GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 MEI 2015

Aanwezig
Jos Smets, voorzitter;
Marleen Mertens, burgemeester;
Chris Selleslagh, Marc Van Godtsenhoven, Patrick Vertongen, William Deboeck, Paul
Hermans, Louis De Smedt, Eddie Boelens, Trui Olbrechts, schepenen:
Jean Dewit, Bart Laeremans, Marc Hamelrijckx, Alena Van den Bussche, Steven Dupont,
Kirsten Hoefs, Kevin Vleminckx, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Anne
Deman, Jean-Paul Windelen, Tom Gaudaen, Jannik Grooten, Gerlant van Berlaer,
Christian Donneux, Jelle De Wilde, Vera Van Impe, Eric Nagels, Philip Roosen, Elke
Wouters, Marielle Romeyns, Gert Leenders, raadsleden;
Hans Habils, gemeentesecretaris.

Behandelde punten
Openbare zitting
1. Lokale politie - Dringende contractuele aanwerving consulent logistiek en financiën
(niveau B) - Bekrachtiging openstelling vacature
2. Lokale politie - Aankoop dienstvoertuig (politiecombi) - Voorwaarden en wijze van
gunnen
3. Lokale politie - Aankoop, levering en installatie van een digitaal aansturings- en
volgsysteem via webapplicatie - Voorwaarden en wijze van gunnen
4. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van een parkeerverbod ter hoogte van de tractorsluis in de
Kruisstraat
5. Wijziging personeelsformatie ter versterking van de cel ICT binnen de dienst
Personeel en Organisatie
6. Basisonderwijs – Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden in de
gemeentelijke basisschool Beigem ingevolge de herberekening van het
lestijdenpakket in de kleuterafdeling na de paasvakantie
7. Basisonderwijs – Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden in de
gemeentelijke basisschool Humbeek ingevolge de herberekening van het
lestijdenpakket in de kleuterafdeling na de paasvakantie
8. Basisonderwijs - Lestijdenpakket schooljaar 2015-2016 - Inrichting van lestijden ten
laste van de gemeente
9. Basisonderwijs – Beëindiging logopedische zorg
10. Stand van zaken capaciteit onderwijs
11. Regionaal Overlegplatform 'Toekomstforum Halle-Vilvoorde' - Kennisname
12. Opdrachthoudende vereniging Infrax West - Algemene vergadering van 2-6-2015 Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
13. Opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. - Algemene vergadering van 23-6-2015 Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
14. Opdrachthoudende vereniging Havicrem - Algemene vergadering van 24-6-2015 Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
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15. Sibelgas – Buitengewone algemene vergadering van 30-6-2015 - Kennisname
agendapunten – goedkeuring statutenwijziging en vaststelling van het mandaat van
de gemeentelijke vertegenwoordiger
16. Goedkeuring afname "Raamovereenkomst VOIP (Voice Over IP) voor lokale
overheden" via VERA als opdrachtencentrale voor lokale overheden in de provincie
Vlaams-Brabant
17. Goedkeuring gemeentelijk pastorieplan en aanvraag desaffectatie pastorie OnzeLieve-Vrouw Beigem, gelegen in de Zevensterre 9 te 1852 Beigem en pastorie SintCornelius Molenveld, gelegen in de Tangedallaan 36 te 1850 Grimbergen
18. Wijziging reglement betreffende de organisatie en de financiële en materiële
ondersteuning van de kermissen
19. Aanstellen van een commissaris-revisor voor de controle op de financiële toestand, de
jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen van het Autonoom
Gemeentebedrijf Grimbergen. Gunning van de opdracht
20. Gemeentelijk retributiereglement op het ter beschikking stellen van gemeentelijke
sportinfrastructuur – Dienstjaren 2015-2019.
21. Vestiging van recht van opstal op een gedeelte van de percelen kadastraal gekend als
5de afdeling – sectie B – delen van nrs. 421g8 & 428x3 voor de aanleg van een
synthetisch voetbalveld met veldverlichting
22. Vestiging van twee erfdienstbaarheden non-aedificandi ten kosteloze titel te
Oyenbrugstraat, kadastraal gekend als 2de afdeling - sectie D - nr. 177c deel
23. Goedkeuring van de ontwerpakte voor de verwerving voor openbaar nut van de
voortuinstrook van het perceel kadastraal gekend als 6de afdeling – sectie B –
nr. 731k deel
24. Zeekanaal Brussel-Schelde, Vilvoorde/Grimbergen
Principeovereenkomst met betrekkeng tot herinrichting
Brusselsesteenweg/Westvaartdijk
25. Stand van zaken Parking C
26. Gebiedsgericht landinrichtingsporject "Dilbeek-Grimbergen" - Engagementsverklaring
voor overkoop van het perceel kadastraal gekend als 2de afdeling - sectie D - nr,182d
in de beschermde Maalbeekvallei, na aankoop door de VLM

Toegevoegde agendapunten
27. Hinder boven Grimbergen door de renovatiewerken op baan 25L op Brussels Airport
aangevraagd door Karlijne Van Bree

Mondelinge vragen

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
Bij loting wordt raadslid Jean DEWIT aangeduid om de stemmingen aan te vangen.
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN (N-VA) vraagt en krijgt het woord. Hij wenst een vraag
te stellen die aansluit bij het verslag van de vorige zitting, waarin hij een mondelinge
vraag stelde betreffende het verwijderen van de populieren in de Populierendallaan. Hij
haalt aan dat hierover toen door schepen Selleslagh was geantwoord dat het
diagnoseverslag van de dienst zou worden doorgestuurd, maar zegt dit inmiddels niet te
hebben ontvangen.
Schepen Chris SELLESLAGH krijgt het woord en antwoordt dat het verslag in kwestie
volgens hem doorgestuurd zou zijn.
Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS, fractievoorzitter van Vernieuwing, vraagt en krijgt
hierbij aansluitend het woord. Hij merkt op dat hij op 20 mei 2015 antwoord kreeg op zijn
schriftelijke vraag van 27 april 2015 in verband met de bomen bij het voetbalveld, doch
dat het verslag niet was toegevoegd, waarvan akte.
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1e zaak:

Lokale politie - Dringende contractuele aanwerving consulent logistiek en
financiën (niveau B) - Bekrachtiging openstelling vacature

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het van koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie
van het personeel van de politiediensten, meer bepaald art. IV.I.37, 2e lid en 3e lid en
art. IV.I.60;
Gelet GPI 15bis van 25 juni 2002;
Overwegende de richtlijnen opgenomen in de nota van de Directie van de rekrutering en
de selectie van 1 april 2005 aangaande de toelichting betreffende de processen en
procedures inzake de werving, selectie en indiensttreding bij de externe werving van
Calog-personeel;
Gelet op de ontslagbrief van Kerlijne De Gieter, huidige titularis van de functie van
consulent logistiek en financiën, van 30 april 2015;
Gelet op de hoogdringendheid waarmee de zone wordt geconfronteerd omwille van de
sleutelfunctie van de betrekking van consulent logistiek en financiën;
Gelet op het feit dat de functie bij de eerstvolgende mobiliteitscyclus dient te worden
opengesteld;
Gelet op de collegebeslissing van 11 mei 2015 betreffende de openstelling van de
vacature voor een dringende contractuele aanwerving van een consulent logistiek en
financiën;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
De openstelling van de functie van consulent logistiek en financiën (niveau B) via
dringende contractuele werving voor de duur van maximum 1 jaar te bekrachtigen.
Art. 2.
De aanleg van een wervingsreserve van 24 maanden voor de dringende contractuele
aanwerving van een consulent logistiek en financiën goed te keuren.
Art. 3.
Deze functie te publiceren bij de eerstvolgende mobiliteitscyclus zoals wettelijk bepaald.
2e zaak:

Lokale politie - Aankoop dienstvoertuig (politiecombi) - 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, 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 gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2013, waarbij de toepassing van de
aankoopprocedure via de aanbestedingen van de federale politie werd verlengd tot 31
december 2019;
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Overwegende dat in de aanbestedingen van de federale politie enkel wordt voorzien in
'politiecombi's diesel';
Overwegende dat in de aanbestedingen van de federale politie ook milieuvriendelijke en
elektrische voertuigen worden voorzien maar dat geen enkel voldoet aan het type
politiecombi;
Overwegende dat de overheidsopdracht DSA 2012 R3 500 voor de aankoop van politieen anonieme voertuigen op 14 oktober 2015 afloopt en de nieuwe overheidsopdracht niet
gegund zal worden voor het tweede trimester van 2016;
Overwegende dat een aankoop buiten de open meerjarenmarkt van de federale politie
voor de politiezone te duur, te lang en niet efficiënt zou zijn op vlak van logistieke
werklast en opvolging;
Gelet op de noodzaak om het huidig dienstvoertuig te vervangen;
Overwegende dat de totale kostprijs voor deze aankoop wordt geraamd op € 49.587,00
(excl. btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/743-52 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
De aankoop van een dienstvoertuig (politiecombi) volgens de vereisten van de politiezone
goed te keuren.
Art. 2.
Opdracht te geven de procedure op te starten om deze aankoop te gunnen via de open
meerjarenmarkt van de federale politie.
3e zaak:

Lokale politie - Aankoop, levering en installatie van een digitaal
aansturings- en volgsysteem via webapplicatie - Voorwaarden en wijze van
gunnen

Fout! Ongeldige koppeling.
4e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van een parkeerverbod ter hoogte van de
tractorsluis in de Kruisstraat

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement
van de politie op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun
minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op de gemelde problemen met betrekking tot het doorgaand voertuigenverkeer in
de Kruipstraat;
Gelet op het advies van de beperkte commissie d.d. 15 september 2014 met betrekking
tot het instellen van een landbouwsluis in de Kruipstraat;
Overwegend dat het nodig is om t.h.v. de tractorsluis een parkeerverbod in te stellen
zodat de landbouwvoertuigen niet gehinderd worden bij het passeren van deze sluis;
Gelet op de beslissing van het college d.d. 07.04.2015 inzake het afsluiten van de
Kruipstraat en het inplanten van een landbouwsluis;
Gelet op het gemeentedecreet;
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Ter hoogte van de landbouwsluis in de Kruipstraat wordt langs weerszijden van de straat,
over een lengte van ongeveer 5m, een parkeerverbod ingesteld.
Art. 2.
Bovenvermelde maatregel zal gesignaleerd worden door middel van de plaatsing van de
borden E1 ter hoogte van deze sluis en de nodige borden F45 (doodlopende straat) met
onderbord M3 en onderbord "en landbouwvoertuigen" aan de aansluitingen van de
Kruipstraat met de zijstraten.
Art. 3.
Dit besluit overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet bekend te maken en
ter kennis van de weggebruikers te brengen.
Art. 4.
Dit besluit zal voor kennisname en/of verder gevolg aan de bevoegde hogere overheden
worden gezonden.
Mevrouw Elke WOUTERS vervoegt de vergadering.
5e zaak:

Wijziging personeelsformatie ter versterking van de cel ICT binnen de
dienst Personeel en Organisatie

Overwegende dat de gemeenteraad op 24/01/2008 overging tot de vaststelling van de
volledige personeelsformatie volgens de principes die ter zake werden opgelegd
ingevolgde het besluit Vlaamse regering van 7/12/2007 houdende de minimale
voorwaarde van de personeelsformatie;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad met toepassing van de bepalingen van artikel 43,
§2, 4°, als enige bevoegd is voor de vaststelling van de personeelsformatie;
Gelet op het feit dat in de personeelsformatie twee voltijdse statutaire betrekkingen
werden opgenomen specifiek ter behartiging van het beleid en beheer inzake de ICTmiddelen van de gemeente, nl. een betrekking van beleidsmedewerker informatica (B1B3) en een betrekking van administratief medewerker (C1-C3);
Overwegende dat beide betrekkingen heden zijn ingevuld;
Gelet op het feit dat deze betrekkingen in het gemeentelijk organigram gesitueerd zijn
binnen de dienst Personeel en Organisatie, waarvan zij de cel informatica uitmaken;
Gelet op de motivatienota die verantwoordt waarom er, gezien de aard van het werk, de
ontwikkelingen en bijkomende projecten op het vlak van ICT, op korte termijn nood is
aan een verdere uitbouw van deze cel informatica;
Overwegende dat deze nota een voldoende verantwoording biedt voor de opname in de
personeelsformatie van een bijkomende functie van beleidsmedewerker informatica (B1B3) in statutair dienstverband;
Gelet op het positief advies dat inzake voormeld voorstel werd uitgebracht door het
managementteam;
Overwegende dat de meerkost voor de voorgestelde aanpassing van de formatie wordt
geraamd op gemiddeld € 36.728,05 euro per jaar;
Gelet op artikel 160, § 2, van het gemeentedecreet betreffende de visumplicht;
Overwegende dat dit voorstel tot wijziging van de personeelsformatie ter bespreking
voorafgaandelijk wordt voorgelegd aan 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
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Enig artikel.
Een bijkomende voltijdse statutaire betrekking van beleidsmedewerker informatica (B1B3) in te schrijven in de personeelsformatie binnen de dienst Personeel en Organisatie,
cel ICT.
6e zaak:

Basisonderwijs – Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden
in de gemeentelijke basisschool Beigem ingevolge de herberekening van
het lestijdenpakket in de kleuterafdeling na de paasvakantie

Overwegende dat vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden kinderen kunnen worden
toegelaten tot het kleuteronderwijs;
Gelet op het feit dat ze de effectieve intrede in de school echter enkel kunnen maken op
de "instapdata" vastgelegd in artikel 12 van het decreet basisonderwijs van
25 februari 1997;
Gelet op het feit dat de lestijden in het kleuteronderwijs, in toepassing van artikel 141,
§ 2, van bovenvermeld decreet, op de instapdata die na de krokusvakantie vallen, kunnen
worden herberekend;
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen zich in de zitting van
27 april 2015 principieel akkoord verklaarde met de bijkomende aanwending van
7 gesubsidieerde instaplestijden met ingang van 20 april 2015;
Overwegende dat het schoolhoofd van onze gemeentelijke basisschool Beigem na de
krokusvakantie reeds gebruik maakte van het systeem voor herberekening van het
lestijdenpakket voor de kleuterafdeling, waarbij de 3 lestijden ten laste van het bestuur
werden ingeleverd;
Gelet op het protocol dat aangaande deze aangelegenheid werd afgesloten in de schoot
van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het
Gesubsidieerde Onderwijs;
BESLIST:
Enig artikel.
De aanwending van 7 bijkomende gesubsidieerde lestijden in de gemeentelijke
basisschool Beigem met ingang van 20 april 2015 goed te keuren.
7e zaak:

Basisonderwijs – Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden
in de gemeentelijke basisschool Humbeek ingevolge de herberekening van
het lestijdenpakket in de kleuterafdeling na de paasvakantie

Overwegende dat vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden kinderen kunnen worden
toegelaten tot het kleuteronderwijs;
Gelet op het feit dat ze de effectieve intrede in de school echter enkel kunnen maken op
de "instapdata" vastgelegd in artikel 12 van het decreet basisonderwijs van
25 februari 1997;
Gelet op het feit dat de lestijden in het kleuteronderwijs, in toepassing van artikel 141,
§ 2, van bovenvermeld decreet, op de instapdata die na de krokusvakantie vallen, kunnen
worden herberekend;
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen zich in de zitting van
11 mei 2015 principieel akkoord verklaarde met de bijkomende aanwending van
3 gesubsidieerde instaplestijden met ingang van 20 april 2015;
Overwegende dat er voor het schooljaar 2014-2015 geen lestijden ten laste van het
gemeentebestuur werden toegekend aan de kleuterafdeling van de gemeentelijke
basisschool Humbeek, waardoor er geen lestijden ten laste van het bestuur dienen te
worden ingeleverd;
Gelet op artikel 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende
de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, waarin de mogelijkheid opgenomen
werd om klaslestijden om te zetten naar uren kinderverzorging;
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Overwegende dat de 3 instaplestijden zouden worden omgezet naar 5 uren
kinderverzorging;
Gelet op het protocol dat aangaande deze aangelegenheid werd afgesloten in de schoot
van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het
Gesubsidieerde Onderwijs;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
De aanwending van 3 bijkomende gesubsidieerde lestijden in de gemeentelijke
basisschool Humbeek met ingang van 20 april 2015 goed te keuren.
Art. 2.
Na ponderatie van deze 3 bijkomende gesubsidieerde klaslestijden, 5 uren in het ambt
van kinderverzorging aan te wenden.
8e zaak:

Basisonderwijs - Lestijdenpakket schooljaar 2015-2016 - Inrichting van
lestijden ten laste van de gemeente

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de
personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs die voor subsidiëring door de Vlaamse
Gemeenschap in aanmerking komt;
Gelet op de verantwoordingen van de schoolhoofden van de gemeentescholen van
Grimbergen betreffende de nood aan lestijden ten laste van het bestuur;
Gelet op de bijkomende toelichting, bemerkingen en overwegingen vanuit de dienst
Personeel en Organisatie;
Overwegende dat daaruit blijkt dat met de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde
lestijden in de gemeentescholen van Grimbergen tijdens het schooljaar 2015-2016
onvoldoende ambten van onderwijzer en kleuteronderwijzer zullen kunnen worden
ingericht om tot een pedagogisch verantwoorde en werkbare schoolorganisatie te komen;
Overwegende dat door het inrichten van 63 lestijden ten laste van het bestuur het
bovenstaande wel kan worden gerealiseerd, aangezien hierdoor:
•
de voor het geschat aantal leerlingen op 1 september 2015 nadelige telling van
1 februari 2015 kan worden gecompenseerd;
•
het (deeltijds) splitsen van te grote klassen mogelijk wordt;
•
de scholen in staat zijn om hun zwakkere leerlingen te ondersteunen (opsplitsing
combinatieklassen en differentiatie);
Gelet op het feit dat onze gemeente ook tijdens de vorige schooljaren lestijden ten laste
heeft genomen (vorig schooljaar 52, waarvan er 12 werden ingeleverd op basis van de
hertellingen op 1 oktober 2014 met terugwerkende kracht op 1 september 2014);
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat de gemeenteraad als hoogste orgaan van het schoolbestuur moet
beslissen over de inrichting van lestijden ten laste van de gemeente;
Gelet op het protocol van het Afzonderlijk Gewoon Bijzonder Onderhandelings- en Hoog
Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs ter zake;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Tijdens het schooljaar 2015-2016 63 lestijden ten laste van het bestuur in te richten ten
behoeve van de gemeentescholen van Grimbergen, als volgt te verdelen:
63
•
•
•
•

voor het lager onderwijs:
Beigem:
2
Borgt:
20
Humbeek:
17
Strombeek-Bever: 24
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0 voor het kleuteronderwijs:
•
Beigem:
0
•
Borgt:
0
•
Humbeek:
0
•
Strombeek-Bever: 0
Art. 2.
De gemeentescholen die bij de start van het schooljaar lestijden ten laste van het bestuur
inrichten in de kleuterafdeling, en vanaf een bepaalde instapdatum extra gesubsidieerde
instaplestijden kunnen inrichten ingevolge een hertelling (1 kleuter = 1 lestijd), moeten
op die datum het aantal lestijden ten laste terug inleveren dat overeenstemt met het
aantal lestijden dat extra gesubsidieerd wordt.
Art. 3.
Indien bij de hertelling op 1 oktober 2015 in de kleuterafdeling of de lagere afdeling van
de gemeentelijke basisscholen met terugwerkende kracht van 1 september 2015
bijkomende gesubsidieerde lestijden kunnen worden ingericht, wordt het aantal
overeenkomstige lestijden ten laste terug ingeleverd.
De heer Marc HAMELRIJCKX vervoegt de vergadering.
9e zaak:

Basisonderwijs – Beëindiging logopedische zorg

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 7 oktober 1969 – eerste zaak – tot het instellen
van de betrekking van logopedist aan de gemeentescholen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 1988 houdende gemeentescholen –
wijziging dienstprestaties logopedisten;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 november 2000 houdende basisonderwijs –
vaststelling van een nieuw normenstelsel inzake de tewerkstelling van logopedistes ten
laste van het bestuur;
Gelet op het feit dat ons bestuur op basis van bovenstaande gemeenteraadsbeslissingen
reeds vele schooljaren voorziet in de aanstelling ten eigen laste van tijdelijke logopedisten
ten behoeve van het gemeentelijk basisonderwijs;
Overwegende dat het aantal in te richten uren logopedie jaarlijks wordt berekend op basis
van de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 1988 (gewijzigd op 23 november 2000);
Overwegende dat op basis van de desbetreffende gemeenteraadsbeslissingen voor elke
gemeentelijke basisschool één kwartier logopedie kan worden toegekend per 4 leerlingen
ingeschreven in de derde kleuterklas en in de lagere afdeling;
Overwegende dat uren logopedie die in het gewoon basisschool worden ingericht niet
subsidieerbaar zijn, dat dit enkel van toepassing is in het buitengewoon onderwijs;
Gelet op de bespreking van de begrotingsopmaak 2015;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2014 houdende goedkeuring
budget 2015;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2014 houdende tweede wijziging
financieel meerjarenplan 2014-2019 - goedkeuring;
Gelet op het feit dat in het budget 2015 en in het meerjarenplan 2014-2019 op basis van
bovenvermelde besluiten geen middelen meer zijn opgenomen voor de financiering van
logopedische zorg in het kader van het gemeentelijk basisonderwijs;
Gelet op het protocol dat aangaande deze aangelegenheid werd afgesloten in de schoot
van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het
Gesubsidieerde Onderwijs;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
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Marielle Romeyns, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck,
Vera Van Impe, Eric Nagels;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip
Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 25 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 7 onthoudingen
Enig artikel.
Met ingang van 1 september 2015 de volgende gemeenteraadsbeslissingen betreffende
de organisatie van logopedische zorg in het kader van het gemeentelijk basisonderwijs op
te heffen:
•
de gemeenteraadsbeslissing van 7 oktober 1969 – eerste zaak – tot het instellen van
de betrekking van logopedist aan de gemeentescholen;
•
de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 1988 houdende gemeentescholen – wijziging
dienstprestaties logopedisten;
•
de gemeenteraadsbeslissing van 23 november 2000 houdende basisonderwijs –
vaststelling van een nieuw normenstelsel inzake de tewerkstelling van logopedistes
ten laste van het bestuur.
10e zaak:
Stand van zaken capaciteit onderwijs
Fout! Ongeldige koppeling.
11e zaak:

Regionaal Overlegplatform 'Toekomstforum Halle-Vilvoorde' – Kennisname

Gelet op artikel 42, §1, van het gemeentedecreet;
Gelet op de overeenkomst tussen de burgemeesters van het arrondissement HalleVilvoorde houdende oprichting van het regionaal overlegplatform 'Toekomstforum HalleVilvoorde';
Overwegende dat het 'Toekomstforum Halle-Vilvoorde' een overlegplatform is,
samengesteld uit de 35 burgemeesters van de gemeenten van het arrondissement HalleVilvoorde en het intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Haviland';
Overwegende dat dit overlegplatform tot doel heeft om te overleggen over de
bovengemeentelijke belangen van de betrokken gemeenten, deze te onderbouwen en te
verdedigen. Dit houdt o.m. in de kwaliteit van het leven van de meer dan 600.000
inwoners van Halle-Vilvoorde verhogen op het vlak van werken, studeren, mobiliteit
cultuur, taal,… én een platform - overleg en coördinatie - te creëren om de uitvoering van
het 'Toekomstforum Halle-Vilvoorde' te faciliteren, en dit uitgaand van het Charter HalleVilvoorde van 24-4-2014 en de Verklaring van de Burgemeesters van 8-5-2014;
Overwegende dat dit forum een stuurgroep en een aantal themawerkgroepen omvat; dat
de stuurgroep een algemeen coördinerende opdracht heeft en prioriteiten vastlegt inzake
werking en beleid; dat een themawerkgroep een algemeen adviserende opdracht heeft en
de concrete uitvoering nastreeft van realisaties die kaderen in de uitvoering van het
Charter Halle-Vilvoorde en de Verklaring van de Burgemeesters;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van de inhoud van de overeenkomst tussen de burgemeesters van het
arrondissement Halle-Vilvoorde houdende oprichting van een regionaal overlegplatform
'Toekomstforum Halle-Vilvoorde' en de werking hiervan.
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12e zaak:

Opdrachthoudende vereniging Infrax West - Algemene vergadering van 26-2015 - Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van
de gemeentelijke vertegenwoordiger

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Infrax
West;
Overwegende dat een algemene vergadering van Infrax West plaatsvindt op 2-6-2015;
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 27-3-2014 waarbij een gemeentelijke effectieve
en plaatsvervangende vertegenwoordiger werden aangeduid voor de algemene
vergaderingen van Infrax West voor de volledige verdere legislatuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van Infrax West van 25-3-2015 m.b.t. de volgende
agendapunten met toelichtingsnota's voor de algemene vergadering van 2-6-2015:
1. Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2014
2. Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2014
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2014 en de winstverdeling
- beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een eerste dividend
- beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend
4. Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2014
Goedkeuring van de lijst van de aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met hun
activiteiten op 2 juni 2015
5. Kwijting aan de bestuurders voor het bestuur en aan de commissaris voor het toezicht
gedurende 2014
6. Vervanging mandaat lid Sectorcomité Vlaams-Brabant
7. Vervanging bestuurder met raadgevende stem (mededeling)
8. Voordracht Infrax West als aardgasdistributienetbeheerder / bekrachtiging
9. Huldiging van personeelsleden
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 artikel 33 van de statuten van Infrax West;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13-4-2015
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.
De agendapunten van de algemene vergadering van Infrax West van 2-6- 2015, zoals
opgenomen in de uitnodiging van 24-3-2015, worden op basis van de bekomen
documenten en toelichtingsnota goedgekeurd, met dien verstande dat het agendapunt
“Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” voorwaardelijk
wordt goedgekeurd onder de modaliteiten zoals hierna uiteengezet.
Het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend”
heeft betrekking op de uitkering en betaalbaarstelling van een dividend ten belope van
een bedrag van € 23 874 982,68 alsook de aanvaarding van bepaalde
betalingsmodaliteiten inzake de schuld die ontstaat ten gevolge van de uitkering en
betaalbaarstelling van genoemd dividend, een en ander zoals opgenomen in de
uitnodiging van 24-3-2015 (het Tweede Dividend).
Voor dit agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede
dividend” geldt de goedkeuring onder de opschortende voorwaarde dat de secretaris van
de algemene vergadering van Infrax West voorafgaand aan de beslissing van de
algemene vergadering met betrekking tot dit agendapunt heeft vastgesteld dat elk van de
aandeelhouders van Infrax West (inclusief de aandeelhouders die niet op de algemene
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn) een overeenstemmende goedkeuring (en
machtiging aan de betrokken volmachtdrager om dienovereenkomstig te stemmen) heeft
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voorgelegd waaruit blijkt dat de betrokken aandeelhouder instemt met het Tweede
Dividend en waaruit aldus blijkt dat dit agendapunt met unanimiteit van de stemmen zal
worden goedgekeurd.
Indien de secretaris van de algemene vergadering van Infrax West voorafgaand aan de
algemene vergadering heeft vastgesteld dat bovenstaande voorwaarde niet is vervuld,
wordt het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede
dividend” geacht niet door de gemeente te zijn goedgekeurd en dient de volmachtdrager
dienovereenkomstig een negatieve stem uit te brengen met betrekking tot dit agendapunt
op de algemene vergadering.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 2-6-2015 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
gemeenteraadsbeslissing van 27-3-2014 werd aangeduid, te mandateren om over de
voorstellen op de agenda te beslissen conform artikel 1 van deze beslissing.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 TORHOUT;
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.

13e zaak:

Opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. - Algemene vergadering van 23-62015 - Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
I.W.V.B.;
Overwegende dat op dinsdag 23-6-2015 een algemene vergadering van I.W.V.B. zal
gehouden worden;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
laatst gewijzigd bij decreet van 18-1-2013;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28-11-2013 waarbij een gemeentelijke
vertegenwoordiger en plaatsvervanger werden aangeduid voor de algemene
vergaderingen van I.W.V.B. voor de volledige verdere legislatuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van I.W.V.B. van 17-4-2015 m.b.t. de volgende
agendapunten met toelichtingsnota's voor de algemene vergadering van 23-6-2015:
1. Verslag van de raad van bestuur
2. Verslag van de commissaris (lid IBR)
3. a. goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2014
b. goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2014
c. goedkeuring van de voorgestelde verdeling van het resultaat over het boekjaar
2014
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissaris (lid IBR)
5. Benoemingen
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
7. Varia en mededelingen
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 4-5-2015
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.
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Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de algemene
vergadering van 23-6-2015 van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B.:
1. Verslag van de raad van bestuur
2. Verslag van de commissaris (lid IBR)
3. a. goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2014
b. goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2014
c. goedkeuring van de voorgestelde verdeling van het resultaat over het boekjaar
2014
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissaris (lid IBR)
5. Benoemingen
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
7. Varia en mededelingen
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 23-6-2015 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zouden worden) principieel te
mandateren om de voorstellen op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het
specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
1. I.W.V.B., Stropstraat 1 te 9000 GENT.
2. de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
14e zaak:

Opdrachthoudende vereniging Havicrem - Algemene vergadering van 24-62015 - Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Havicrem;
Overwegende dat een algemene vergadering van Havicrem plaatsvindt op 24-6-2015;
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 22-5-2014 waarbij een effectieve en
plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger werden aangeduid voor de
algemene vergaderingen van Havicrem voor de volledige verdere legislatuur;
Gelet op de volgende agendapunten met toelichtingsnota's voor de algemene vergadering
van 24-6-2015:
1. goedkeuring notulen van de algemene vergadering van 17-12-2014;
2. stand van zaken nieuwbouwproject en exploitatie crematorium "Daelhof";
3. jaarrekening 2014: vaststelling en goedkeuring jaarrekening conform artikel 65 en 68
van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en
artikel 33 van de statuten van Havicrem;
4. verslag bedrijfsrevisor: kwijting aan bestuurders en bedrijfsrevisor conform artikel 65
van het decreet en artikel 33 van de statuten.
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger m.b.t. deze agendapunten
dient vast te stellen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27-4-2015
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:
onthouden zich:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Eric Nagels;
stemmen tegen:
///
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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, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven
Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Vera Van Impe, Jean Dewit, Marc
Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 27 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 5 onthoudingen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de algemene
vergadering van 24-6-2015 van Havicrem:
1. goedkeuring notulen van de algemene vergadering van 17-12-2014;
2. stand van zaken nieuwbouwproject en exploitatie crematorium "Daelhof";
3. jaarrekening 2014: vaststelling en goedkeuring jaarrekening conform artikel 65 en 68
van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en
artikel 33 van de statuten van Havicrem;
4. verslag bedrijfsrevisor: kwijting aan bestuurders en bedrijfsrevisor conform artikel 65
van het decreet en artikel 33 van de statuten.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 24-6-2015 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
gemeenteraadsbeslissing van 22-5-2014 werd aangeduid, principieel te mandateren om
de voorstellen op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop
van de besprekingen in de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Havicrem, Mechelsesteenweg 277 te 1800 VILVOORDE;
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
15e zaak:

Sibelgas – Buitengewone algemene vergadering van 30-6-2015 Kennisname agendapunten – goedkeuring statutenwijziging en vaststelling
van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger

Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en
gas aangesloten is bij de intercommunale vereniging Sibelgas;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 29-4-2015 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Sibelgas
die op 30-6-2015 plaats zal hebben in de administratieve zetel van Sibelgas,
Werkhuizenkaai, 16 te 1000 Brussel;
Gelet op het dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in
zitting van 28-4-2015 en aan de gemeente overgemaakt;
Gelet op het feit dat de algemene vergadering tijdens de bespreking van de dagorde akte
zal nemen van de raadsbeslissingen van de aangesloten gemeenten met betrekking tot
het voorstel van statutenwijzigingen, wordt voorgesteld om de statuten van Sibelgas aan
te passen aan het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
(decreet IGS);
Gelet op het feit dat Sibelgas heden door zijn gewestgrensoverschrijdend karakter een
intercommunale vereniging is met als rechtsvorm een cvba en onderworpen aan de wet
van 22-12-1986;
Gelet op het feit dat ingevolge het decreet van 25-4-2014 houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales,
Sibelgas haar statuten voor 1-7-2015 dient aan te passen;
Gelet op het feit dat de voornaamste effecten zijn:
•
inkorting van de duurtijd tot 9-11-2019 (i.p.v. 21-3-2023);
•
minstens 75 % gemeentelijke samenstelling van de raad van bestuur;
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•
•
•
•
•
•
•

toepassing van de onverenigbaarheden uit artikel 48 van het decreet IGS;
aanduiding van een afgevaardigde uit de oppositie van de gemeenteraad;
afschaffing van het College van Commissarissen en van het Bestuurscomité;
evaluatierapport en ondernemingsplan over de werking van de vereniging om de zes
jaar;
het ter goedkeuring voorleggen van statutenwijzigingen aan de toezichthoudende
overheid;
termijn behandeling statutenwijzigingen in gemeenteraden wordt 90 dagen (i.p.v.
0 dagen);
principes inzake verlenging en beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking
op basis van de artikelen 35, 36 en 37 decreet IGS;

Gelet op het feit dat de gemeenteraad op expliciete wijze zijn goedkeuring dient te
hechten aan de statutenwijzigingen en tevens het mandaat van de vertegenwoordiger
dient vast te stellen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11-5-2015
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 vertegenwoordigers
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 30-6-2015 van Sibelgas:
1. Voorstel tot statutenwijzigingen: aanpassingen aan de statuten.
2. Vergoedingen en presentiegelden.
3. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
Art. 2.
De voorgestelde statutenwijziging van Sibelgas, zoals opgenomen in het desbetreffend
ontwerp, goed te keuren.
Art. 3.
De gemeentelijke vertegenwoordigers op de buitengewone algemene vergadering van 306-2015 (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:
•
Sibelgas, Werkhuizenkaai 16 te 1000 BRUSSEL;
•
de gemeentelijke vertegenwoordigers.
16e zaak:

Goedkeuring afname "Raamovereenkomst VOIP (Voice Over IP) voor lokale
overheden" via VERA als opdrachtencentrale voor lokale overheden in de
provincie Vlaams-Brabant

Overwegende dat de provincieraad van Vlaams-Brabant in zitting van 30 mei 2000, met
toepassing van artikel 114, 5°, tot en met 114, 12°, van het Provinciedecreet en van
artikel 1, 12°, van het koninklijk besluit van 9 maart 1999 tot bepaling van de activiteiten
van industriële of commerciële aard waarvoor de provincieraad een autonoom
provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten, overging tot de oprichting van
«VERA autonoom provinciebedrijf » (hierna: VERA);
Gelet op de artikelen 3 en 4 van de beheersovereenkomst van VERA en de provincie
Vlaams-Brabant, zoals goedgekeurd door de provincieraad van 24 november 2005,
waarin bepaald wordt dat de dienstverlening die VERA ontwikkelt en aanbiedt als doel
heeft e-government te helpen realiseren en bovenlokaal en ondersteunend is, met het
oog op de verbetering van de samenwerking tussen de besturen in de provincie VlaamsBrabant en op het creëren van schaalvoordelen;
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Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 30 augustus 2012 onder de noemer
"Virtuele Centrumstad Brabantse Kouters" het protocol van samenwerking op het vlak van
ICT en e-government goedkeurde tussen enerzijds de voorgestelde gemeenten en
anderzijds VERA en V-ICT-OR vzw, de beroepsvereniging van het ICT-personeel van de
lokale besturen;
Overwegende dat VERA als aanbestedende overheid kan fungeren als opdrachtencentrale
voor de lokale overheden in de provincie Vlaams-Brabant die toegetreden zijn tot een
door haar opgericht samenwerkingsverband, hierna verder genaamd virtuele
centrumstad;
Gelet op het bestek voor de algemene onderhandelingsprocedure met bekendmaking met
de beschrijving “raamovereenkomst VOIP voor lokale overheden 2014/054” voor de
overheidsopdracht voor leveringen gepubliceerd is in het bulletin der aanbestedingen op
27 juni 2014 onder nummer: “ BDA nummer: 2014-514596” en Europees op 2 juli 2014
onder het nummer “2014/S 124-220461”;
Overwegende dat het bestek, de evaluaties en de gunningen van deze overheidsopdracht
tot stand kwamen onder toezicht en met medewerking van een werkgroep van 6
openbare besturen, aangevuld met VERA;
Overwegende dat de raamovereenkomst VOIP (Voice Over IP) voor lokale overheden
werd toegewezen aan de firma Damovo Belgium nv., Schiphollaan 3 te 1140 Evere;
Overwegende dat een overeenkomst met deze leverancier werd afgesloten voor een
periode van 36 maanden met ingang op 13 maart 2015 en 2 keer stilzwijgend
verlengbaar voor een volgende periode van 1 jaar;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Grimbergen, als lid van het samenwerkingsverband "Virtuele Centrumstad Brabantse Kouters", gebruik kan maken van deze raamovereenkomst voor de aankoop van een VOIP telefooncentrale inclusief toestellen;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Grimbergen, voor de aankoop van een VOIP
telefooncentrale - inclusief toestellen - zowel financieel als contractueel betere
voorwaarden bekomt door gebruik te maken van dit raamcontract;
Overwegende dat het OCMW van Grimbergen, gelet op de schaalvoordelen, eveneens
wenst deel te nemen aan deze overheidsopdracht;
Overwegende dat de aankoop van een VOIP telefooncentrale inclusief toestellen binnen
dit raamcontract, zal gebeuren op basis van de werkelijke behoeften van het bestuur;
Overwegende dat de totale uitgave van bovenvermelde opdracht voor 2015 wordt
geraamd op € 110.000,00 incl. 21% btw (€ 90.000,00 voor het gemeentebestuur en
20.000,00 voor het OCMW);
Overwegende dat de uitgaven voor het gemeentelijk aandeel binnen deze opdracht
voorzien is op artikel 2015/GBB-INF/0119-03/2410100/BESTUUR/CBS/IE-18 van het
investeringsbudget dienstjaar 2015;
Overwegende dat aanvullende behoeften na 2015 eveneens binnen dit raamcontract
kunnen afgenomen worden;
Gelet op het visum van de financieel beheerder;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de "Raamovereenkomst VOIP (Voice Over IP) voor lokale
overheden", die werd afgesloten door het autonoom provinciebedrijf VERA dat hierbij
optrad als opdrachtencentrale voor lokale overheden in de provincie Vlaams-Brabant en
van de toewijzing op 13 maart 2015 aan de firma Damovo Belgium nv, Schiphollaan 3 te
1140 Evere.
Art. 2.
Akkoord te gaan om op basis van de werkelijke behoeften gebruik te maken van het in
artikel 1 vermelde raamcontract voor 2015 voor een maximumbedrag van € 110.000,00
incl. BTW (€ 90.000,00 voor het gemeentebestuur en € 20.000,00 voor het OCMW).
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Art. 3.
Akkoord te gaan om op basis van de werkelijke behoeften voor de periode 2016-2019
gebruik te maken van het in artikel 1 vermelde raamcontract.
De heer Gerlant VAN BERLAER vervoegt de vergadering.
17e zaak:

Goedkeuring gemeentelijk pastorieplan en aanvraag desaffectatie pastorie
Onze-Lieve-Vrouw Beigem, gelegen in de Zevensterre 9 te 1852 Beigem en
pastorie Sint-Cornelius Molenveld, gelegen in de Tangedallaan 36 te 1850
Grimbergen

Gelet op artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking
van de erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op de omzendbrief BA-2005/01 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
houdende de toepassing van het decreet van 7 mei 2004;
Gelet op het ontwerp van gemeentelijk pastorieplan opgesteld in samenwerking met het
Centraal Kerkbestuur (CKB);
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Jean Dewit, Marc
Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Gert
Leenders, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van
Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 26 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 7 onthoudingen
Artikel 1.
Volgende ontwerpovereenkomst goed te keuren:
OVEREENKOMST PASTORIEPLAN GRIMBERGEN
Tussen
de gemeente Grimbergen, vertegenwoordigd door Jos Smets, voorzitter van de
gemeenteraad en
Hans Habils, gemeentesecretaris, enerzijds
en
•
het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, vertegenwoordigd door Frans
Schoovaerts, Vicariaal verantwoordelijke voor het Tijdelijke;
•
het aartsbisdom Mechelen-Brussel, vertegenwoordigd door Patrick du Bois,
Bisschoppelijk afgevaardigde voor het Tijdelijke;
•
het Centraal Kerkbestuur van Grimbergen, vertegenwoordigd door Marc Jaspers,
voorzitter, en Hugo Vellemans, secretaris;
•
kerkfabriek Beigem Onze-Lieve-Vrouw, vertegenwoordigd door Eddy De Valck,
voorzitter, en Bruno Croonenborghs, secretaris;
•
kerkfabriek Borgt Sint-Salvator, vertegenwoordigd door François Deroover,
voorzitter, en Theo Rogier, secretaris;
•
kerkfabriek Grimbergen Sint-Servaas, vertegenwoordigd door Fred Willems,
voorzitter, en Lode Verstraeten, secretaris;
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kerkfabriek Humbeek Sint-Rumoldus, vertegenwoordigd door Eddy Willems,
voorzitter, en Els Schoukens, secretaris;
kerkfabriek Molenveld Sint-Cornelius, vertegenwoordigd door Karl Speybrouck,
voorzitter, en Jan Stas, secretaris;
kerkfabriek Strombeek Sint-Amandus, vertegenwoordigd door Odiel Schelfhout,
voorzitter, en Theo Blanquaert, secretaris;
kerkfabriek Verbrande Brug H. Hart, vertegenwoordigd door André Van Mol,
voorzitter, en Linda Bosch, secretaris;
de pastorale eindverantwoordelijken voor de parochies op het grondgebied van de
gemeente Grimbergen: Johan Goossens, (federatie-)pastoor; Piet Capoen, deken; Jos
Vankeerberghen, dekenassistent voor het tijdelijke,

•
•
•
•
•

anderzijds,

wordt m.b.t. de zich op het grondgebied van de gemeente gevestigde pastorieën
vastgesteld dat op datum van deze overeenkomst deze pastorieën:
•
Sint-Salvator Borgt (eigenaar: kerkfabriek Sint-Servaas Grimbergen);
•
Sint-Servaas Grimbergen (eigenaar: kerkfabriek Sint-Servaas Grimbergen);
•
Sint-Amandus Strombeek (eigenaar: gemeentebestuur Grimbergen);
•
H. Hart Verbrande Brug (eigenaar: kerkfabriek H. Hart Verbrande Brug Grimbergen)
-

het statuut van 'pastorie bij bestemming' hebben;
dat voor geen van deze pastorieën tot op heden desaffectatie werd aangevraagd;
in bezit zijn van de vermelde eigenaars;
en aangewend worden zoals vermeld:
•
gezamenlijk dient gestreefd te worden naar een duurzame bestemming van dit
patrimonium, zonder evenwel afbreuk te doen aan de verplichtingen, waartoe de
gemeente wettelijk gehouden is;
•
overleg werd gepleegd tussen alle betrokken kerkelijke en openbare instanties;

en dientengevolge onderling wordt overeengekomen wat volgt:
Artikel 1.
De
•
•
•

pastorieën van de parochies:
Sint-Salvator Borgt, gelegen Frans en Jozef Belstraat 20, 1850 Grimbergen (Borgt);
Sint-Servaas Grimbergen, gelegen Kerkplein 1, 1850 Grimbergen en
H. Hart Verbrande Brug, gelegen Verbrandebrugsesteenweg 167, 1850 Grimbergen

zullen — ongeacht of deze al dan niet fungeert als woonst voor de residerende pastoor of
kerkbedienaar — haar statuut van geaffecteerde pastorie (pastorie door bestemming)
blijvend behouden en aldus ook kunnen gebruikt worden.
Partijen erkennen uitdrukkelijk de aard van deze pastorie als gebouw van de eredienst.
Artikel 2.
De pastorie van de parochie Sint-Amandus Strombeek-Bever, gelegen Sint-Amandsplein
4, 1853 Strombeek-Bever zal — ongeacht of deze al dan niet fungeert als woonst voor de
residerende pastoor of kerkbedienaar — voorlopig haar statuut van geaffecteerde pastorie
(pastorie door bestemming) behouden en aldus ook kunnen gebruikt worden maar er
zullen zoveel als mogelijk in overleg tussen kerkbestuur en gemeentebestuur afspraken
gemaakt worden zodat dit gebouw ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden, mits
dit de werking van het kerk- en parochiebestuur niet verhindert.
Partijen erkennen uitdrukkelijk de aard van deze pastorie als gebouw van de eredienst.
Artikel 3.
In geval een pastorie, uitgezonderd deze vermeld onder artikel 1, niet meer gebruikt
wordt als woonst voor de residerende pastoor of kerkbedienaar, of meer algemeen voor
een door het federale ministerie van justitie erkende parochieverantwoordelijke en dit
sinds een periode van minstens 6 maanden en wanneer door de kerkelijke overheid wordt
bevestigd dat in de nabije toekomst ook geen residerende pastoor, kerkbedienaar of door
het ministerie van justitie erkende parochieverantwoordelijke zal worden benoemd, zal de
eigenaar, in samenspraak met het centraal kerkbestuur, het facultatief advies betreffende
de desaffectatie van de betrokken pastorie, bij het aartsbisdom aanvragen. In concreto
betreft het de pastorieën van:
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•
•

Onze-Lieve-Vrouw Beigem, gelegen Zevensterre 9, 1852 Beigem en
Sint-Cornelius Molenveld, gelegen Tangedallaan 36, 1850 Grimbergen (Molenveld).

Bij desaffectatie van een pastorie door de eigenaar in parochies waar geen bedienaar van
de eredienst, belast met de pastoraal van de parochie, resideert, verbindt de gemeente er
zich, conform het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, o.a. toe aan
de kerkfabriek een ruimte ter beschikking te stellen waar het archief van de kerkfabriek
kan worden bewaard. In concreto verbindt de gemeente Grimbergen er zich toe dat ze de
zolder van de pastorie van Sint-Servaas Grimbergen voldoende in orde brengt om de
archieven van onder meer Onze-Lieve-Vrouw Beigem en Sint-Cornelius Molenveld mee
onder te brengen.
Ook stemt de gemeente erin toe aan elke betrokken kerkfabriek een geïndexeerde
secretariaatsvergoeding te betalen van 250 euro per maand. Hiervoor wordt in het budget
van de kerkfabriek een bijkomende exploitatiekost ingeschreven onder grootboekrekening
2110 (huur en gebruiksvergoeding andere gebouwen van de eredienst), binnen het
lopende goedgekeurde MJP.
Artikel 4.
Over de toekomstige bestemming van de pastorie Sint-Rumoldus Humbeek, gelegen
Kerkstraat 1, 1851 Humbeek zal de gemeente later een definitief standpunt innemen. Op
dat moment zal de gemeente in overleg gaan met het CKB dat zelf het nodige overleg
pleegt met het kerkbestuur van Sint-Rumoldus Humbeek; en zal de gemeente, conform
het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, aan de kerkfabriek ofwel een
ruimte ter beschikking te stellen waar de gelovigen kunnen ontvangen worden, waar de
kerkraad kan vergaderen en waar het archief van de kerkfabriek kan worden bewaard,
ofwel een secretariaatsvergoeding aan de kerkfabriek betalen cfr. de kerkfabrieken van
Beigem en Molenveld.

Opgemaakt te Grimbergen op ……………………… (datum) in …… (aantal) exemplaren
waarvan elk der partijen verklaard er één te hebben ontvangen.
Art. 2.
Het facultatief advies betreffende de desaffectatie van de pastorie van Onze-Lieve-Vrouw
Beigem, gelegen in de Zevensterre 9 te 1852 Beigem wordt aangevraagd bij het bisdom.
Art. 3.
Het facultatief advies betreffende de desaffectatie van de pastorie van Sint-Cornelius
Molenveld, gelegen in de Tangedallaan 36 te 1850 Grimbergen (Molenveld) wordt
aangevraagd bij het bisdom.
18e zaak:

Wijziging reglement betreffende de organisatie en de financiële en
materiële ondersteuning van de kermissen

Gelet op het reglement betreffende de organisatie en de financiële en materiële
ondersteuning van de kermissen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26
juni 2014;
Overwegende dat door dit gemeenteraadsbesluit de septemberkermis van StrombeekBever werd afgeschaft omwille van gebrek aan randactiviteiten en lokaal draagvlak;
Gelet op de brief en petitie van mevrouw Fabienne VANDONGHEN, foorreiziger en
standhouder op de Strombeeks kermissen, van 25 juni 2014, waarin wordt gepleit voor
het behoud van de septemberkermis in Strombeek-Bever;
Overwegende verschillende gesprekken tussen de foorreigers en het gemeentebestuur
waaruit blijkt dat de betrokken foorreizigers bereid zijn samen met handelaars en lokale
actoren een organisatiecomité op te richten dat de randactiviteiten van een tweede
kermis in Strombeek-Bever op zich neemt zoals dat gebeurt bij de andere openbare
kermissen;
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Overwegende dat een dynamiek vanuit de Strombeekse gemeenschap zelf steun
verdient;
Overwegend dat de tijdspanne kort is, maar dat het niet aangewezen lijkt om de
septemberkermis 2015 in Strombeek over te slaan om nadien de dynamiek opnieuw te
moeten opbouwen;
Overwegend dat het organisatiecomité ondanks de korte tijdspanne enkele relevante
randactiviteiten kan en wil voorzien in 2015 die reeds een voorsmaak vormen van de
beoogde dynamiek;
Overwegend dat het organisatiecomité vanaf 2016 voor een volwaardig programma aan
randactiviteiten kan zorgen;
Overwegend dat het voorziene budget 2015 volstaat om ook de randactiviteiten voor de
septemberkermis in Strombeek-Bever te subsidiëren, voor zover het organisatiecomité
voldoet aan alle voorwaarden in het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2014;
Overwegend dat het openstellen van de septemberkermis in Strombeek-Bever ook
inkomsten voor de gemeente genereert via de abonnementen;
Overwegend dat dit organisatiecomité concreet in de maak is;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
Volgende aanpassingen door te voeren aan het reglement betreffende de organisatie en
de financiële en materiële ondersteuning van de kermissen dat werd goedgekeurd tijdens
de gemeenteraad van 26 juni 2014:
•
de septemberkermis van Strombeek-Bever (derde zondag van september) toe te
voegen aan de categorie openbare kermissen in artikel 1, 2°;
•
een subsidie van 2000 euro toe te voegen aan de lijst in artikel 3 voor de
septemberkermis van Strombeek-Bever.
19e zaak:

Aanstellen van een commissaris-revisor voor de controle op de financiële
toestand, de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen van
het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen. Gunning van de opdracht

Gelet op artikel 243bis, §1 van het gemeentedecreet en artikel 44, §1 van de statuten
van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen (AGBG), zoals laatst gewijzigd door de
gemeenteraad in zitting van 19 december 2013, dat bepaalt dat de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen
weer te geven in de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf, wordt uitgeoefend
door één of meer commissarissen. Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en
worden benoemd door de gemeenteraad. Zij zijn onderworpen aan de wettelijke en
reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 maart 2015
houdende de vaststelling van de wijze van gunnen en goedkeuring lastvoorwaarden voor
het aanstellen van een commissaris-revisor voor de controle op de financiële toestand, de
jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen van het Autonoom
Gemeentebedrijf Grimbergen;
Overwegende dat de gemeenteraad dient over te gaan tot de toewijzing van de opdracht
en voorafgaandelijk goedkeuring dient te verlenen aan de voorbereiding van de opdracht,
zoals reeds ingevuld door het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat de aanstelling van deze commissaris-revisor, lid van het Instituut voor
Bedrijfsrevisoren, gebeurt middels een overheidsopdracht voor diensten;
Overwegende dat de waarde van deze opdracht beneden de 85.000 euro ligt, waardoor
overeenkomstig de wetgeving inzake overheidsopdrachten beroep kon gedaan worden op
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat, overeenkomstig de collegebeslissing van 9 maart 2015, de volgende
bedrijfsrevisoren werden uitgenodigd voor het indienen van een offerte:
•
Ravert, Stevens & Co Bedrijfsrevisoren, gevestigd H. Van Dievoetlaan 1 te 1860
Meise;
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•
•
•

Foqué & Partners, J. Van Elewijckstraat 103/6, 1853 Strombeek-Bever;
Bousis François, Vinkenstraat 29, 1850 Grimbergen, België;
Meunier Isabelle, Smaragdstraat 2, 1850 Grimbergen.

Overwegende dat de offertes het gemeentebestuur uiterlijk dienden te bereiken op
maandag 23 maart 2015 om 11.00 uur;
Overwegende dat de volgende bureaus van bedrijfsrevisoren een offerte indienden:
•
Ravert, Stevens & Co Bedrijfsrevisoren, gevestigd H. Van Dievoetlaan 1 te 1860
Meise;
•
Foqué & Partners, J. Van Elewijckstraat 103/6, 1853 Strombeek-Bever.
Overwegende dat na controle van de vooropgestelde kwalitatieve selectiecriteria enkel de
offerte van Ravert, Stevens & Co Bedrijfsrevisoren kan worden weerhouden;
Overwegende dat de prijs van deze offerte € 9.075 (incl. btw) bedraagt voor een periode
van 3 jaar;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de wijze van gunnen en de
lastvoorwaarden voor het aanstellen van een commissaris-revisor zoals bepaald in de
beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 maart 2015.
Art. 2.
De opdracht voor het aanstellen van een bedrijfsrevisor voor het Autonoom
Gemeentebedrijf van Grimbergen voor een periode van drie jaar en tegen de totale prijs
van 9.075 euro btw inbegrepen (3.025 euro btw inbegrepen per jaar) te gunnen aan het
kantoor Ravert, Stevens & Co Bedrijfsrevisoren, gevestigd H. Van Dievoetlaan 1, 1860
Meise, dat Kristien STEVENS voordraagt als bedrijfsrevisor.
20e zaak:

Gemeentelijk retributiereglement op het ter beschikking stellen van
gemeentelijke sportinfrastructuur – Dienstjaren 2015-2019.

Gelet op het feit dat ter zitting door de burgemeester wordt meegedeeld dat de procedure
tot vaststelling van een nieuw gemeentelijk retributiereglement op het ter beschikking
stellen van gemeentelijke sportinfrastructuur voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019
door omstandigheden niet volledig kon worden afgerond;
Overwegende dat hierbij inzonderheid wordt verwezen naar het feit dat het advies van de
sportraad nog niet is ingekomen bij de gemeente;
Overwegende dat rekening houdend met het bovenstaande ook de raad van bestuur van
het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen nog niet werd samengeroepen om een
beslissing te nemen over de vergoedingen die het zal aanrekenen voor het gebruik van de
sportinfrastructuur die het van de gemeente in erfpacht heeft gekregen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
De behandeling van het agendapunt betreffende het gemeentelijk retributiereglement op
het ter beschikking stellen van gemeentelijke sportinfrastructuur voor de aanslagjaren
2015 tot en met 2019 te verdagen.
21e zaak:

Vestiging van recht van opstal op een gedeelte van de percelen kadastraal
gekend als 5de afdeling – sectie B – delen van nrs. 421g8 & 428x3 voor de
aanleg van een synthetisch voetbalveld met veldverlichting

Gelet op de akte verleden voor de Commissaris bij het Comité tot Aankoop van
Onroerende Goederen te Brussel, in dato 21 januari 1968, waarbij de gemeente
Grimbergen eigenaar is geworden, in grotere oppervlakte, van onder meer de percelen
(heden) kadastraal gekend als 5de afdeling - sectie B - nrs. 421g8 & 428x3;
Overwegende dat voetbalclub FC Beigem op een gedeelte van de percelen kadastraal
gekend als 5de afdeling - sectie B - delen van nrs. 421g8 & 428x3, waar op heden de
tennisvelden liggen, een synthetisch voetbalveld wenst aan te leggen met veldverlichting;
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Gelet op de vraag vanwege voetbalclub FC Beigem om, voor de aanleg van een
synthetisch voetbalveld op eigen kosten, een gedeelte van de percelen kadastraal gekend
als 5de afdeling - sectie B - delen van nrs. 421g8 & 428x3 te bezwaren met een recht van
opstal;
Gelet op beslissing van het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 17
november 2014, om:
•
principieel akkoord te gaan met de toekenning van een recht van opstal aan F.C.
Beigem voor de aanleg van een kunstgrasveld voor voetbalploegen met spelers
jonger dan 11 jaar ter vervanging van de huidige, niet meer gebruikte tennisvelden
gelegen in het sportcentrum, Parklaan te 1852 Grimbergen;
•
aan de club toe te staan, op haar kosten, een bouwaanvraag in te dienen;
•
als voorwaarde op te leggen dat F.C. Beigem de volledige kost en last zal dragen
voor:
* de aanleg van dit veld (openen/sluiten omheining, verwijderen toplaag, verlagen
boordstenen, nieuwe synthetische toplaag), waarvan de geraamde kostprijs
€ 60.000,00 bedraagt;
* de aankoop van het materiaal voor het wekelijks onderhoud (triangelborstel,
kleine tractor);
* het uitvoeren van dit wekelijks onderhoud;
* het uitvoeren van een jaarlijks groot onderhoud;
* de kosten van de stedenbouwkundige aanvraag.
•
principieel bereid te zijn om aan de gemeenteraad voor te stellen om als compensatie
voor deze eigen investering en bijdrage van de club voor de levensduur van het veld
een reductie van 50% toe te staan op de normaal verschuldigde retributie;
•
de hoger omschreven principes voor advies voor te leggen aan de sportraad.
Overwegende de ontwerpakte van het recht van opstal;
Gelet op het proces-verbaal van opmeting d.d. 23 februari 2015 opgemaakt door het
studiebureau mesO waarbij de oppervlakte van de in opstal gegeven grond vastgesteld
werd op 22a91ca;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 11
mei 2015, om:
•
een reductie van 50% toe te staan op de te betalen retributie (vastgelegd in het
retributiereglement) voor de levensduur van het synthetisch veld. Hierbij wordt de
levensduur vastgesteld op 30 jaar;
•
met betrekking tot de reductie van 50%, in de akte van recht van opstal te verwijzen
naar het retributiereglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad;
•
deze reductie van 50% toe te staan voor de jeugdploegen (tot en met U13) van FC
Beigem die het kunstveld zullen gebruiken.
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 18
mei 2015, om akkoord te gaan met de vestiging van een recht van opstal voor een
periode van 30 jaar, met een vaste jaarlijkse vergoeding van één euro, op een gedeelte
van de percelen kadastraal gekend als 5de afdeling - sectie B - delen van nrs. 421g8 &
428x3 (met een oppervlakte van 22a91ca) ten gunste van voetbalclub FC Beigem voor de
aanleg van een synthetisch voetbalveld, met veldverlichting;
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 vestiging van een recht van opstal voor een periode van 30 jaar,
met een vaste jaarlijkse vergoeding van één euro, op een gedeelte van de percelen
kadastraal gekend als 5de afdeling - sectie B - delen van nrs. 421g8 & 428x3 (met een
oppervlakte van 22a91ca) ten gunste van voetbalclub FC Beigem voor de aanleg van een
synthetisch voetbalveld, met veldverlichting.
Art. 2.
Akkoord te gaan met de ontwerpakte van recht van opstal.
Art. 3.
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De gemeentesecretaris en de gemeenteraadsvoorzitter af te vaardigen voor de
ondertekening van de akte van recht van opstal.
De heer Marc HAMELRIJCKX verlaat de vergadering.
22e zaak:

Vestiging van twee erfdienstbaarheden non-aedificandi ten kosteloze titel te
Oyenbrugstraat, kadastraal gekend als 2de afdeling - sectie D - nr. 177c
deel

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 3
juli 2012, om akkoord te gaan met de vestiging van twee erfdienstbaarheden nonaedificandi ten kosteloze titel voor de aanleg en het toekomstig onderhoud van twee
afwateringsbuizen tussen de Oyenbrugstraat en de Maalbeek over het perceel kadastraal
gekend als 2de afdeling - sectie D - nr. 177c in eigendom van dhr. en mevr. PilatteKhettane;
Gelet op het aangepast proces-verbaal van opmeting opgemaakt door landmeter-expert
Jos Boogmans d.d. 29 april 2015 waaruit blijkt dat het perceel kadastraal gekend als 2de
afdeling - sectie D - nr. 177c bezwaard dient te worden met twee erfdienstbaarheden
non-aedificandi met respectievelijke oppervlaktes van 47,00 vierkante meter (lot A) en
38,00 vierkante meter (lot B);
Overwegende dat als werkzonevergoeding een bedrag van € 0,156 per vierkante meter
vastgesteld kan worden, waardoor de totale werkzonevergoeding voor loten A en B
vastgesteld kan worden op € 13,26;
Overwegende dat dhr. Pilatte tijdens de vergadering met openbare werken op 6 maart
2015 meldt dat er momenteel paarden op het terrein staan, die hij deze voor de duur van
de werken dient te verplaatsen, waarvoor hij een vergoeding vraagt;
Overwegende dat voor het ongemak tijdens de werken een bijkomende vergoeding van
€ 150,00 vastgesteld kan worden;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 18
mei 2015, om akkoord te gaan met de vaststelling van een werkzonevergoeding ten
bedrage van € 13,26, alsook met een vergoeding ten bedrage van € 150,00 voor de
verplaatsing van de paarden;
Overwegende dat voldoende budget voorzien is op 0119-00/6160030;
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:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip
Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Jean Dewit, Anne Deman;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 2 onthoudingen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met de vestiging van twee erfdienstbaarheden non-aedificandi ten
kosteloze titel op een perceel grond te Oyenbrugstraat (kadastraal gekend als 2de
afdeling - sectie D - nr. 177c deel), naar aanleiding van de heraanleg en onderhoud van
twee afwateringsbuizen tussen de Oyenbrugstraat en de Maalbeek.
Art. 2.
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Akkoord te gaan met de ontwerpakte voor de vestiging van twee erfdienstbaarheden nonaedificandi ten kosteloze titel.
Art. 3.
De gemeentesecretaris en de gemeenteraadsvoorzitter aan te duiden voor de
ondertekening van de akte.
23e zaak:

Goedkeuring van de ontwerpakte voor de verwerving voor openbaar nut
van de voortuinstrook van het perceel kadastraal gekend als 6de afdeling –
sectie B –
nr. 731k deel

Gelet op de preliminaire opmerking van raadslid Jean DEWIT van UF, die aanstipt dat in
de omschrijving van onderhavig agendapunt en in de dienaangaande voorliggende
ontwerpbeslissing de term “onteigening” juridisch foutief wordt gebruikt en dat in dezen
beter kan worden gesproken van een verwerving;
Gelet op het feit dat in casu inderdaad geen procedure tot onteigening werd opgestart
conform de bepalingen van de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging der
administratieve vormvereisten inzake onteigening ten openbare nutte en het besluit van
de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten
behoeve van de gemeenten, de provincies, de autonome gemeentebedrijven, de
autonome provinciebedrijven, de OCMW's, de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen;
Overwegende dat derhalve wanneer onderstaand verwezen wordt naar beslissingen van
het college van burgemeester en schepenen de omschrijving “minnelijke onteigening voor
openbaar nut” juridisch moet worden begrepen als “verwerving voor openbaar nut” en de
omschrijving “onteigeningsvergoeding” moet worden begrepen als
“verwervingsvergoeding”;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24 februari
2014 voor het opstarten van de procedure tot voorstel van minnelijke onteigening voor
openbaar nut van de twee voortuinstroken gelegen langs de Benedestraat (kadastraal
gekend als 6de afdeling - sectie B - nrs. 729f & 731k delen);
Gelet op het schattingsverslag van het Kantoor der Registratie d.d. 2 maart 2014 waarbij
de actuele waarde van de grondstroken geraamd werd op € 47,00 per vierkante meter;
Gelet op het opmetingsplan van het landmeterskantoor Platteau d.d. 3 juli 2014 waarbij
de in te nemen oppervlakte van het perceel kadastraal gekend als 6de afdeling - sectie B
- nr. 729f (deel) vastgelegd werd op 22 vierkante meter (lot A) en voor het perceel
kadastraal gekend als 6de afdeling - sectie B- nr. 731k (deel) op 15 vierkante meter (lot
B);
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 juli 2014 ter
vaststelling van de totale minnelijke onteigeningsvergoedingen voor loten A & B,
respectievelijk
€ 1.287,33 en € 877,33;
Overwegende dat, naar aanleiding van een opmerking van de eigenaars van lot A en na
een aansluitend plaatsbezoek met de landmeter op 15 oktober 2014 gebleken is dat het
opgemaakte opmetingsplan niet correct was;
Gelet op het nieuw opmetingsplan van het landmeterskantoor Platteau d.d. 29 oktober
2014 waarbij de in te nemen oppervlakte voor het perceel kadastraal gekend als 6de
afdeling - sectie B - nr. 729f (deel) vastgelegd werd op 47,00 vierkante meter (lot A) en
voor het perceel kadastraal gekend als 6de afdeling - sectie B- nr. 731k (deel) op 20,00
vierkante meter (lot B), waardoor de verwervingsvergoedingen eveneens aangepast
dienen te worden;
Overwegende dat de totale herziene verwervingsvergoeding voor het perceel kadastraal
gekend als 6de afdeling - sectie B - nr. 731k deel (lot B) vastgesteld kan worden op €
1.170,30 (inclusief wederbeleggingsvergoeding), volgens volgende berekening:
•
geschatte waarde
= 20,00 m² x 47,00 €/m² = € 940,00
•
wederbeleggingsvergoeding
= € 940,00 x 24,5 % = € 230,30
---------------------------------------------------
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Totale verwervingsvergoeding

= € 1.170,30

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen (28e zaak), in
zitting van 8 december 2014, om akkoord te gaan met:
•
de intrekking van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
8 juli 2014 (35e zaak), met betrekking tot de vaststelling van de
onteigeningsvergoedingen in het kader van de onteigening voor openbaar nut van de
voortuinstroken van de percelen kadastraal gekend als 6de afdeling - sectie B - nrs.
729f & 731k;
•
het voorstel tot minnelijke onteigening voor openbaar nut van de grondstrook
kadastraal gekend als 6de afdeling - sectie B - nr. 731k deel (lot B) voor een totale
onteigeningsvergoeding van €1.170,30 (inclusief wederbeleggingsvergoeding).
Overwegende dat deze vergoeding kan betaald worden met de financiële middelen
voorzien in het investeringsbudget 2014 onder rekening nr. 0200-00/2200800;
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 verwerving voor openbaar nut van de
grondstrook kadastraal gekend als 6de afdeling - sectie B - nr. 731k deel (lot B) voor een
totale vergoeding van € 1.170,30 (inclusief wederbeleggingsvergoeding).
Art. 2.
De gemeentesecretaris en de gemeenteraadsvoorzitter af te vaardigen voor de
ondertekening van de akte.
De heer Marc HAMELRIJCKX vervoegt de vergadering.
24e zaak:

Zeekanaal Brussel-Schelde, Vilvoorde/Grimbergen
Principeovereenkomst met betrekkeng tot herinrichting
Brusselsesteenweg/Westvaartdijk

Gelet op het overleg tussen de actoren, te weten de stad Vilvoorde, de gemeente
Grimbergen, De Vlaamse Gemeenschap/het Vlaamse Gewest Agentschap Wegen en
Verkeer en Waterwegen en Zeekanaal nv waarin overeengekomen werd om één visie te
ontwikkelen en één wegbeheerder aan te stellen voor de westelijke weg langsheen het
kanaal;
Gelet op het feit dat alle actoren akkoord kunnen gaan om nv Waterwegen en Zeekanaal
als wegbeheerder te weerhouden;
Gelet op het feit dat in voorliggende definitieve versie van de principeovereenkomst
inzake herinrichting Brusselsesteenweg/Westvaartdijk te Vilvoorde/Grimbergen volgende
principes worden weerhouden:
•
overtollig vrachtverkeer weren;
•
aanpassingen doorvoeren die een snelheidsverlaging bewerkstellingen;
•
het verkeersafwikkelingprincipe oost-oost/west-west nastreven, zonder evenwel de
verbinding tussen de bedrijven op de verschillende oevers onmogelijk te maken;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in zitting van 18 december 2014 besliste de
principeovereenkomst goed te keuren betreffende de herinrichting van de Westvaartdijk
houdende overdracht aan nv Waterwegen en Zeekanaal van het beheer en van de
voorwaarden waaronder deze overdracht plaats kan vinden van de hierna vermelde
weggedeelten:
•
de Verbrande Brugsesteenweg: van Industrieweg tot Kareelstraat;
•
de Kareelstraat: van Verbrande Brugsesteenweg tot Humbeeksesteenweg;
•
de Humbeeksesteenweg: van Kareelstraat tot Fabrieksweg;
•
de Westvaartdijk: van Fabrieksweg tot Vaartdijk;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in zitting van 18 december 2014 besliste akte te
nemen van de opheffing van de bestaande concessieovereenkomst met de nv
Waterwegen en Zeekanaal m.b.t. de Westvaartdijk te Grimbergen (deel tussen Verbrande
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Brug en de grens met Vilvoorde) vanaf de inwerkingtreding van de principeovereenkomst
(d. i. 1 maand na ondertekening);
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeente decreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
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:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Anne Deman;
BESLIST: met 18 stemmen voor en 11 stemmen tegen bij 4 onthoudingen
Artikel 1.
De definitieve versie, zoals voorgelegd in de zitting van heden, goed te keuren van de
principeovereenkomst tot herinrichting Brusselsesteenweg/Westvaartdijk houdende
overdracht aan nv Waterwegen en Zeekanaal van het beheer en van de voorwaarden
waaronder deze overdracht plaats kan vinden, van de hierna vermelde weggedeelten:
•
de Verbrande Brugsesteenweg: van Industrieweg tot Kareelstraat;
•
de Kareelstraat: van Verbrande Brugsesteenweg tot Humbeeksesteenweg;
•
de Humbeeksesteenweg: van Kareelstraat tot Fabrieksweg;
•
de Westvaartdijk: van Fabrieksweg tot Vaartdijk.
Art. 2.
Artikel 1 van de gemeenteraadszitting van 18 december 2014 (17e zaak) op te heffen.
25e zaak:

Stand van zaken Parking C

Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord en deelt in verband met de evoluties in
het dossier betreffende Parking C het volgende mee:
•

Het overlegplatform zal op 15 juni 2015 om 20.00 uur vergaderen in de
conferentiezaal van P&G. De gemeenteraadsfracties mogen iemand afvaardigen.
Brieven om hen daartoe uit te nodigen zijn op komst.

•

Inzake veiligheid en handhaving is er nog geen opvolgingsvergadering geweest of
gepland.

•

Brussel, Wemmel en Grimbergen zullen verder moeten overleggen in verband met de
handhaving van de orde, de openbare veiligheid, de mobiliteit (tijdens de werken en
bij de latere uitbating), de impact in verband met nutsvoorzieningen, enz.

•

Er wordt gezegd dat op 12 mei 2015 een beslissing is genomen, maar dit wordt
tegelijkertijd ook ontkend.

•

Tegen 15 juni zullen er meer concrete zaken bekend zijn.

Raadslid Bart LAEREMANS, fractievoorzitter van Vernieuwing, vraagt en krijgt het woord.
Hij verwijst naar een artikel dat in de pers verscheen over een studie waaruit blijkt dat
het Koning Boudewijnstadion mits renovatie wel kan voldoen aan de normen van de FIFA
en dit tegen amper een derde van de prijs nodig voor de bouw van het nieuwe stadion op
Parking C. Hij wenst te weten of deze studie door het college werd ingekeken en vraagt
om deze aan de gemeenteraadsleden te bezorgden indien zij in het bezit van de
gemeente zou zijn. Hij vraagt ook of deze studie werd besproken met Brussel.
Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord en zegt dat de studie waarnaar raadslid
Bart LAEREMANS verwijst niet in het bezit van de gemeente is. Zij wijst er verder op dat
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Grimbergen niet de opdrachtgever voor het project is, maar wel de aanvraag zal moeten
behandelen en stelt dat elke studie weerlegbaar blijkt te zijn met een andere studie. Zij
benadrukt dat Grimbergen geen eigenaar is van Parking C en geeft verder aan dat de
gemeente zich aan het voorbereiden is op de ontvangst van de vergunningsaanvraag.
Raadslid Philip ROOSEN van N-VA vraagt en krijgt het woord. Hij richt zich tot de
burgemeester en geeft aan enerzijds wel te begrijpen wat de burgemeester zegt, doch
wijst erop dat een principeakkoord zoals dat bestaat in verband met U-place blijkbaar niet
mogelijk is voor Parking C. In dat verband stelt raadslid Philip ROOSEN dat toch niet mag
veronachtzaamd worden dat het college ook een maatschappelijke rol te vervullen heeft,
nl. zorgen voor de levenskwaliteit van alle Grimbergenaren. Raadslid Philip ROOSEN stelt
verder vast dat een idee dat door de N-VA-fractie was aangereikt en toen werd
weggelachen, nu blijkbaar werd uitgewerkt als een reël alternatief. Hij vervolgt met erop
te wijzen dat er binnen het college van burgemeester en schepenen bij coalitiepartner
Groen een grote gevoeligheid bestaat voor de toename van fijn stof die gepaard zou gaan
met een mogelijke verbreding van de ring en merkt op dat het fijn stof in de omgeving
ook sterk zal toenemen door de vele bijkomende verkeersbewegingen die een gevolg
zouden zijn van evenementen in een nieuw stadion, die bovenop de enkele evenementen
en wedstrijden van de nationale ploeg zouden komen welke thans in het Koning
Boudewijnstadion plaatsvinden. Het fijn stofgehalte zal, aldus raadslid Philip ROOSEN,
met 20 % stijgen en vormt een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren.
Philip ROOSEN stelt dat het college te laat zal zijn om dit te voorkomen: het contract met
Ghelamco zal eind juni getekend zijn. Raadslid Philip ROOSEN dringt erop aan dat het
college zou waken over de maatschappelijke gevolgen van dit project.
Raadslid Gerlant VAN BERLAER, fractievoorzitter van s.pa, vraagt en krijgt het woord en
drukt zijn bezorgdheid uit in verband met de timing van het dossier: met de zomer in het
verschiet moet opgelet worden. Indien de bouwaanvraag in juni toekomt op de gemeente,
zo stelt raadslid Gerlant VAN BERLAER, dan dreigt de samenhang die er nu rond dit
dossier bestaat weggespeeld te worden. Rekening houdend met het feit dat de
vergunningsbeslissing door het college moet worden genomen, vraagt hij aan de
burgemeester hoe zij de communicatie naar de oppositie ziet.
Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord en geeft aan dat er over de behandeling
van dit dossier op 2 juni 2015 een vergadering met de diensten plaatsvindt, waarbij ook
de communicatie aan bod zal komen.
De heer Bart LAEREMANS krijgt het woord en vraagt of dit ook betekent dat de
communicatie met de bevolking aan bod zal komen. Hij dring erop aan om de bevolking
te informeren over de wijze waarop inspraak mogelijk is in het kader van studies zoals
het milieueffectenrapport. Verder wenst raadslid Bart LAEREMANS te weten hoeveel
vergunningen er nodig zijn voor het project en inzonderheid ook of zowel de bouw- als de
milieuvergunning door Grimbergen zullen moeten worden behandeld.
Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord en antwoordt dat zowel de bouw- als de
milieuvergunning door Grimbergen zullen moeten worden behandeld.
Raadslid Bart LAEREMANS vraagt of dit gelijktijdig dan wel disparaat zal gebeuren.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat de regeling inzake het aanvragen en
toekennen van een omgevingsvergunning nog niet van toepassing is en dat het derhalve
om twee onderscheiden procedures zal gaan, die vermoedelijk gelijk zullen lopen.
Raadslid Bart LAEREMANS vraagt of de burgemeester nog betrokken is in
onderhandelingen met o.a. Ghelamco. Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat dit
niet het geval is.
Raadslid Gerlant VAN BERLAER vraagt hoeveel tijd er is om een vergunning af te leveren.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat dit binnen de 105 dagen moet gebeuren.
Raadslid Gerlant VAN BERLAER wijst op de noodzaak om ons in verband met dit dossier te
laten bijstaan, gezien dit onze mogelijkheden overstijgt. Hij informeert naar de
mogelijkheid om hulp te krijgen vanuit het kabinet van minister Schauvliege.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat de mogelijkheid om ondersteuning te
krijgen vanuit het kabinet van minister Schauvliege mondeling werd bevestigd, doch dat
zij nog geen antwoord kreeg op haar vraag om dit ook schriftelijk te bevestigen.
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26e zaak:

Gebiedsgericht landinrichtingsporject "Dilbeek-Grimbergen" Engagementsverklaring voor overkoop van het perceel kadastraal gekend
als 2de afdeling - sectie D – nr. 182d in de beschermde Maalbeekvallei, na
aankoop door de VLM

Gelet op het geactualiseerd GNOP goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van
19/03/2008 inzonderheid de acties LA 2 "Behoud en opwaardering van het historisch
erfgoed in het landelijk gebied" en LA 3 " Behoud van de landschappelijke en
natuurkwaliteit van waardevolle en gave gebieden (LA 3.8 vallei van de Maalbeek);
Gelet op de bescherming van de “De Maalbeekvallei” als dorpsgezicht (K.B. 09/07/1980,
B.S. 08/10/1980);
Gelet op de collegebeslissing d.d. 28/01/2013 tot opmaak van een herwaarderingsplan
voor het oostelijk deel van de Maalbeekvallei;
Gelet op het initiatief van toenmalig Vlaams minister van de Vlaamse Rand, dhr. Geert
Bourgeois, inzake de uitwerking van een flankerend beleid voor het Vlaams strategisch
gebied rond Brussel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16/03/2011;
Overwegend dat er onder andere ingezet wordt op een maximaal behoud van de open
ruimte door aankoop en beheer van natuur- en bosgebieden en het versterken van de
open ruimte met behulp van het instrument van de landinrichting;
Gelet op het principieel akkoord d.d. 13/09/2013 vanwege de gemeente Grimbergen om
zich te engageren o.a. voor het gebiedsgerichtproject "Maalbeekvallei";
Gelet op het nieuw decreet betreffende landinrichting d.d. 28/03/2014;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen (42e zaak) d.d. 17
november 2014 om zich te engageren om het perceel met volgende kadastrale
referenties: afd. 2, sectie D, nr. 182d (987m²) na aankoop door de VLM, aan te kopen,
mits het bekomen van een subsidie van 50%;
Overwegend dat dit decreet een ‘instrumentenkoffer’ biedt die toelaat plannen en
projecten op het terrein vlugger, efficiënter én op maat te realiseren, en er een
flankerend beleid aan te koppelen. Binnen dit decreet kunnen bv. percelen gelegen binnen
een goedgekeurd landinrichtingsproject aangekocht worden op voorwaarde dat de
inrichting en het beheer na aankoop overgenomen wordt door de gemeente;
Overwegend dat de Vlaamse regering op 16/05/2014 het planprogramma “Vlaamse Rand”
goedkeurde met het gebiedsgericht inrichtingsproject “Dilbeek-Grimbergen”;
Overwegend dat dit inrichtingsproject o.a. de planzone van de Maalbeekvallei bevat en de
gemeente Grimbergen ook effectief deel zal uitmaken van de planbegeleidingsgroep;
Overwegend dat de percelen gelegen binnen de planzone van de Maalbeekvallei in
aanmerking komen voor prefinanciering door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM);
Overwegend dat de VLM geen gronden in eigen bezit houdt en het de bedoeling is om
deze gronden aan de gemeente te kunnen doorverkopen, weliswaar met 50% subsidie
en/of dat de gemeente tevens kan rekenen op 70% subsidie voor inrichtingswerken in het
kader van landinrichting;
Overwegend dat het actueel gaat over een perceel gelegen in de beschermde
Maalbeekvallei (situeringskaart in dossier) met volgende kadastrale referenties: afd. 2,
sectie D, nr. 182d (met een oppervlakte van 987,00 m²), gelegen in parkgebied en
grenzend aan de Maalbeek (eigendom van dhr. Thielemans Emiel, Oyenbrugstraat 106,
1850 Grimbergen);
Overwegend dat dit perceel gelegen is binnen de afbakening van het gemeentelijk
herwaarderingsplan voor de oostelijke Maalbeekvallei;
Overwegende dat, vooraleer de raad van bestuur van de VLM haar goedkeuring kan
geven met betrekking tot het geven van een subsidie van 50% in het kader van het
landinrichtingsproject, ze de gemeenteraadsbeslissing dienen te ontvangen met
betrekking tot de engagementsverklaring voor aankoop van het perceel (na aankoop door
de VLM) aan de volledige prijs of aan de helft van de prijs;
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet;
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Marc Hamelrijckx;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, 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 1 stem tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
Akkoord te gaan om zich te engageren om het perceel met volgende kadastrale
referenties: afd. 2, sectie D, nr. 182d (met een oppervlakte van 987,00 m²), na aankoop
door de VLM, aan te kopen mits het bekomen van een subsidie van 50%.

Toegevoegd agendapunt
27e zaak:

Hinder boven Grimbergen door de renovatiewerken op baan 25L op
Brussels Airport aangevraagd door Karlijne Van Bree

Raadslid Karlijne VAN BREE (Vernieuwing) krijgt het woord en geeft met betrekking tot
het door haar aangevraagde agendapunt de volgende toelichting:
“Over de gevolgen van de ongelijke spreiding van de dag- en nachtvluchten van Brussels
Airport werd al veel gesproken, geschreven en geprocedeerd. Huidig extra punt omhelst
de gevolgen van de renovatiewerken van baan 25L/07R die de luchthaven zal starten op
27 mei 2015 en voltooid zouden moeten zijn op 7 september 2015. Deze zullen in 3 fases
verlopen.
Voor een schets van de 3 banen met aanduiding waar de 3 renovatiefases betrekking op
hebben, wordt verwezen naar de bijlage. Voor de goede orde: fase 1 zal plaatsvinden van
27 mei tot 3 augustus, fase 2 van 3 tot 15 augustus en fase 3 van 3 augustus tot 7
september 2015.
De vliegroutes veranderen tijdens de werken niet. Wel worden de frequenties van de
vliegroutes gewijzigd. Ook ’s nachts zal er worden voortgewerkt.
Het werd inmiddels duidelijk dat in de 2de fase van de werken ENKEL baan 25R/07L ter
beschikking zal zijn (landen en opstijgen – overdag tussen 6 en 23 uur en ’s nachts
tussen 23 en 6 uur). In de 3de fase gaan alle nachtvertrekken over Diegem in een unieke
bocht naar rechts (boven Grimbergen).
Meer dan een maand lang zullen alle nachtvertrekken over Diegem en de Noordrand
gebeuren. Tevens zou dit als een testfase kunnen gezien worden voor indien er in de
toekomst meer nachtvluchten zouden komen !
Sinds de afschaffing van de Kanaalroute boven Brussel vanaf 2 april 2015 komen er
sowieso nog meer vliegtuigen boven de Noordrand. Dit heeft bijvoorbeeld als gevolg dat
wat de nachtvluchten betreft 66,4 procent van de vliegtuigen boven de Noordrand een
bocht naar rechts nemen en 33,2 procent boven de Oostrand baan 19 nemen.
Voorstel:
De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat de burgemeester antwoorden geeft op
volgende vragen:
•
of en zo ja, welke initiatieven er door de burgemeester reeds werden genomen om de
concentratie van vluchten tijdens de renovatiewerken boven Grimbergen aan te
klagen;
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•
•
•

te verduidelijken tot wie de burgemeester zich heeft gericht en wat er specifiek werd
gevraagd;
te verduidelijken tot welke resultaten mogelijke initiatieven hebben geleid;
- minstens aan te dringen bij de bevoegde personen (Minister-president BOURGEOIS,
Minister WEYS en minister SCHAUVLIEGE,…) voor de toepassing van alternatieve
oplossingen, zoals daar zijn:
- de nachtvertrekken van op baan 25L verplaatsen naar baan 19 (Oostrand) tussen
mei en augustus 2015;
- de bocht naar LINKS op 1700 voet van op 25R OOK s’nachts in gebruik te laten
nemen;
- de bocht naar LINKS op 700 voet van op 25R laten afdraaien door het opstarten
van nieuwe routes van op 25 R (bestaan al op 25L);
- individueel laten begeleiden van vliegverkeer door verkeersleiders (reeds
toegepast in 2013 tijdens de werken op 25R om de Oostrand te ontlasten).”

Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord om deze interpellatie te beantwoorden.
Zij haalt hierbij de volgende elementen aan:
•

Het is de bedoeling om tot een evenwichtige spreiding van de vluchten te komen via
een vliegwet waaraan niet meer gesleuteld kan worden. Dit is echter complex gezien
alles te maken heeft met windrichtingen, slots e.d.;

•

Op 9 januari werden de burgemeesters van Grimbergen, Machelen, Meise en Wemmel
ontvangen door minister Galant. Zij luisterde naar onze verzuchtingen en lichtte toe
dat zij bezig was aan een informatieronde over deze problematiek. Zij zou ons op de
hoogte houden. Ondanks een aankondiging over overleg op Ring-TV einde maart is
er tot op vandaag geen reactie gekomen vanuit het kabinet. Ik stuurde een mail om
het kabinet te herinneren aan deze belofte.

•

Op 21 april ll ging het FEDERAAL OVERLEGFORUM LUCHTHAVEN door waar uitleg
gegeven werd door de luchtverkeersleiding over de verschillende scenario’s die van
kracht zullen zijn tijdens de renovatiewerken van baan 25L tussen 27 mei en 7
september 2015. Deze worden ook uiteengezet in het Connect-magazine dat vlak na
deze vergadering verspreid werd. Op dit forum worden burgemeesters, schepenen
van leefmilieu, belangengroepen, enz uitgenodigd (samenstelling in bijlage)

•

Uit Grimbergen was oa ikzelf en een aantal vertegenwoordigers van de Actie
Noordrand aanwezig. Er werden zeer pertinente vragen gesteld en officieel
overhandigd aan de ombudsman, Juan Torck:
-

Het ‘moratorium’ zou de toestand van voor 6 februari 2014 herstellen. Niet meer,
niet minder.
Hoe komt het dat de lijst van vliegtuigen die voor 6 februari 2014 ’s nachts over
de Kanaalroute mochten vliegen (alle toestellen naar CIV met een QC < of = 4)
nu plots tot amper 1/5 werd ingekort waardoor sinds 2 april 2015 niet alleen de
Zoulous naar het ZO over de Noordrand worden omgeleid, maar ook zo goed als
alle Civ’s naar het Z/ZW ’s nachts over de Noordrand worden omgeleid? Dit is
niet conform met het vonnis van 31 juli 2014 én niet conform met het
regeerakkoord én niet conform met de regeringsbeslissing omtrent het
‘moratorium’.

-

Tijdens de werken aan baan 25R werd zowel qua baangebruik als qua routes al
het mogelijke gedaan om geen concentraties te veroorzaken. Er werden zelfs
onbestaande routes gevlogen op instructie van de verkeersleiders. Men deelde
mee dat bij de voorgenomen werken aan baan 25L deze zomer er wel een
inspanning wordt gedaan om een verdeling in het baangebruik tot stand te
brengen maar dat men geen enkele bijzondere regeling inzake routes voorziet.
Hoe komt het dat vanaf elke baan die wordt gebruikt tijdens de werken de
vliegtuigen dag én nacht naar rechts én naar links afdraaien en behalve bij baan
25R (vanaf dewelke ook overdag de bocht naar rechts onafgebroken wordt
gevlogen) tijdens de nacht? Hoe komt het dat men tijdens de werken waarbij
baan25R ’s nachts gedurende meer dan 1 maand als single runway gebruikt werd
de vluchten met een bestemming in het ZO niet naar links laat afdraaien op 1700
voet (cfr. tijdelijk openstellen van de dagroutes op de bocht naar links omwille
van de uitzonderlijke omstandigheden van de werken) of op 700 voet.
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-

Hoe zit het met de evaluatie van de concentratie van de routes op de bocht naar
rechts die op 9 januari 2014 door Wathelet werd ingevoerd zoals voorzien in het
regeerakkoord? Wanneer gaat daar een ‘moratorium’ voor komen waarbij de
routes terug gespreid worden over de historisch overvlogen zone die tot 9 januari
2014 overvlogen werd.

•

De luchtverkeersleiding die de scenario’s toelichtte, antwoordde dat zij de opdrachten
van Belgocontrol moeten uitvoeren waarop ik gesteld heb dat we dit dan zouden
aankaarten bij
Belgocontrol. Naar aanleiding van mijn tussenkomst werd ik
gecontacteerd door Belgocontrol en werd er een vergadering belegd met Johan De
Cuyper, directeur van Belgocontrol op donderdag 4 juni.

•

Ik nam ook het initiatief om alle burgemeesters van Halle-Vilvoorde - die recent
verenigd zijn in het Toekomstforum – bij elkaar te roepen om het probleem uiteen te
zetten. Dit gaat door op 26 mei en de bedoeling is om vanuit dit forum acties te
ondernemen naar de hogere overheden tot (bijvoorbeeld met een open brief).

•

Het is belangrijk dat klachten worden geregistreerd via de officiële website
www.airportmediation.be.

Mondelinge vragen
Vanwege Marielle ROMEYNS
Raadslid Marielle ROMEYNS merkt op er op maandag bij de vuilnisbakken aan de
bushokjes op de Sint-Annalaan veel vuilniszakjes lagen. Aansluitend hierbij herhaalt zij
een eerdere vraag om via het OCMW vuilniszakken van de gemeente per stuk te verkopen
om sluikstorten te voorkomen.
Schepen van afvalbeleid Eddie BOELENS krijgt het woord en haalt in zijn antwoord de
volgende elementen aan:
•

Wat raadslid Marielle ROMEYNS aanhaalt is een oneigenlijk gebruik van de openbare
vuilnisbakjes en een vorm van sluikstorten. Om dergelijke vormen van sluikstorten te
vermijden, werden recent de kledingcontainers achter de frituur te Strombeek-Bever
weggenomen. Het effect van dit soort maatregelen wordt steeds geëvalueerd.

•

Het zijn zeker niet alleen kansarmen die op deze wijze sluikstorten.

•

Onwil zal niet opgelost worden door vuilniszakken van de gemeente per stuk te
verkopen.

OCMW-voorzitter en schepen van welzijn Trui OLBRECHTS krijgt het woord en haalt het
volgende aan:
•

De sociale dienst van het OCMW krijgt bijzonder weinig vragen naar de levering van
vuilniszakken van de gemeente per stuk. Het lijkt dan ook overbodig om een dergelijk
aanbod te systematiseren.

•

Mensen die genieten van de verhoogde tussenkomst van de ziekteverzekering krijgen
sowieso jaarlijks een gratis rol vuilniszakken.

•

In het Borrekensveld werd recent nog een actie gevoerd rond sorteren van huisvuil.
De mensen daar die het systeem van het sorteren van afval niet goed begrijpen
betalen immers vaak te veel voor het afvoeren van hun afval omdat zij te veel
meegeven in de restfractiezak.

Schepen Eddie BOELENS krijgt het woord en vult betreffende de actie in het
Borrekensveld aan dat deze specifiek gericht was op het gebruik van de PMD-zak,
waarrond er bij nieuwkomers en anderstaligen veel onwetendheid is. Hij verduidelijkt dat
nu, om de anonimiteit op te heffen, gewerkt wordt met genummerde zakken en dat een
verbetering wordt vastgesteld.
Raadslid Marielle ROMEYNS krijgt het woord en vraagt of de gratis rollen restfractiezakken
worden afgehaald.
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OCMW-voorzitter en schepen van welzijn Trui OLBRECHTS geeft aan dat dit gekoppeld is
aan de aanvraag van de tussenkomst in het elektriciteitsverbruik en dat de mensen wel
om hun rol komen.
Raadslid Gerlant VAN BERLAER vraagt het woord en merkt op dat als de mensen niet op
de hoogte zijn van het aanbod om een vuilniszak per stuk te kopen, zij de vraag hiernaar
niet zullen stellen.
Trui OLBRECHTS antwoordt dat zij de mogelijkheid wel verder wil overwegen, maar zich
toch de vraag stelt naar de administratieve verwerking. Zij geeft aan dat zij de zaak nog
eens zal meenemen voor bespreking.
Raadslid Anne DEMAN verlaat de vergadering.
Raadslid Vera VAN IMPE vraagt het woord en merkt op dat het bedoelde oneigenlijk
gebruik van openbare vuilbakken in Strombeek-Bever een sport is. Ze wenst echter te
benadrukken dat er hiervoor nog een tweede oorzaak kan worden aangeduid: mensen
willen hun huisvuil zo snel mogelijk uit hun appartement. Zij vraagt daarom aan het
college of er nagedacht wordt over andere methodes om huisvuil snel te evacueren.
Schepen Eddie BOELENS antwoordt dat elke ophaling geld kost en dat de ophalingen nu,
met één ophaling per week, deficitair zijn.
Vanwege Marielle ROMEYNS
Raadslid Marielle ROMEYNS wijst op een artikel over “mobikansen” in het infomagazine
van De Lijn. Aansluitend hierbij wenst zij als tip mee te geven dat bij de opmaak van het
mobiliteitsplan rekening zou moeten worden gehouden met mensen in armoede: zij
zouden betrokken en bevraagd moeten worden. Marielle ROMEYNS wenst te weten of
hiermee rekening gehouden wordt.
Schepen van mobiliteit Paul HERMANS antwoordt dat inderdaad een goede invalshoek is
maar dat het verbreed en verdiept mobiliteitsplan goedgekeurd is, zodat dit thans niet
meer kan worden toegevoegd.
Vanwege Gert LEENDERS
Raadslid Gert LEENDERS verwijst naar de aanpak die door FC Diegem wordt gehuldigd om
verfransing terug te dringen door te werken met Nederlandstalige trainers, door
jeugdigen uit eigen gemeente bij voorrang toe te laten en door te screenen op de kennis
van het Nederlands. Hij vraagt of deze aanpak ook kan worden toegepast op FC
Strombeek.
Schepen van integratie Paul HERMANS wijst op de inspanningen die al gedaan werden
met de inzet van een taalcoach, welke vertaald werden in een actieplan dat de ploeg zelf
moet opnemen. Hij geeft aan dat deze aangelegenheid kort wordt opgevolgd door de
sportraad.
Schepen van sport Louis DE SMEDT lanceert aansluitend een oproep tot de aanwezigen
om taalpeters aan te dragen, die technisch en op taalgebied onderlegd zijn. Hij nodigt de
aanwezigen uit om te komen kijken naar de praktijk.
Vanwege Gert LEENDERS
Raadslid Gert LEENDERS haalt aan dat er zich inzake het vangen en steriliseren van
zwerfkatten soms wachttijden van tweeënhalve maand zouden voordoen en wijst erop dat
een oorzaak hiervan is dat er voor Grimbergen, Humbeek en Beigem slechts één
kattenvanger is, die niet steeds beschikbaar is.
Schepen van milieu Eddie BOELENS antwoordt dat er twee zwerfkattenmeters zijn en dat
de katten na sterilisatie terug vrij worden gelaten. Hij geeft aan dat het niet evident is om
kandidaten te vinden.
Raadslid Elke WOUTERS gaat hierop verder in en vraagt hoe dit in de praktijk loopt,
wanneer er bijvoorbeeld zwerfkatten geboren worden in het tuinhuis van een buurman.
Zij wenst te weten of zij dit dan moet melden.
Schepen Eddie BOELENS bevestigt dat inderdaad de enige mogelijkheid erin bestaat dit te
melden zodat zij via het privédomein van de buurman kunnen worden gevangen.
Raadslid Vera VAN IMPE merkt op de je de zwerfkatten eigenlijk zelf moet vangen en dat
de zwerfkattenmeters daarna de kooi komen ophalen.
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Vanwege Philip ROOSEN
Raadslid Philip ROOSEN wijst erop dat het PWA zal verhuizen naar de VDAB, doch dat er
14 à 15 PWA-ers tewerkgesteld zijn in de gemeentescholen. Hij wenst te weten wat
hiermee dan zal gebeuren.
Schepen van welzijn Trui OLBRECHTS wijst erop dat deze problematiek ook reeds door
een partijgenoot werd aangekaart op de OCMW-raad en bevestigt dat er inderdaad PWAers zijn die toezicht houden in scholen. Zij geeft aan dat de diensten de impact voor de
betrokken en voor de scholen bekijken, doch dat er nu geen pasklare oplossingen zijn.
Vanwege Philip ROOSEN
Raadslid Philip ROOSEN snijdt de integratie van OCMW en gemeente als onderwerp aan,
die moet leiden tot een vergrootte efficiëntie. Hij wijst erop dat dit niet vanzelfsprekend is
als één structuur een voorbeeld is, terwijl de andere nauwelijks de kop boven water kan
houden en stelt dat men ervoor kan opteren om hetzij effectief aan structuren en
verhoudingen te raken, hetzij dat niet te doen en de integratie te beperken tot shared
services.
Aansluitend hierbij wenst hij te weten of er een road book met timing bestaat en vraagt
hij of toch geen ondersteuning moet worden gezocht bij een externe firma. Hij merkt op
dat dit geen schande is, dat succesvolle mensen zich omringen door beteren. Hij raadt
aan om derden in te schakelen om de integratie a) voor te bereiden, b) door te voeren en
c) tot efficiëntiewinst te laten leiden. Hij onderlijnt dat dit goed moet worden voorbereid
en dat de gemeenteraad hiervan op de hoogte moet worden gehouden. Hij vraag concreet
of er een road book en timing bestaat en of nagedacht is over externe ondersteuning.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt op elk van deze vragen negatief.
Vanwege Eric NAGELS
Raadslid Eric NAGELS vraagt naar de stand van zaken in verband met de opmaak van BPA
36 -Verbrande Brug nu het vorig studiebureau deze opdracht heeft teruggegeven.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat dit stilgelegd werd en dat een doorstart
gepland is in een serie van RUP’s, waarbij nu gewerkt wordt aan Borgt en Wezenhaag.
Vanwege Eric NAGELS
Raadslid Eric NAGELS verwijst naar een tussenkomst tijdens de gemeenteraadszitting van
januari met foto’s van verkeersborden op Gerselarendries en Oostvaartdijk betreffende
een tonnagebeperking tot 5 ton die verdwenen zijn.
Schepen van mobiliteit Paul HERMANS antwoordt dat sommige van deze borden destijds
niet door de gemeente zijn geplaatst en stelt dat dit opgevolgd wordt door de
mobiliteitsdienst.
Burgemeester Marleen MERTENS bevestigt dat hier sprake was van borden die zonder
reglement gezet waren.
Vanwege raadslid Bart LAEREMANS
Raadslid Bart LAEREMANS verwijst naar de werken in de Populierendallaan en naar het
feit dat schepen Selleslagh dienaangaande heeft aangegeven dat er een openbaar
onderzoek zou komen. Hij wenst te weten wanneer dit openbaar onderzoek plaats zal
vinden en of er nog een kans bestaat dat rekening zal worden gehouden met de
bedenkingen die dan worden geformuleerd.
Schepen van openbare werken Chris SELLESLAGH antwoordt dat als er vragen
binnenkomen het college daarover zal beslissen.
Raadslid Bart LAEREMANS merkt op dat de plaatsen van de verlichting al vastliggen.
Schepen van openbare werken Chris SELLESLAGH antwoordt dat deze een gevolg zijn van
een lichtstudie, op basis waarvan er nu zal worden gewerkt met LED-verlichting langs
weerszijden van de straat.
Vanwege raadslid Bart LAEREMANS
Raadslid Bart LAEREMANS verwijst naar krantenberichten waarin melding wordt gemaakt
van een motie waarin de stad Vilvoorde zich tegen U-place uitspreekt en geen melding
wordt gemaakt van Grimbergen.
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Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat de motie van Grimbergen doorgestuurd
werd naar het officieel adres.
Vanwege raadslid Bart LAEREMANS
Raadslid Bart LAEREMANS merkt op dat het dossier in verband met het gebouw voor
bibliotheek en OCMW nog geblokkeerd zou zitten en dat er hierover nog geen dossier zou
zijn.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat de behoeftestudies klaar zijn en dat het
dossier door het college gedeblokkeerd werd. Zij verduidelijkt dat nu een lastenboek voor
de aanduiding van een ontwerper moet worden gemaakt.
Raadslid Bart LAEREMANS wenst te weten of er inspraak van de gemeenteraadsleden zal
worden georganiseerd en of de oppositie betrokken zal worden bij de opzet van dit
gebouw.
Schepen van cultuur Marc VAN GODTSENHOVEN geeft aan dat het belangrijkste nu is dat
een lastenboek wordt opgesteld om een ontwerper aan te duiden, wat een
administratieve zaak is. Hij stelt dat na de keuze van een ontwerper rond de tafel zal
worden gezeten, maar dat er binnen de bibliotheek alvast een ruime consultatie van het
personeel is geweest, alsmede input van een professioneel studiebureau.
OCMW-voorzitter Trui OLBRECHTS zegt dat er nu geen plannen zijn, maar wel een
doorbraak. Zij geeft aan dat de behoeften nu naast elkaar moeten worden gezet om
synergieën te zoeken. Zij benadrukt dat de mensen van het OCMW hierbij zeker inspraak
zullen krijgen.
Raadslid Karlijne VAN BREE verwijst naar een artikel in het blad “Cursiefje” waarin wordt
aangekondigd dat de bib zal verhuizen tegen 2017, terwijl de onteigening nog niet rond
is.
Burgemeester Marleen MERTENS merkt op dat de grond aan de gemeente toebehoort
maar het huis niet.
Raadslid Karlijne VAN BREE wenst te weten waarom dit zo in de pers is gekomen.
OCMW-voorzitter Trui OLBRECHTS antwoordt dat dit niet door collegeleden is gemeld,
maar dat ze deze deadline wel nog wil halen.
Vanwege Gerlant VAN BERLAER
Raadslid Gerlant VAN BERLAER wenst in verband met het alternatief voor het nieuw te
bouwen stadion (nl. de renovatie van het Koning Boudewijnstadion) nog een alternatieve
piste aan te reiken. Voor wat betreft het MER moet Grimbergen zijns inziens als
vergunningverlener mee het lastenboek bepalen, waarin dan kan worden opgenomen dat
een ecobalans moet worden opgesteld. Op die manier, zo stelt Gerlant VAN BERLAER, kan
de verplichting worden opgelegd om de bouw van het stadion op Parking C af te wegen
tegen het alternatief van een renovatie van het Koning Boudewijnstadion.
Vanwege Luk RAEKELBOOM
Raadslid Luk RAEKELBOOM wenst te weten of het openluchtzwembad zal opengaan.
Schepen William DE BOECK antwoordt dat alles rond is en dat het openluchtzwembad
effectief gedurende twee maanden zal opengaan.

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergadering van 23 april 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
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