;
Gaat over tot de stemming betreffende de tekst “Standpunt van de gemeenteraad van
Grimbergen over de mogelijke invulling van parking C” in zijn geheel waaruit blijkt dat:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Anne Deman;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, 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 2 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Enig artikel.
Het onderstaande standpunt van de gemeenteraad van Grimbergen over de mogelijke
invulling van parking C goed te keuren:
“Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad
Brussel van 19 maart 2015, waarbij het consortium Ghelamco/BAM als bevoorrechte
kandidaat bouwer werd aangeduid, en de besprekingen tussen de stad Brussel en het
consortium Ghelamco/BAM met het oog op het sluiten van een erfpachtcontract;
Gelet op de moties van 28 februari 2008 (hernomen op 27 augustus 2008), de beslissing
van de gemeenteraad van Grimbergen van 27 juni 2013 alsook de motie van 26
september 2013 waarin de gemeenteraad van Grimbergen herhaaldelijk stelt dat een
project op de site van parking C nooit de draagkracht van de wijde omgeving mag
overstijgen;

Gelet op de definitieve vaststelling door de gemeenteraad van Grimbergen van het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) op 23 september 2010, waarin deze visie
werd overgenomen;
Gelet op de definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP)
betreffende de afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) door
de Vlaamse Regering op 16 december 2011, waarin voor de site van parking C een
gemengde en gediversifieerde ontwikkeling en een optimale verankering in de ruimtelijke
context werd vastgelegd;
Gelet op de plannen en aanvragen voor andere grootschalige projecten in de omgeving
van de Noordrand (Neo, Docks Bruxsel, Uplace, …) die allemaal hun verkeersafwikkeling
zullen laten gebeuren via de nu al verzadigde Ring 0 en die een bijkomende impact zullen
hebben op de draagkracht, het milieu en de mobiliteit van de omgeving;
Overwegende de te verwachten verkeers- en parkeerproblemen wanneer verschillende
evenementen tegelijk worden georganiseerd (tentoonstellingspark, spektakelzaal,
Neoproject, voetbalstadion, ...);
Gelet op het feit dat de gemeente Grimbergen ook betrokken is bij het veiligheidsaspect
en de ordehandhaving;
Gelet op het "eisenpakket" van het college van burgemeester en schepenen van
Grimbergen, opgesteld op 14 mei 2014, dat voorwaarden stelt aan een dergelijk
grootschalig project op haar grondgebied;
Overwegende dat de bouw en nadien ook het gebruik van dergelijke infrastructuur
overlast kan veroorzaken voor de inwoners van de wijde omgeving en een impact zal
hebben op de leefbaarheid ervan;
Overwegende dat Parking C integraal deel uitmaakt van het Vlaams Gewest en dat
bijgevolg de Vlaamse wetgeving, inclusief de taalwetgeving, moet worden gerespecteerd;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen zich vragen blijft stellen bij de keuze van
parking C voor de inplanting van een nationaal voetbalstadion;
BESLIST:
Artikel 1.
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen van de
gemeente Grimbergen erop toe te zien dat de standpunten ingenomen door de
gemeenteraad van Grimbergen en het "eisenpakket" ten volle worden gerespecteerd.
Art. 2.
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen bij alle
bevoegde overheden nogmaals aan te dringen snel en grondig werk te maken van een
globale visie en een geïntegreerd ontwikkelingsplan voor de Noordrand en het noorden
van het Brussels Gewest. Dit in nauw overleg en samenwerking met alle betrokkenen en
met bijzondere aandacht voor de gepaste en gecoördineerde invulling van alle
beschikbare ruimtes in de gehele regio (Heizelvlakte, Uplace-site, parking C, SchaarbeekVorming, Renault site, …).
Een betere mobiliteit in de Noordrand moet daarbij de eerste zorg zijn. Bij de aanpak van
het mobiliteitsvraagstuk dient prioritair werk gemaakt te worden van een versterking van
het openbaar vervoersnetwerk in de Noordrand. Ook andere mobiliteitsbevorderende
maatregelen moeten onderzocht worden.
Art. 3.
De gemeenteraad dringt er bij de Vlaamse overheid op aan dat het bestaande GRUP
wordt nageleefd.
De gemeenteraad vraagt de Vlaamse Regering een visie te formuleren over een invulling
die qua schaal en ruimtelijke impact verenigbaar is met de omgeving en uitvoering geeft
aan het VSGB.
Art. 4.
Het standpunt van de gemeente Grimbergen over te maken aan de betrokken partijen en
overheden.”

De heren Jean DEWIT, Jean Paul WINDELEN en mevrouw Anne DEMAN verlaten
de vergadering.

Toegevoegde agendapunten
26e zaak:

Grimbergse festiviteiten in het kader van het feest van de Vlaamse
Gemeenschap aangevraagd door Karlijne Van Bree

De gemeenteraad hoort de volgende interpellatie van raadslid Karlijne VAN BREE
betreffende de Grimbergse festiviteiten in het kader van het feest van de Vlaamse
Gemeenschap:
“Traditiegetrouw organiseert Grimbergen jaarlijks festiviteiten naar aanleiding van 11 juli,
de Vlaamse feestdag. Het spreekt voor zich dat deze datum een grote symbolische
waarde heeft voor Vlaanderen, niet in het minst in het kader van haar culturele
ontvoogding.
In 2014 werd er nog een heel programma samengesteld dat op 5 juli 2014 zou starten in
het Guldendal (of bij slecht weer in het Fenikshof), met onder meer een plaatselijk orkest,
een muziekquiz "Roulette Follet" en een "Bal populaire". Ook kinderanimatie en
doorlopende eet- en drankgelegenheden werden voorzien. De gemeente besliste wel tot
afgelasting wegens een match van de Belgische voetbalploeg op de wereldbeker en de
grote volkstoeloop ervoor even verderop.
Verder werd een officiële feestzitting georganiseerd op 6 juli 2014 met aansluitend
receptie. En tot slot werd een zomeravondconcert op de beiaard voorzien op 11 juli 2014
zelf.
De Grimbergse festiviteiten in het kader van het feest van de Vlaamse gemeenschap
kwamen tot stand met de steun van de gemeente Grimbergen, de Vlaamse
Gemeenschap, Vlaanderen Feest en de provincie Vlaams-Brabant.
Het schepencollege heeft inmiddels beslist dat vanaf 2015 de academische zitting
behouden blijft maar dat de cultuurraad de coördinatie voor haar rekening zal nemen om
verenigingen en buurtcomités activiteiten te laten organiseren tussen 1 tot en met 11 juli.
Dit zou zo op aangeven van de cultuurraad gebeurd zijn.
De cultuurraad zou zelf een brief naar het gemeentebestuur verzonden hebben waarin zij
een hoge organisatiekost van een volksfeest aankaart en zou aangeven dat er maar
beperkte interesse is. De cultuurraad geeft dus aan dat het financiële kostenplaatje voor
een dergelijke organisatie een niet onbelangrijk element is; tegelijk wordt er gesteld dat
er maar een beperkte interesse te verwachten valt.
De beslissing van het schepencollege is voor kritiek vatbaar. Er dient te worden
vastgesteld dat de officiële feestzitting sinds enkele jaren alsmaar minder mensen op de
been brengt in Grimbergen. Men mag inderdaad niet vervallen in een puur formeel
gebeuren. Ook het profiel van de gastspreker dient gepast te zijn. Het mag geen loutere
plichtpleging worden.
De Vlaamse feestdag is immers juist de dag waarop Vlamingen (en ook niet-Vlamingen),
net zoals andere volksgemeenschappen, hun identiteit op een vredevolle en ontspannen
manier samen kunnen beleven. Het biedt ook de mogelijkheid om in een sfeer van
inclusiviteit nieuwe Grimbergenaren op een laagdrempelige manier in contact te brengen
met de Vlaamse Gemeenschap.
Dit hoeft helemaal geen grote kostelijke aangelegenheid te zijn waarbij dure contracten
moeten worden afgesloten. Het initiatief daarvoor kan het best uitgaan van de gemeente.
Verenigingen organiseren zelf al talrijke optredens en men kan de verantwoordelijkheid
dus niet enkel maar bij hen of de cultuurraad leggen.
Om tot mogelijke voorstellen te komen, is het nuttig dat eerst de volgende vragen
beantwoord worden.
•
hoeveel heeft de organisatie van de Grimbergse festiviteiten in het kader van het
feest van de Vlaamse Gemeenschap tijdens de voorbije jaren gekost en hoe werden
deze diverse kosten gedetailleerd verdeeld (bv. vergoeding lokale deelnemende
verenigingen, contracten met artiesten, inzet gemeentelijke ambtenaren, drank
officiële feestzitting,…)? Hoeveel wordt er voor dit jaar voorzien?

•
•
•

•

op welk subsidiebedrag kon de gemeente rekenen en van wie? Is er op dat vlak
verandering ten opzichte van verleden jaar?
met welke criteria houdt de gemeente rekening bij het bepalen van de uit te nodigen
gastspreker?
is de gemeente bereid een sturende rol te vervullen voor een “populair” 11 juligebeuren, met dien verstande dat de verenigingen mee bij de organisatie betrokken
worden? Is de gemeente bereid om de accommodatie van het CC gratis ter
beschikking te stellen indien dit in hun kalender in te passen valt?
heeft het bestuur gedacht aan de mogelijkheid waarbij verenigingen ook zelf iets
zouden kunnen verdienen aan hun deelname aan een Vlaams volksfeest?”

Schepen Marc VAN GODTSENHOVEN, schepen van cultuur, krijgt het woord van de
voorzitter.
Hij legt eerst uit op welke wijze het feest van de Vlaamse Gemeenschap wordt
georganiseerd, namelijk met een dubbel programma waarbij zaterdag een ludiek luik
plaatsvindt met een bekende publiekstrekker en zondag een academische zitting.
De cultuurraad organiseert dit feest in opdracht van het college van burgemeester en
schepenen. De cultuurraad staat hierbij in volle onafhankelijkheid in voor de inhoud van
het programma.
Wat de kostprijs betreft wordt verwezen naar de budgettaire overzichten van de jaren
2011-2012-2013. Hieruit blijkt dat het programma op zaterdag ongeveer 8.000 à
10.0000 euro kost. Wat de subsidielijnen betreft zijn er drie grote inkomstposten,
namelijk:
•
een subsidie van 3500 à 3700 euro van de gemeente aan de cultuurraad. Dit bedrag
is vanaf 2015 echter gedaald tot 3000 euro.
•
tot 2013 stelde de provincie Vlaams-Brabant een subsidie van 3000 euro ter
beschikking om het Nederlandstalig karakter van de provincie te stimuleren. Dat
subsidiereglement werd echter sinds 2014 stopgezet vanuit de provincie.
•
Daarnaast kan er nog steeds een beroep gedaan worden op een subsidie van
“Vlaanderen Feest” a rato van 1700 euro.
Schepen Marc VAN GODTSENHOVEN haalt verder aan dat ook de Kanaalfeesten te
Humbeek deel uitmaken van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.
Hij wijst verder op de moeilijke periode waarin het Feest van de Vlaamse Gemeenschap
wordt georganiseerd, namelijk tussen 1 en 11 juli, bij het begin van de zomervakantie en
op het einde van het werkjaar van de meeste verenigingen.
Ondanks sterke affiches werd er de laatste jaren geen gunstige balans bereikt tussen de
financiële inspanningen en de publieksopkomst.
Wat de criteria voor de gastspreker betreft antwoordt schepen Marc VAN
GODTSENHOVEN dat deze een relevant en onderhoudend betoog moet kunnen houden
dat aansluit bij het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast dient hij/zij vrij te zijn
op de geplande datum en een honorarium te vragen dat past binnen het voorziene
budget. Hij verwijst in dit kader naar de website van de Vlaamse Gemeenschap waarop
een lijst van artiesten en hun gages te vinden is.
Wat de sturende rol van de gemeente betreft bij de organisatie van het 11-juli gebeuren
antwoordt schepen Marc VAN GODTSENHOVEN dat de cultuurraad als polsslag van de
vele culturele verenigingen ideaal geplaatst is om een coördinerende rol op te nemen en
alle activiteiten via een gezamenlijke promotiecampagne onder de aandacht te brengen.
De gemeente neemt haar rol op door dit aanbod ook aan alle andere niet-culturele
verenigingen en inwoners bekend te maken, door gemeentelijke materialen gratis uit te
lenen en te vervoeren en door subsidies ter beschikking te stellen. Die kunnen door de
plaatselijke organisatoren desgewenst ook gebruikt worden om de kosten van zaalhuur te
dekken.
27e zaak:

Plaatsgebrek op de speelplaats van de gemeenteschool De Negensprong
aangevraagd door Bart Laeremans

De gemeenteraad hoort de volgende interpellatie van raadslid Bart LAEREMANS i.v.m. het
plaatsgebrek op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool de negensprong:

“De plaatsing van prefabklassen op de speelplaats van de school de negensprong in de
wijk Borgt heeft de speelruimte voor de kinderen nog wat verder verkleind.
De school is reeds veel langer vragende partij om het achterste gedeelte van de
speelplaats waar vroeger containerklassen stonden, te verharden. Momenteel leidt dit
stuk “aarden” speelplaats tot veel stof en slijk in de klaslokalen. Blijkbaar is een
verharding niet toegelaten omdat deze zone in parkgebied ligt. Nu het parkgebied van de
Borgt onlangs werd uitgebreid tot aan de Westvaartdijk zijn er zeker argumenten om de
situatie in de school wat aangenamer te maken.
Naast een verharding van het zonet besproken perceel, is het ook wenselijk dat de
speelplaats aan de achterzijde wat zou worden uitgebreid in de richting van de vijvers.
Daar ligt een ongebruikte, deels geasfalteerde zone waar de laatstejaars soms mogen
spelen.
Als argument hiertegen zou te horen zijn dat de uitbreiding van de speelplaats zou
verhinderen dat de buurtbewoners met de wagen hun achtertuin kunnen bereiken. Dit
argument is onterecht: men kan de speelplaats zeker met 300m² uitbreiden vooraleer
men de achterzijde van de woningen bereikt.
Om deze redenen wordt voorgesteld dat het schepencollege de nodige inspanningen doet
om de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Borgt comfortabeler te maken en uit
te breiden, enerzijds door het achterste perceel te verharden en anderzijds door een stuk
van de geasfalteerde zone achter de school binnen de schoolomheining te plaatsen.”
Schepen Patrick VERTONGEN, schepen van onderwijs, krijgt het woord van de voorzitter.
Hij antwoordt het volgende:
“Het college is er zich terdege van bewust dat de speelruimte van de leerlingen van de
gemeentelijke basisschool de negensprong beperkt is. Hierdoor heeft de dienst Werken in
Eigen Beheer tijdens de Paasvakantie reeds enkele aanpassingswerken aan de speelplaats
uitgevoerd, dit na overleg met de betrokken directeur.
Zo werden enkele zones rond de containerklassen verhard. Tevens werd de zandbak
aangepast. Een deel van de zandbak werd verhard, waardoor de speelruimte van de
kinderen reeds wordt vergroot. Een ander deel van de zandbak werd in voorbereiding
gebracht met het oog op het voorzien van rubberen tegels rond de speeltuigen. Voor de
allerkleinsten werd een deel zandbak behouden, waarbij de mogelijkheid werd voorzien
om deze af te sluiten met een klep.
De achterste speelzone, waarvan sprake in de brief, werd al diverse keren ingezaaid. Dit
resulteerde echter telkens in een modderpoel omdat het ingezaaide gras niet de kans
krijgt om een degelijke grasmat te vormen. Om die reden zullen eind juni grasmatten
worden ingelegd met de hoop dat het gras voldoende grip heeft en tegen 1 september
2015 stand houdt.
Het verharden van het achterliggende perceel is op heden geen mogelijkheid. De school
ligt in de zone voor gebouwen van openbaar nut. De achterste percelen, behoren tot een
zone voor openbare tuin. Dit houdt in dat deze percelen enkel als parkgebied kunnen
worden gebruikt.
Er kan een afwijking op de stedenbouwkundige voorschriften worden bekomen. Deze
afwijking behelst een andere constructie van algemeen belang voor zover de aanleg of de
bouw van de totale grondoppervlakte van het nieuwe gedeelte beperkt blijft tot maximaal
100 m² en de hoogte tot maximaal 20 m.
Het plaatsen van een omheining of het verharden van een perceel (met beton of klinkers)
wordt beschouwd als het plaatsen van een constructie. De aangehaalde zone achter de
speelplaats wordt geschat op 260 m², het aanpalende gedeelte op 360 m². De beide
voorstellen die gemeenteraadslid Laeremans aanhaalt, zijn in toepassing van de
stedenbouwkundige voorschriften niet haalbaar.
Eveneens moet er in het achterhoofd worden gehouden dat de schoolpopulatie van de
gemeentelijke basisschool de negensprong op heden zijn hoogtepunt bereikt heeft. Door
het invoeren van een capaciteitsbeperking voor de gemeentelijke basisschool de
negensprong van een enkele schoolstructuur zal de schoolpopulatie in de toekomst
afnemen.

Ook bij het plaatsen van de containerklassen werd er rekening gehouden met de beperkte
speelruimte van de kinderen. Naar aanleiding hiervan werden de containerklassen in de
hoogte geplaatst, ondanks de bijkomende kost dat dit teweegbracht (cf. fundering). De
containerklassen zullen in juni 2018 worden verwijderd. De schoolpopulatie zal
terugdringen en de speelruimte voor de leerlingen zal dan voldoende zijn.”

Mondelinge vragen
vanwege Marielle ROMEYNS
Raadslid Marielle ROMEYNS vraagt of het gemeentebestuur, n.a.v. de Gay Pride parade op
16 en 17 mei te Brussel de regenboogvlag zal uithangen.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat deze vlag al een aantal jaren wordt
gehangen.
vanwege Philip ROOSEN
Raadslid Philip ROOSEN verwijst naar de werken in de Populierendallaan. Er zou in dit
kader beslist zijn om 150 populieren te verwijderen. Hij stelt dat de N-VA fractie het
belangrijk vindt om deze buffer te behouden, en dit o.a. omwille van het tegenhouden
van de wind en het geluid voor de buurtbewoners, de scheiding van recreatie- en
woongebied, en het tegenhouden van licht (cf. lampen voetbalveld).
In het voorliggende plan zouden alle bomen vervangen worden voor parking terwijl de
voetbal zelf geen vragende partij is voor meer parkeerplaatsen.
Schepen Chris SELLESLAGH, schepen van openbare werken, antwoordt dat de bomen die
zullen verwijderd worden van het type “Italiaanse populier” zijn. Deze zijn volgens een
verslag van de bevoegde dienst allemaal dood. De ondergrond is daar ook niet geschikt
voor dit type boom en ze staan ook te dicht bij elkaar.
Er zal na de werken een ander type boom geplaatst worden op zodanige wijze dat de
fietsers er achter kunnen fietsen. Naar de inwoners toe zal dit een gelijkaardig gevoel
geven in de straat.
vanwege Philip ROOSEN
Raadslid Philip ROOSEN zegt een mondelinge vraag te willen stellen doch in de besloten
zitting daar het een aangelegenheid betreft die de persoonlijke levenssfeer raakt.
De voorzitter beslist deze vraag te behandelen in gesloten zitting na afhandeling van de
openbare zitting.
vanwege Bart LAEREMANS
Raadslid Bart LAEREMANS vraagt waarom de boordplanten langsheen de
Vilvoordsesteenweg zijn weggenomen door de gemeentediensten.
Schepen Patrick VERTONGEN, schepen van werken in eigen beheer, antwoordt dat het
groenonderhoud langs de gewestwegen gedurende de eerste jaren na de heraanleg door
de aannemer moet gebeuren. Ook binnen de bebouwde kom moet de gemeente het
onderhoud op zich nemen.
Verder antwoordt schepen VERTONGEN dat een haag zeer moeilijk kan groeien op die
plaats, dat ook het strooizout de plantgroei op die plaatsen bemoeilijkt.
Schepen Chris SELLESLAGH antwoordt dat het hier een concreet geval betreft waarbij
vastgesteld was dat de beplanting beschadigd was door vrachtwagens die erover reden;
dat hierover verslag werd opgesteld; een kostprijs berekend en doorgefactureerd.
Raadslid Bart LAEREMANS stelt dat het gras minder veilig is voor de fietsers. Hij stelt voor
om er bij het Gewest op aan te dringen op zoek te gaan naar betere alternatieven.

Besloten zitting
Mondelinge vraag vanwege raadslid Philip ROOSEN
Raadslid Philip ROOSEN stelt klachten te hebben ontvangen over het functioneren van een
personeelslid van de politie.

Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat dit een zaak is die gekend is bij de politie
en intern wordt opgevolgd.

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergadering van 26 maart 2015 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

