GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 AUGUSTUS 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
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Behandelde punten
Openbare zitting
1. Wijziging personeelsformatie - dienst Bevolking en Burgerlijke Stand, afdeling Burgeren Welzijnszaken
2. Basisonderwijs - Aanpassing van het schoolreglement voor de gemeentelijke
basisscholen met ingang van 1 september 2015
3. Basisonderwijs - Aanpassing van de bijdrageregeling voor de gemeentelijke
basisscholen met ingang van 1 september 2015
4. Basisonderwijs - Aanpassing van het arbeidsreglement voor de personeelsleden van
de gemeentelijke basisscholen met ingang van 1 september 2015
5. Basisonderwijs - Vaststelling van de aanwending van het lestijdenpakket voor het
schooljaar 2015-2016
6. Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Aanwending
puntenenveloppen - Omzetting van de toegekende punten in uren tewerkstelling voor
het schooljaar 2015-2016
7. Basisonderwijs - Aanpassing capaciteitsbepaling gemeentelijke basisschool ‘t Mierken
te Beigem
8. Stand van zaken capaciteit onderwijs
9. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaststelling van de formatie voor ICTcoördinatie voor het academiejaar 2015-2016
10. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaststelling van het aantal toezichtsuren ten
laste van het bestuur voor het academiejaar 2015-2016
11. IWVB - Goedkeuring vroegtijdige ontbinding en voorgestelde concrete aanpak daartoe
12. Verslaggeving in het kader van artikel 53 van het decreet van 6-7-2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking
13. Nieuwe convenant betreffende de toeristische werking in de regio Groene Gordel
14. Instellen drankperimeter Palmfuif 2015
15. vzw Vereniging Parochiale Werken - Gewest Vilvoorde - Investeringstoelage voor
uitgevoerde werken aan de Parochiezaal te Beigem - Goedkeuring
16. Subsidies van gemeentewege aan organisaties actief op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking - Toewijzing - Dienstjaar 2015

17. Subsidies van gemeentewege aan verscheidene organisaties - Toewijzing - Dienstjaar
2015
18. Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw’s - Erasmus Grimbergen vzw Goedkeuring ontbinding en sluiting van vereffening
19. Wijziging van het gemeentelijk retributiereglement op het uitlenen van gemeentelijke
materialen
20. Onteigening ten algemene nutte van voor het pand gelegen Rijkenhoekstraat 1 te
1850 Grimbergen- Definitieve vaststelling van het onteigeningsplan
21. Aanvaarding van de eenzijdige afstand door het Autonoom Gemeentebedrijf
Grimbergen van het erfpachtrecht op de tuinzone van de Lammekeshoeve en van het
concessierecht betreffende de uitbating en verhuring van het cafetaria met terras en
woongelegenheid “Lammekeshoeve” teneinde de verkoop van de Lammekeshoeve
met bijhorende tuinzone te realiseren
22. Stand van zaken parking C
23. Goedkeuring afrekening 6e werkingsjaar “woonbeleid regio Noord”
24. Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt vzw i.f.v.
gemeenschappelijk beheer van het bosgebied Beverbos
25. Verlenging van de deelname van de gemeente aan het project ‘Intergemeentelijke
Natuur- & Landschapsploegen’ in 2016
26. Goedkeuring grondafstand verkaveling VA/797/15 - AVIS-INVEST NV - nieuwe straat
aan de Meerstraat ZN, 1852 Grimbegen
27. Gemeentelijke sportraad, goedkeuring samenstelling, statuten en huishoudelijk
reglement
28. Wijziging van het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer inzake het instellen van blokparkeren in de Ringlaan
29. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van een parkeerverbod in de Nijverheidslaan gedeelte tussen
Kleinewinkellaan en containerpark en het parkeren in de Kleinewinkellaan, gedeelte
tussen Piereman en Bergmansbeekweg, voor te behouden voor personenauto’s,
auto’s voor dubbelgebruik, minibussen en motorfietsen
30. Lokale politie - Kennisname van het besluit van de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant tot goedkeuring van de jaarrekening 2013
31. Lokale politie - Aankoop informaticamateriaal - Voorwaarden en wijze van gunnen
32. Lokale politie - Uitbreiding licentie archiveringsmodule - AAL module en upgrade OCR
10K naar 25K
33. Lokale politie - Aankoop van een boordradio voor een dienstvoertuig combi met
uitbreiding van de fabrieksgarantie tot 5 jaar
34. Lokale politie - Kennisgeving van de vacatures in het operationeel kader in competie
gesteld in mobiliteitscyclus 2015-04

Toegevoegde agendapunten
35. Onderhoud infrastructuur voetbalveld FC Borght

Toegevoegd agendapunt aangevraagd door raadslid Karlijne Van Bree
36. Problematiek van hangjongeren in Strombeek

Toegevoegd agendapunt aangevraagd door raadslid Karlijne Van Bree
37. Wandelpad van basiliek naar basiliek aangevraagd door raadslid Bart Laeremans
38. Bijkomende speelruimte aan de gemeenteschool van Beigem

Toegevoegd agendapunt aangevraagd door raadslid Bart Laeremans
39. Prinsenbos niet veilig voor voetbal

Toegevoegd agendapunt aangevraagd door raadslid Yves Verberck

Mondelinge vragen

Besloten zitting
40. Lokale politie - Operationeel personeel van de lokale politie - Ontslagverlening met
oog op pensionering aan een vast benoemd inspecteur van politie Besluiten

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

Wijziging personeelsformatie - dienst Bevolking en Burgerlijke Stand,
afdeling Burger- en Welzijnszaken

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;
Overwegende dat in de huidige personeelsformatie, zoals globaal vastgesteld volgens de
principes die ter zake werden opgelegd door het besluit van Vlaamse regering van 7
december 2007 houdende o.a. de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie van
het gemeentepersoneel in de gemeenteraadszitting van 24 januari 2008 en laatst
gewijzigd in de gemeenteraadszitting van 28 mei 2015, naast een voltijdse statutaire
betrekking van adviseur bevolking en burgerlijke stand (A1a-A3a), drie voltijdse
statutaire betrekkingen van beleidsmedewerker bevolking en burgerlijke stand (B1-B3)
zijn opgenomen en dat daarnaast voor de werking van de dienst Bevolking en Burgerlijke
Stand vijf voltijdse statutaire administratief medewerkers (C1-C3) en 2 voltijdse
statutaire ondersteunend medewerkers (D1-D3) kunnen worden ingezet op basis van het
personeelbehoeftenplan.
Overwegende dat sedert de invulling van de betrekking van adviseur bevolking en
burgerlijke stand (A1a-A3a) is gebleken dat de invulling van de derde, thans vacante
betrekking van beleidsmedewerker bevolking en burgerlijke stand (B1-B3) weinig
meerwaarde biedt voor een effectieve en efficiënte organisatie van de dienst, doch dat de
invulling van een bijkomende betrekking van administratief medewerker (C1-C3) wel
noodzakelijk is om de dagdagelijkse loketwerking en afhandeling van dossiers te
verzekeren;
Overwegende dat derhalve de niet-ingevulde voltijdse statutaire betrekking van
beleidsmedewerker (B1-B3) zou kunnen worden omgezet naar een voltijdse statutaire
betrekking van administratief medewerker (C1-C3);
Overwegende dat deze nota een voldoende verantwoording biedt voor de omzetting in de
Gelet op het protocol dat betreffende dit voorstel tot wijziging van de personeelsformatie
werd afgesloten met de vakbonden na overleg in de schoot van het Gewoon Bijzonder
onderhandelings- en Hoog Overlegcomité van het Gemeente- en OCMW-personeel;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
In de personeelsformatie één van de drie voltijdse statutaire betrekkingen van
beleidsmedewerker bevolking en burgerlijke stand (B1-B3) om te zetten in een voltijdse
statutaire betrekking administratief medewerker (C1-C3).
2e zaak:

Basisonderwijs - Aanpassing van het schoolreglement voor de
gemeentelijke basisscholen met ingang van 1 september 2015

Overwegende dat op basis van artikel 37 van het decreet basisonderwijs van
25 februari 1997 de basisscholen verplicht zijn om sedert het schooljaar 1998-1999 te
beschikken over een schoolreglement;
Gelet op het feit dat het huidige schoolreglement werd vastgesteld in de
gemeenteraadszitting van 28 augustus 2014;
Overwegende dat er wijzigingen worden voorgesteld;
Gelet op het advies van de respectievelijke schoolraden;

Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van gemeentelijke
reglementen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Het op 28 augustus 2014 vastgestelde schoolreglement van de gemeentescholen van
Grimbergen, wordt met ingang van 1 september 2015 als volgt gewijzigd:
•
Hoofdstuk 4: Kostenbeheersing:
•
de tekst van artikel 7, § 5, wordt vervangen door wat volgt:
De bedragen van de bovenvermelde facturen zijn onderworpen aan een
indexregeling zoals vastgesteld in de wetgeving met betrekking tot de
kostenbeheersing in het basisonderwijs.
•
Hoofdstuk 6: Huiswerk, agenda’s, rapporten, evaluatie en schoolloopbaan:
•
de tekst van artikel 10, derde lid, wordt vervangen door wat volgt:
De klasleerkracht van de lagere school ondertekent wekelijks de agenda, één
ouder dagelijks.
•
artikel 12, § 1, na het eerste punt het volgende toe te voegen:
een jaar langer in het kleuteronderwijs, na kennisname en toelichting bij de
adviezen van de klassenraad en het CLB.
•
artikel 12, § 3, als volgt aan te passen:
In alle andere gevallen neemt de school de eindbeslissing inzake het al dan niet
zittenblijven of versnellen van de leerling, op basis van een gemotiveerde
beslissing van de klassenraad.
•
Hoofdstuk 7: Afwezigheden en te laat komen:
•
onder artikel 13, § 2, 1, b, worden het derde opsommingsteken en de
bijbehorende tekst geschrapt;
aan de opsomming van de soorten afwezigheden onder artikel 13, § 2, wordt het
volgende toegevoegd:
7.
Afwezigheden omwille van preventieve schorsing en tijdelijke en
definitieve uitsluiting:
Een afwezigheid omwille van een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve
uitsluiting en waarbij de school gemotiveerd heeft dat de opvang in de school niet
haalbaar is, is een gewettigde afwezigheid.
•

•

Hoofdstuk 8: Schending van de schoolafspraken, preventieve schorsing, tijdelijke en
definitieve uitsluiting:
•
de tekst van artikel 15 wordt vervangen door wat volgt:
Ouders stimuleren hun kind om de afspraken van de school na te leven, dewelke
zijn opgenomen in de afsprakennota.
•
in artikel 17, § 3, wordt onder de tussentitel “definitieve uitsluiting” de tweede zin
vervangen door wat volgt:
Een definitieve uitsluiting is een uitsluiting die inhoudt dat de gesanctioneerde
leerling definitief uit de school wordt verwijderd op het moment dat deze leerling
in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperioden
tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen, na schriftelijke kennisgeving aan
de ouders van de betrokken leerling.
Hoofdstuk 12: Leerlingengevens en privacy
•
in artikel 32, tweede lid wordt de zinsnede “naar de nieuwe school” ingevoegd
tussen “leerlingengegevens overgedragen” en “op voorwaarde dat”.

Art. 2.
De gecoördineerde versie van de tekst van het schoolreglement zoals vastgesteld in de
gemeenteraadszitting van 28 augustus 2014 en gewijzigd in de zitting van heden goed te
keuren voor aanhechting aan dit besluit. Een exemplaar van dit gecoördineerd
schoolreglement, met daarop de vermelding “goedgekeurd in de gemeenteraadszitting
van 27 augustus 2015”, gevolgd door de handtekening van de gemeentesecretaris en de
voorzitter van de gemeenteraad, dient in het dossier van de dienst Personeel en
Organisatie te worden bewaard en aan elk van onze scholen te worden bezorgd.

3e zaak:

Basisonderwijs - Aanpassing van de bijdrageregeling voor de gemeentelijke
basisscholen met ingang van 1 september 2015

Gelet op het feit dat gesubsidieerde basis-, kleuter- of lagere scholen, op basis van het
decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (artikel 27), geen direct of indirect
inschrijvingsgeld kunnen vragen aan de ouders;
Overwegende dat evenmin bijdragen kunnen worden gevraagd voor onderwijsgebonden
kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te
streven;
Overwegende dat het bestuur een bijdrageregeling moet vaststellen voor de kosten die
scholen aanrekenen voor diensten die aangeboden worden en waarvan de ouders
vrijwillig gebruik kunnen maken;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 augustus 2014 betreffende de vaststelling
van de bijdrageregeling voor onze gemeentelijke basisscholen met ingang van
1 september 2014;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2015 betreffende het
retributiereglement van gemeentelijke maaltijden waarin werd beslist om met ingang van
1 september 2015 de gemeentelijke maaltijden aan de gemeentelijke basisscholen zonder
dessert aan te bieden en het tariefreglement aan te passen;
Overwegende dat gezien de voorgaande wijzigingen de bijdrageregeling dient te worden
aangepast vanaf het schooljaar 2015-2016;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het resultaat van het overleg van de schoolraden ter zake;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
Met ingang van 1 september 2015 wordt in de bijdrageregeling voor de gemeentelijke
basisscholen vastgesteld door de gemeenteraad op 28 augustus 2014 onder de tussentitel
“algemeen”, na het zevende opsommingsteken “•” de tekst bij het eerste
opsommingsteken “-“ vervangen door wat volgt:
•
warme maaltijden = soep + hoofdschotel:
. € 3,25 voor de kleuters;
. € 3,75 voor de leerlingen van lagere school;
. € 3,60 voor de leerlingen van lagere school die deel uitmaken van een groot
gezin (= vanaf 3 kinderen < 18 jaar in een gezin).
4e zaak:

Basisonderwijs - Aanpassing van het arbeidsreglement voor de
personeelsleden van de gemeentelijke basisscholen met ingang van 1
september 2015

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, zoals gewijzigd
bij de wet van 18 december 2002;
Overwegende dat het mogelijk is om afzonderlijke reglementen op te stellen voor de
verschillende categorieën van werknemers en/of voor de verschillende afdelingen binnen
de onderneming;
Overwegende dat de gemeenteraad, conform artikel 42, § 3, van het gemeentedecreet,
bevoegd is voor het vaststellen van de gemeentelijke reglementen;
Gelet op artikel 15 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van
sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde CLB’s;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 augustus 2013 betreffende de vaststelling
van het arbeidsreglement voor de personeelsleden van de gemeentelijke basisscholen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2015 waarbij met ingang van
1 september 2015 de gemeenteraadsbeslissingen betreffende de organisatie van
logopedische zorg in het kader van het gemeentelijk basisonderwijs werden opgeheven;
Overwegende dat naar aanleiding hiervan het arbeidsreglement voor de personeelsleden
van de gemeentelijke basisscholen dient te worden aangepast;

Overwegende dat van deze gelegenheid eveneens gebruik wordt gemaakt om op
aangeven van de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) de aanpassing
betreffende psychosociale risico’s op het werk evenals andere kleine aanpassingen door te
voeren;
Overwegende dat het tevens als gevolg van nadere afspraken en bijkomende
verplichtingen inzake het personeelsbeleid noodzakelijk is om het arbeidsreglement aan
te passen;
Overwegende dat de aangepaste tekst in overleg met de directeurs van de gemeentelijke
basisscholen is opgesteld;
Gelet op de protocols die ter zake werden afgesloten in de schoot van het Afzonderlijk
Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
§ 1. Het arbeidsreglement voor de personeelsleden van de gemeentelijke basisscholen
wordt met ingang van 1 september 2015 vastgesteld zoals het in de zitting van heden
aan de gemeenteraad is voorgelegd.
§ 2. Een exemplaar van deze tekst met daarop de vermelding “goedgekeurd in de
gemeenteraadszitting van 27 augustus 2015”, gevolgd door de handtekeningen van de
gemeentesecretaris en de voorzitter van de gemeenteraad, dient in het dossier van de
dienst Personeel en Organisatie te worden bewaard en aan elk van onze scholen te
worden bezorgd.
Art. 2.
Het arbeidsreglement voor de personeelsleden van de gemeentelijke basisscholen
vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 29 augustus 2013 wordt opgeheven vanaf 1
september 2015.
5e zaak:

Basisonderwijs - Vaststelling van de aanwending van het lestijdenpakket
voor het schooljaar 2015-2016

Gelet op het decreet basisonderwijs van 27 februari 1997;
Overwegende dat het schoolbestuur in toepassing van dit decreet dient over te gaan tot
de vaststelling van de aanwending van het lestijdenpakket dat aan de verschillende
gemeentescholen door de Vlaamse Gemeenschap werd toegekend;
Gelet op de processen-verbaal van de schoolraden van de gemeentescholen van
Grimbergen;
Gelet op het protocol houdende het resultaat van de bespreking van deze aangelegenheid
in de schoot van het afzonderlijk bijzonder onderhandelings- en hoog overlegcomité voor
het gesubsidieerd onderwijs;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
De aanwending van de lestijden die door de Vlaamse Gemeenschap worden gesubsidieerd
en van de lestijden ingericht ten laste van de gemeente, voor het schooljaar 2015-2016
als volgt vast te stellen:

1

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL BEIGEM

totaal aantal leerlingen op 2 februari 2015: 283

1.1

Directie

1 directeur zonder lesopdracht

1.2

Kleuterafdeling

aantal leerlingen op 2 februari 2015: 122

gesubsidieerde lestijden:
144 + 14 lichamelijke opvoeding + 16 SES (17 gesubsidieerde SES-lestijden + 1
gesubsidieerde SES-lestijd overgedragen vanuit de kleuterafdeling van de gemeentelijke
basisschool Strombeek-Bever - 2 gesubsidieerde SES-lestijden overgedragen naar de
lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Beigem) - als volgt aangewend:
•
6 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es)
•
1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer(es) voor lichamelijke opvoeding met 14
lestijden
•
2 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) voor SES-lestijden met resp. 6 en 9
lestijden
•
1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer(es) voor SES-lestijden overgedragen vanuit
de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever met 1 lestijd

gesubsidieerde uren kinderverzorging:
9 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van kinderverzorg(st)er met 9 uren

lestijden ten laste:
niet van toepassing

1.3

Lagere afdeling

aantal leerlingen op 2 februari 2015: 161

gesubsidieerde lestijden:
190 + 14 lichamelijke opvoeding + 13 SES (11 gesubsidieerde SES-lestijden + 2
gesubsidieerde SES-lestijden overgeheveld vanuit de kleuterafdeling van de
gemeentelijke basisschool Beigem) - als volgt aangewend:
•
7 voltijdse ambten van onderwijzer(es)
•
1 deeltijds ambt van onderwijzer(es) met 22 lestijden
•
2 deeltijdse ambten van leermeesteres(es) lichamelijke opvoeding met resp. 10 en 4
lestijden
•
3 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) voor SES-lestijden met resp. 2, 6 en 3
lestijden
•
1 deeltijds ambt van onderwijzer(es) voor SES-lestijden overgeheveld vanuit de
kleuterafdeling met 2 lestijden

lestijden ten laste:
2 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van onderwijzer(es) met 1 lestijd
•
1 deeltijds ambt van leermeester(es) lichamelijke opvoeding met 1 lestijd

1.4

Beleids- en ondersteunend personeel

gesubsidieerde uren medewerker administratie:
29 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van administratief medewerk(st)er met 29 uren

gesubsidieerde uren ICT-coördinator:
8 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van ICT-coördinator met 8 uren

gesubsidieerde uren zorgcoördinator:
25 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van zorgcoördinator met resp. 25 uren

2

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL BORGT

totaal aantal leerlingen op 2 februari 2015: 277 (waarvan 1 Roma-leerling)

2.1

Directie

1 directeur zonder lesopdracht

2.2

Kleuterafdeling

aantal leerlingen op 2 februari 2015: 91

gesubsidieerde lestijden:
112 + 10 lichamelijke opvoeding + 14 SES (22 gesubsidieerde SES-lestijden - 8
gesubsidieerde SES-lestijden overgeheveld naar de lagere afdeling van de gemeentelijke
basisschool Borgt) - als volgt aangewend:
•
4 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es)
•
1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer(es) met 16 lestijden
•
2 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) voor lichamelijke opvoeding met resp.
8 en 2 lestijden
•
1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer(es) voor SES-lestijden met 14 lestijden

gesubsidieerde uren kinderverzorging:
9 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van kinderverzorg(st)er met 9 uren

lestijden ten laste:
niet van toepassing

2.3

Lagere afdeling

aantal leerlingen op 2 februari 2015: 186 (waarvan 1 Roma-leerling)

gesubsidieerde lestijden:
215 + 18 lichamelijke opvoeding + 49 SES (41 gesubsidieerde SES-lestijden + 8
gesubsidieerde SES-lestijden overgeheveld vanuit de kleuterafdeling van de
gemeentelijke basisschool Borgt) - als volgt aangewend:
•
8 voltijdse ambten van onderwijzer(es)
•
1 deeltijds ambt van onderwijzer(es) met 23 lestijden
•
4 deeltijdse ambten van leermeesteres(es) lichamelijke opvoeding met resp. 4, 6, 4
en 4 lestijden
•
1 voltijds ambt van onderwijzer(es) voor SES-lestijden
•
2 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) voor SES-lestijden met resp. 1 en 16
lestijden
•
1 deeltijds ambt van onderwijzer(es) voor SES-lestijden overgeheveld vanuit de
kleuterafdeling met resp. 8 lestijden

lestijden ten laste:
20 - als volgt aangewend:
•
3 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) met 7, 12 en 1 lestijden

2.4

Beleids- en ondersteunend personeel

gesubsidieerde uren medewerker administratie:
29 - als volgt aangewend:
•
4 deeltijdse ambten van administratief medewerk(st)er met resp. 3, 3, 22 en 1 uren

gesubsidieerde uren ICT-coördinator:
8 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van ICT-coördinator met 8 uren

gesubsidieerde uren zorgcoördinator:
24 - als volgt aangewend:
•
2 deeltijdse ambten van zorgcoördinator met 23 en 1 uren

3

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL HUMBEEK

totaal aantal leerlingen op 2 februari 2015: 373

3.1

Directie

1 directeur zonder lesopdracht

3.2

Kleuterafdeling

aantal leerlingen op 2 februari 2015: 161

gesubsidieerde lestijden:
166 (186 gesubsidieerde klaslestijden - 20 gesubsidieerde klaslestijden overgedragen
naar de lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Humbeek) + 18 lichamelijke
opvoeding + 10 SES (16 gesubsidieerde SES-lestijden - 6 gesubsidieerde SES-lestijden
overgedragen naar de lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Humbeek) - als
volgt aangewend:
•
6 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es)
•
1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer(es) met 22 lestijden
•
2 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) voor lichamelijke opvoeding met resp.
16 en 2 lestijden
•
1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer(es) voor SES-lestijden met 10 lestijden

gesubsidieerde uren kinderverzorging:
10 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van kinderverzorg(st)er met 10 uren

lestijden ten laste:
niet van toepassing

3.3

Lagere afdeling

aantal leerlingen op 2 februari 2015: 212

gesubsidieerde lestijden:
262 (242 gesubsidieerde klaslestijden + 20 gesubsidieerde klaslestijden overgedragen
vanuit de kleuterafdeling van de gemeentelijke basisschool Humbeek) + 20 lichamelijke
opvoeding + 21 SES (15 gesubsidieerde SES-lestijden + 6 gesubsidieerde SES-lestijden
overgedragen vanuit de kleuterafdeling van de gemeentelijke basisschool Humbeek) - als
volgt aangewend:
•
10 voltijdse ambten van onderwijzer(es)
•
1 deeltijds ambt van onderwijzer(es) met 2 lestijden
•
2 ambten van onderwijzer(es) overgeheveld vanuit de kleuterafdeling met resp. 3 en
17 lestijden
•
3 deeltijdse ambten van leermeesteres(es) lichamelijke opvoeding met resp. 4, 12 en
4 lestijden
•
2 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) voor SES-lestijden met resp. 5 en 10
lestijden
•
1 deeltijdse ambt van onderwijzer(es) voor SES-lestijden overgeheveld vanuit de
kleuterafdeling met 6 lestijden

lestijden ten laste:
17 - als volgt aangewend:
•
2 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) met resp. 12 en 5 lestijden

3.4

Beleids- en ondersteunend personeel

gesubsidieerde uren medewerker administratie:
37 - als volgt aangewend:
•
4 deeltijdse ambten van administratief medewerk(st)er met resp. 4, 14, 18 en 1 uren

gesubsidieerde uren ICT-coördinator:
11 - als volgt aangewend:
•
3 deeltijds ambten van ICT-coördinator met 9, 1 en 1 uren

gesubsidieerde uren zorgcoördinator:
31 - als volgt aangewend:
•
2 deeltijdse ambten van zorgcoördinator met resp. 29 en 2 uren

4

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL STROMBEEK-BEVER

totaal aantal leerlingen op 2 februari 2015: 327 (waarvan 1 Roma-leerling)

4.1

Directie

1 directeur zonder lesopdracht

4.2

Kleuterafdeling

aantal leerlingen op 2 februari 2015: 138 (waarvan 1 Roma-leerling)

gesubsidieerde lestijden:
162 + 16 lichamelijke opvoeding + 42 SES (44 gesubsidieerde SES-lestijden - 1
gesubsidieerde SES-lestijd overgedragen naar de kleuterafdeling van de gemeentelijke
basisschool Beigem - 1 gesubsidieerde SES-lestijd overgedragen naar de lagere afdeling
van de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever) - als volgt aangewend:
•
6 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es)
•
4 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) met resp. 2, 8, 4 en 4 lestijden
•
3 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) voor lichamelijke opvoeding met resp.
13, 1 en 2 lestijden
•
5 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) voor SES-lestijden met resp. 11, 1, 7,
1 en 22 lestijden

gesubsidieerde uren kinderverzorging:
9 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van kinderverzorg(st)er met 9 uren

lestijden ten laste:
niet van toepassing

4.3

Lagere afdeling

aantal leerlingen op 2 februari 2015: 189

gesubsidieerde lestijden:
216 + 20 lichamelijke opvoeding + 52 SES (51 gesubsidieerde SES-lestijden + 1
gesubsidieerde SES-lestijd overgedragen vanuit de kleuterafdeling van de gemeentelijke
basisschool Strombeek-Bever) - als volgt aangewend:
•
8 voltijdse ambten van onderwijzer(es)
•
2 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) met resp. 18 en 6 lestijden
•
1 deeltijds ambt van leermeesteres(es) lichamelijke opvoeding met 20 lestijden
•
2 voltijdse ambt van onderwijzer(es) voor SES-lestijden
•
1 deeltijds ambt van onderwijzer(es) voor SES-lestijden met 3 lestijden
•
1 deeltijds ambt van onderwijzer(es) voor SES-lestijden overgeheveld vanuit de
kleuterafdeling met 1 lestijd

lestijden ten laste:
24 - als volgt aangewend:
•
2 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) met resp. 12 en 12 lestijden

4.4

Beleids- en ondersteunend personeel

gesubsidieerde uren medewerker administratie:
33 - als volgt aangewend:

•

1 deeltijds ambt van administratief medewerk(st)er met 33 uren

gesubsidieerde uren ICT-coördinator:
9 - als volgt aangewend:
•
2 deeltijds ambten van ICT-coördinator met 8 en 1 uren

gesubsidieerde uren zorgcoördinator:
28 - als volgt aangewend:
•
5 deeltijdse ambten van zorgcoördinator met resp. 7, 13, 4, 3 en 1 uren

5

scholengemeenschap

5.1

Beleids- en ondersteunend personeel

gesubsidieerde uren administratie:
13 - als volgt aangewend:

Gemeenschap

Beigem

Borgt

Humbeek

StrombeekBever

Totaal Extra
uren

4

3

3

3

13

Beigem

Borgt

Humbeek

StrombeekBever

Totaal Extra
uren

0

0

0

0

0

gesubsidieerde uren ICT:
0 - als volgt aangewend:

Gemeenschap

gesubsidieerde uren zorgcoördinator:
19 - als volgt aangewend:

Gemeenschap

6e zaak:

Beigem

Borgt

Humbeek

StrombeekBever

Totaal Extra
uren

4

5

5

5

19

Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Aanwending
puntenenveloppen - Omzetting van de toegekende punten in uren
tewerkstelling voor het schooljaar 2015-2016

Overwegende dat basisscholen en scholengemeenschappen sinds het schooljaar 20032004 personeel kunnen aanwerven voor de uitbouw van de terreinen administratie,
informatie- en communicatietechnologie (ICT) en zorg;
Gelet op het feit dat hiertoe voor de vermelde terreinen puntenenveloppen worden
toegekend, op basis van de leerlingenaantallen op de eerste schooldag van februari, die
vervolgens moeten worden omgezet in uren tewerkstelling;
Overwegende dat men meer punten nodig heeft voor een betrekking van dezelfde
omvang naarmate het gevraagde opleidingsniveau hoger is;
Gelet op het feit dat, in continuïteit met de huidige personeelsinzet, voorgesteld kan
worden om verder te werken met de volgende opleidingsniveaus:
•
voor de betrekking van administratief medewerker: ten minste hoger secundair
onderwijs;
•
voor de betrekking van ICT-coördinator: ten minste hoger secundair onderwijs;
•
voor de betrekking van zorgcoördinator: ten minste professionele bachelor;
Overwegende dat de schoolhoofden, na berekening van de puntenenveloppen voor het
komende schooljaar, tot het volgend voorstel kwamen inzake de verdeling en aanwending
van de punten die op schoolniveau werden toegewezen:

BOP

enveloppes

verdeling en
aanwending

adm.

ICT

Beigem

51

Borgt

adm.

ICT

zorg

adm.

ICT

zorg

14

51

14

59

29

8

25

52

14

51

14

57

29

8

24

Humbeek

65

19

65

19

73

37

11

31

Strombeek-B.

58

16

58

16

66

33

9

28

255

1

0

0

255

226

63

255

128

36

108

gemeenschap
TOTAAL

226

63

zorg

uren tewerkstelling

Overwegende dat volgend voorstel werd geformuleerd voor aanwending van de punten
die samengelegd werden op het niveau van de scholengemeenschap:
school

stimulus

restpunten

TOTAAL

verdeling punten

uren tewerkstelling

adm.

ICT

zorg

adm.

ICT

zorg

7

0

9

4

0

4

adm.

ICT

0

0

Borgt

1

0

5

0

12

3

0

5

Humbeek

0

0

5

0

12

3

0

5

Strombeek-B.

0

0

5

0

12

3

0

5

22

0

45

13

0

19

66

Beigem

TOTAAL

67

1

Gelet op het feit dat beide voorstellen samen voor het schooljaar 2015-2016 resulteren in
de volgende formatie:
uren per week (/36)

Beigem

Borgt

Humbeek

Strombeek-Bever

TOTAAL

HSO

adm.

33

32

40

36

141

ICT

8

8

11

9

36

zorg

29

29

36

33

127

PBA

Gelet op het advies van de respectievelijke schoolraden;
Gelet op het protocol dat inzake deze aangelegenheid werd afgesloten in de schoot van
het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het
Gesubsidieerd Onderwijs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
De aanwervingen in de hieronder opgesomde gesubsidieerde ambten te realiseren op de
vermelde aanwervingsniveaus:
•
niveau hoger secundair onderwijs voor het ambt van administratief medewerk(st)er;
•
niveau hoger secundair onderwijs voor het ambt van ICT-coördinator;
•
niveau professionele bachelor voor het ambt van zorgcoördinator.
Art. 2.
De formatie voor het beleids- en ondersteunend personeel voor de gemeentescholen van
Grimbergen, rekening houdend met de in artikel 1 vastgestelde aanwervingsniveaus, als
volgt vast te stellen:
uren per week (/36)

Beigem

Borgt

Humbeek

StrombeekBever

TOTAAL

HSO

admin.

ICT

PBA

zorg

1*

29

29

37

33

128

2**

4

3

3

3

13

tot

33

32

40

36

141

1*

8

8

11

9

36

2**

0

0

0

0

0

tot

8

8

11

9

36

1*

25

24

31

28

108

2**

4

5

5

5

19

tot

29

29

36

33

127

*

uit de punten van de school

**

uit de punten van de scholengemeenschap

7e zaak:

Basisonderwijs - Aanpassing capaciteitsbepaling gemeentelijke basisschool
‘t Mierken te Beigem

Gelet op het feit dat in toepassing van het decreet van 25 november 2011 betreffende het
inschrijvingsrecht, dat vanaf 1 september 2012 in voege trad, alle scholen voor de start
van het schooljaar hun capaciteit moeten bepalen;
Overwegende dat een capaciteitsbepaling een vaststellen is van een maximumnorm voor
het aantal leerlingen en dat dit kan per graad, per klas, op schoolniveau, …;
Overwegende dat het schoolbestuur autonoom de maximumnorm(en) vaststelt;
Overwegende dat de aspecten veiligheid en beschikbare ruimte hierbij als leidende criteria
werden gebruikt;
Gelet op het feit dat bij gemeenteraadsbeslissing van 24 mei 2012in voor de
gemeentelijke basisschool Beigem een capaciteitsbeperking werd ingevoerd vanaf het
schooljaar 2013-2014 ;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2014 waarbij de capaciteit van de
gemeentelijke basisschool Beigem voor het schooljaar 2015-2016 werd vastgesteld;
Gelet op het feit dat met ingang van 1 september 2015 het nieuwe schoolgebouw in de
Gemeentehuisstraat, dat gerealiseerd werd met capaciteitsmiddelen, in gebruik zal
worden genomen;
Overwegende dat naar aanleiding hiervan de schoolcapaciteit voor het schooljaar 20152016 kan worden verhoogd;
Gelet op het advies van de betrokken schoolraad omtrent de voorgestelde
capaciteitsuitbreiding;
Gelet op het feit dat een schoolbestuur in toepassing van de omzendbrief BaO/2012/01
betreffende inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures na de start van de
inschrijvingen de capaciteit van een basisschool kan verhogen;
Overwegende dat in een gemeente die buiten het werkingsgebied van een LOP is gelegen,
het schoolbestuur de capaciteitsverhoging ter kennisgeving dient mee te delen aan de
schoolbesturen van de andere scholen gelegen in die gemeente;
Overwegende dat bij inschrijvingen als gevolg van de capaciteitsverhoging het
schoolbestuur, net zoals bij inschrijvingen door vrijgekomen plaatsen, steeds de volgorde
van de niet-gerealiseerde inschrijvingen in het inschrijvingsregister, desgevallend per
contingent, moet respecteren;
Gelet op het protocol dat ter zake werd afgesloten in de schoot van het Afzonderlijk
Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs;

Gelet op het feit dat de gemeenteraad, als hoogste bestuursorgaan van het
schoolbestuur, bevoegd is om de capaciteit vast te stellen van de gemeentelijke
basisscholen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
Voor het schooljaar 2015-2016 voor de gemeentelijke basisschool Beigem de capaciteit
als volgt vast te stellen:
Klas

Capaciteit

2013

48

2012

48

2011

48

2010

48

1ste leerjaar

48

2

de

leerjaar

48

3

de

leerjaar

48

4de leerjaar

24

5

de

leerjaar

24

6

de

leerjaar

48

8e zaak:

Stand van zaken capaciteit onderwijs

Schepen van onderwijs Patrick VERTONGEN krijgt het woord en deelt het volgende mee:
•
voor wat betreft de gemeentelijke basisschool te Beigem:
- de voorlopige oplevering van het nieuwe gebouw heeft plaatsgevonden op 18
augustus 2015;
- de klassen worden nu ingericht;
- de containerklassen worden morgen weggenomen;
- het nieuwe gebouw en de heraangelegde speelplaats worden in gebruik genomen
op 1 september 2015;
•
vooral betreft de gemeentelijke basisschool te Strombeek-Bever:
- op 3 augustus 2015 werd aan de architect opdracht gegeven om plannen te
tekenen;
- de architect beschikt hiervoor over 60 dagen, dus verwacht door de plannen eind
oktober, begin november;
- de bouwvergunning zou tegen het einde van dit jaar te worden afgeleverd.
Verder herinnert de schepen eraan dat op 17 september 2015 een vergadering zal
plaatsvinden van de gemeenteraadscommissie personeel en organisatie waarop het
dossier in verband met de capaciteit van het gemeentelijk basisonderwijs aan bod zal
komen.
9e zaak:

Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaststelling van de formatie voor
ICT- coördinatie voor het academiejaar 2015-2016

Gelet op de omzendbrief GD/2003/04 van 18 juli 2003;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad, rekening houdend met de mogelijkheden die in
deze omzendbrief worden aangeboden, in de zitting van 26 juni 2014 besliste om het
samenwerkingsplatform dat op 26 september 2002 werd opgericht voor onze
gemeentescholen en onze Academie voor Muziek, Woord en Dans, te continueren
gedurende de komende 6 schooljaren (2014-2020);
Overwegende dat de gemeentelijke basisscholen en de gemeentelijke Academie een
samenwerkingplatform vormen, maar dat de middelen en de uren voor ICT-coördinatie
afzonderlijk (basisonderwijs-academie) worden aangewend;

Gelet op het feit dat de Academie een enveloppe van 11 punten mag aanwenden voor de
berekening van de omvang van het ambt tijdens het academiejaar 2015-2016;
Overwegende dat de directeur met een schrijven van 1 juli 2015 voorstelt om, rekening
houdend met de geldende bepalingen, de 11 punten tijdens het academiejaar 2015-2016
aan te wenden om een betrekking van ICT-coördinator ten belope van 2 u. HS/week in te
richten;
Gelet op het protocol dat ter zake werd afgesloten in het Afzonderlijk Bijzonder
Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
De formatie voor ICT-coördinatie voor het academiejaar 2015-2016 in de gemeentelijke
Academie voor Muziek, Woord en Dans vast te stellen op 2 u. HS/week in het ambt van
ICT-coördinator.
10e zaak:

Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaststelling van het aantal
toezichtsuren ten laste van het bestuur voor het academiejaar 2015-2016

Overwegende dat er vorig schooljaar in totaal 64,50 u./week toezicht werden
georganiseerd voor de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans;
Overwegende dat het inrichten van deze toezichtsuren noodzakelijk is om een voldoende
dekking te realiseren van de openingsuren van de diverse vestigingen van de Academie;
Gelet op het protocol dat ter zake werd afgesloten in het Afzonderlijk Bijzonder
Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
Voor het academiejaar 2015-2016 64,50 u./week ten laste te nemen voor het inrichten
van het toezicht voor de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
11e zaak:

IWVB - Goedkeuring vroegtijdige ontbinding en voorgestelde concrete
aanpak daartoe

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de statuten van de Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant
(IWVB) zoals laatst gecoördineerd op 25 juni 2013;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12 november 1987 houdende de
toetreding van de gemeente Grimbergen tot de Intercommunale voor Waterbedeling in
Vlaams-Brabant (IWVB), en dit met betrekking tot de drinkwaterdistributie in de
deelgemeente Strombeek-Bever;
Overwegende dat deze toetreding tot IWVB kaderde in de regionalisering waarbij de
Brusselse Intercommunale Watermaatschappij (BIWM), die voorheen de
drinkwaterdistributie in Strombeek-Bever verzorgde, werd omgevormd, en waarbij IWVB
werd opgericht als gewestelijke distributie-intercommunale voor de gemeenten van het
Vlaams Gewest;
Overwegende dat BIWM (cf. het latere Vivaqua) hierbij verantwoordelijk bleef voor de
exploitatie van de drinkwaternetten; dat BIWM zich ook aansloot tot de nieuwe
distributie-intercommunale IWVB;
Overwegende dat de opdrachthoudende vereniging IWVB heden een
samenwerkingsverband is tussen:
•
13 gemeentebesturen, namelijk:
•
Beersel;
•
Dilbeek;
•
Drogenbos;

•
•

•
Grimbergen;
•
Halle;
•
Kortenberg;
•
Machelen;
•
Merchtem;
•
Sint-Genesius-Rode;
•
Sint-Pieters-Leeuw;
•
Tervuren;
•
Wemmel;
•
Zaventem;
de intercommunale Vivaqua;
de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
(TMVW);

Overwegende dat de gemeente Grimbergen aangesloten is bij IWVB voor wat betreft de
drinkwaterdistributie te Strombeek-Bever; dat de exploitatie van het
drinkwaterdistributienetwerk te Strombeek-Bever gebeurt door Vivaqua;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen als vennoot van IWVB nog steeds eigenaar is
van de distributie-installaties die bestonden voor de oprichting van de intergemeentelijke
vereniging en daarvan enkel het gebruik heeft ingebracht in IWVB; dat de nieuwe
installaties eigendom zijn van IWVB/TMVW;
Overwegende dat de raad van bestuur van IWVB in 2011 voor het eerst geconfronteerd
werd met de zgn. alarmbelprocedure - voorzien in artikel 68 van het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking - omdat het netto actief van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband gedaald was tot minder dan de helft van het vast gedeelte van
het kapitaal;
Overwegende dat - ingevolge deze alarmbelprocedure - de raad van bestuur gehouden
was tot de opmaak van een saneringsplan; dat dit saneringsplan na bespreking door de
raad van bestuur werd goedgekeurd, doch door de deelnemers in buitengewone algemene
vergadering niet werd aanvaard;
Overwegende dat deze oefening nadien herhaaldelijk werd hernomen, maar dat de
voorgelegde saneringsplannen keer op keer, en voor het laatst in 2012, door de algemene
vergadering werden afgewezen;
Overwegende dat sindsdien door het directiecomité en de raad van bestuur van IWVB een
evenwicht werd betracht tussen de belangen van de diverse actoren: IWVB, de
gemeentelijke deelnemers, TMVW en VIVAQUA;
Overwegende dat de IWVB op deze wijze in een impasse belandde die door diverse
factoren wordt bestendigd:
•
de gemeenten dienen de investeringen ten laste te nemen, zonder dat daar nog
specifiek rendement tegenover staat. Nu begrotingen meer onder spanning
komen, is dergelijke extra last niet altijd welkom;
•
de kostenstructuur van IWVB wordt in belangrijke mate bepaald door de
overeenkomst met Vivaqua. De voorwaarden ervan zijn niet direct gunstig en
bovendien niet aangepast aan de huidige realiteit van dalend drinkwaterverbruik;
•
de verlenging van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IWVB, is op het
einde van de lopende legislatuur aan de orde, maar heeft onvoldoende draagvlak,
wat een kritische voorwaarde is voor een duurzame saneringsoefening;
•
enkele rechtszaken wegen op de bereidheid om tot een werkbaar compromis voor
de toekomst te komen:
•
de indexatieformule in het contract met VIVAQUA wordt door de federale
overheid als ‘onwettig’ gekwalificeerd;
•
de eigendomsoverdracht van vijf (5) gemeenten naar VIVAQUA betrekt
‘ongewenst’ en niet-vergoed de netdelen in eigendom van FARYS|TMVW in de
transactie;
•
dit alles brengt de betrokken actoren in een aanslepende sluimerende
conflictsituatie;
•
de opeenvolgende (gedeeltelijke) afwijzingen van diverse
prijsaanpassingsvoorstellen diepen de (negatieve) kloof tussen kosten en
opbrengsten steeds verder uit;

Overwegende dat in deze context een doorstart van de huidige IWVB-formule met
vernieuwde voorwaarden, gezien de talloze falende pogingen om dit via een herstelplan te
bereiken, quasi geen optie (meer) is;
Overwegende dat inzonderheid een doorstart met een unieke ‘overnemer’ als zeer
moeilijk bestempeld kan worden, aangezien op het grondgebied van meerdere
deelnemers in IWVB er meer dan één drinkwaterbedrijf actief is, waarbij in voorkomend
geval de partner naast IWVB niet altijd dezelfde is;
Overwegende dat het directiecomité van IWVB in dit kader op 19 februari 2015 besliste
tot het opstellen van een princiepsnota met inbegrip van een individuele impactnota voor
de vennoten;
Overwegende dat de ontwerpteksten van de nota’s “Toekomstperspectief IWVB - Voorstel
tot concrete aanpak” per e-mail van 5 juni 2015 aan de leden van de raad van bestuur
werden bezorgd; dat de goedkeuring van de voorgestelde concrete aanpak werd
geagendeerd op de raad van bestuur van 23 juni 2015;
Overwegende dat ook het gemeentebestuur Grimbergen een vertegenwoordiger heeft in
de raad van bestuur van IWVB; dat het - gezien de vastgestelde agenda voor de
vergadering van de raad van bestuur van 23 juni 2015 - zorgvuldig werd geacht dat deze
vertegenwoordiger werd gemandateerd door het college van burgemeester en schepenen;
dat het college van burgemeester en schepenen in dit kader besliste in zitting van 22 juni
2015 deze gemeentelijke vertegenwoordiger te mandateren om de voorgestelde concrete
aanpak zoals uiteengezet in de nota “Toekomstperspectief IWVB” goed te keuren onder
voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering;
Overwegende dat de nota “Toekomstperspectief IWVB - Voorstel tot concrete aanpak”,
waarbij wordt uitgegaan van een vroegtijdige ontbinding van IWVB, werd goedgekeurd
door de raad van bestuur van IWVB op 23 juni 2015;
Gelet op het schrijven van 3 juli 2015 vanwege IWVB houdende toekomstperspectief
IWVB waarmee de door de raad van bestuur goedgekeurde nota “Toekomstperspectief
IWVB - Voorstel tot concrete aanpak” aan het gemeentebestuur wordt bezorgd;
Overwegende dat door IWVB met vermeld schrijven tevens werd gevraagd uiterlijk op 31
juli 2015:
•
mee te delen of het gemeentebestuur instemt met de beoogde vroegtijdige
ontbinding en met de voorgestelde concrete aanpak daartoe;
•
een keuze te bevestigen voor één van de volgende mogelijkheden:
•
zijn eigen weg te zullen gaan, zonder gebruik te maken van de gezamenlijke
marktconsultatie, gericht op het aantrekken van een toekomstige externe
exploitant voor de drinkwatervoorziening;
•
gebruik te zullen maken van de gezamenlijke marktconsultatie, gericht op het
aantrekken van een toekomstige externe exploitant voor de
drinkwatervoorziening, volgens de modaliteiten in deze nota vastgelegd
(inclusief de mogelijkheid tot niet-gunning en toch nog zijn eigen weg te gaan);
Overwegende dat de beslissing tot ontbinding van IWVB finaal zal moeten worden
voorgelegd aan de algemene vergadering; dat de gemeentelijke vertegenwoordiger in de
algemene vergadering in dit kader zal moeten gemandateerd worden door de
gemeenteraad; dat de beslissing tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging
in instellingen, verenigingen en ondernemingen overeenkomstig artikel 43, §2, 5°, van
het gemeentedecreet een niet-delegeerbare bevoegdheid van de gemeenteraad is;
Overwegende dat IWVB bij schrijven van 3 juli 2015 echter vroeg om uiterlijk 31 juli 2015
een antwoord te formuleren op de bovenvermelde vragen; dat het college van
burgemeester en schepenen bijgevolg een principebeslissing diende te nemen;
Gelet op de principebeslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 juli
2015 houdende de instemming met de vroegtijdige ontbinding van IWVB en de keuze een
eigen weg te zullen gaan, zonder gebruik te maken van de gezamenlijke
marktconsultatie, gericht op het aantrekken van een toekomstige externe exploitant voor
de drinkwatervoorziening;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///

onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Gert Leenders, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc Hamelrijckx,
Anne Deman;
BESLIST: met 31 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Kennis te nemen van het schrijven van IWVB van 3 juli 2015 houdende
toekomstperspectief IWVB, evenals van de nota “Toekomstperspectief IWVB - Voorstel tot
concrete aanpak” waarbij wordt uitgegaan van een vroegtijdige ontbinding van IWVB, en
van de bijlagen “impact deelnemers vroegtijdige beëindiging” en ontwerpbestek
“aanstellen van een externe facilitator voor het begeleiden van een marktconsultatie voor
IWVB”.
Art. 2.
Zich akkoord te verklaren met de beoogde vroegtijdige ontbinding van IWVB en met de
voorgestelde concrete aanpak daartoe zoals uiteengezet in de nota “Toekomstperspectief
IWVB - Voorstel tot concrete aanpak”.
Art. 3.
Bij deze vroegtijdige ontbinding zijn eigen weg te zullen gaan zonder gebruik te maken
van een gezamenlijke marktconsultatie, gericht op het aantrekken van een toekomstige
externe exploitant voor de drinkwatervoorziening.
12e zaak:

Verslaggeving in het kader van artikel 53 van het decreet van 6-7-2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking

1. De raad hoort het verslag van raadslid Marc VAN GODTSENHOVEN, bestuurder van
Havicrem, opdrachthoudende vereniging voor Crematoriumbeheer in het
arrondissement Halle-Vilvoorde.
2. De raad hoort het verslag van raadslid Kirsten HOEFS, bestuurder van de
dienstverlenende vereniging Haviland, Intergemeentelijke Maatschappij voor de
Ruimtelijke Ordening en Economisch-Sociale Expansie van het arrondissement HalleVilvoorde.
3. De raad hoort het verslag van raadslid Jelle DE WILDE, bestuurder van de
opdrachthoudende vereniging voor Waterbedeling in Vlaams Brabant.
13e zaak:

Nieuwe convenant betreffende de toeristische werking in de regio Groene
Gordel

Gelet op artikel 43, § 2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de deelname aan of vertegenwoordiging in instellingen,
verenigingen en ondernemingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 september 2014 om het convenant
tussen de gemeente Grimbergen en Toerisme Vlaams-Brabant vzw betreffende de
toeristisch-recreatieve werking in de regio Groene Gordel te verlengen tot 31 december
2015;
Gelet dat het voorziene bedrag voor deze laatste verlenging in 2015 tot op heden niet
werd uitbetaald aan vzw Toerisme Vlaams-Brabant;
Gelet op de brief van Toerisme Vlaams-Brabant vzw van 18 mei 2015 met bijbehorende
uitgeschreven tekst van het nieuwe convenant betreffende de toeristische werking in de
regio Groene Gordel 2015-2019, waarin aan de gemeente Grimbergen wordt gevraagd
om in te stappen in het nieuwe convenant;

Gelet dat het convenant de dienstverlening met het budget van de convenantgemeenten
opsplitst in een basispakket (0,2 euro per inwoner) en een regiopakket (0,3 euro per
inwoner);
Gelet dat het basispakket omvat dat men participeert in de Algemene Vergadering en
Raad van Bestuur van de vzw Toerisme Vlaams-Brabant;
Gelet dat het basispakket gratis distributie van folders en korting als wederverkoper
voorziet;
Gelet dat het basispakket het gratis opvragen van toeristische kerncijfers op
gemeente/regioniveau omvat;
Gelet dat het basispakket het gratis ontlenen van promotiemateriaal voor de Groene
Gordel, gratis ondersteuning bij bovenlokale toeristische productontwikkeling en gratis
deelname aan netwerkmomenten omvat;
Gelet dat binnen het basispakket de evenementen van de deelnemende gemeenten en
daguitstappen worden vermeld op de website van Toerisme Vlaams-Brabant vzw;
Gelet dat het basispakket gunstige voorwaarden voorziet voor toeristische ondernemers
waaronder korting op folders, gratis levering, korting voor logies binnen ‘Logeren in
Vlaanderen Vakantieland’;
Overwegende dat gemeenten die niet instappen in het convenant geen gebruik kunnen
maken van deze dienstverlening voor toeristische ondernemers;
Gelet dat de invulling van het regiopakket in het convenant wordt opgedeeld in een
reguliere regiowerking (Toerisme voor Allen, regio-evenement, communicatie naar de
regionale bevolking) en een thematische clusterwerking;
Overwegende dat de concrete invulling van dit regiopakket zal worden bepaald door het
op te richten Toeristisch Overlegplatform Groene Gordel waarin de regiocoördinator zetelt
samen met de schepenen van de convenantgemeenten;
Overwegende dat thematische projecten en campagnes uitgewerkt zullen worden door de
convenantgemeenten en dat enkel hun aanbod daarin meegenomen zal worden;
Overwegende dat Toerisme Vlaams-Brabant vzw bij inhoudelijke keuzes en focus de
voorkeur zal geven aan convenantgemeenten;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen zich wil blijven profileren als toeristische
gemeente in de regio Brabantse Kouters/Groene Gordel;
Overwegende dat het convenant pas volop zijn meerwaarde kan realiseren als een
medewerker actief kan meewerken aan thematische werkgroepen en tijd kan blijven
steken in het verder uitbouwen en onderhouden van het toeristische beleid van onze
gemeente;
Gelet op de jaarlijkse bijdrage van 18.188,50 euro verbonden aan de ondertekening van
het convenant, die voorzien is in het strategisch meerjarenplan;
Gelet op de financiële situatie van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
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, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Gert Leenders, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 2 onthoudingen

Enig artikel.
In te stappen in het convenant dat voor de periode 2015-2019 door vzw Toerisme
Vlaams-Brabant wordt voorgelegd betreffende de toeristische werking in de regio Groene
Gordel en de budgetten die in de strategische meerjarenplanning werden voorzien voor
de deelname aan een overkoepelend toeristisch platform aan te wenden om de hiermee
verbonden bijdrage van 0,2 euro per inwoner voor het basispakket en 0,3 euro per
inwoner voor het regiopakket te betalen.
14e zaak:

Instellen drankperimeter Palmfuif 2015

Gelet op de vraag tot het instellen van een drankperimeter van 1 km rond de locatie van
de Palmfuif;
Overwegende dat de laatste jaren de overlast veroorzaakt door jongeren die rondom de
fuif alcohol nuttigen, sterk is gegroeid;
Overwegende dat in 2013 en 2014 reeds een drankperimeter werd ingesteld bij
burgemeestersbesluit;
Overwegende dat de Palmfuif doorgaat van vrijdag 28 tot en met zaterdag 29 augustus
2015;
Overwegende dat het instellen van een drankperimeter zijn nut reeds bewezen heeft;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42 en artikel 43, §
2, 2°;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 119, artikel 119bis en artikel 135;
Gelet op de wet op het politieambt van 5 augustus 1992, inzonderheid artikel 14 en
artikel 22;
Gelet op de wet tot uitvoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei
1999;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Van vrijdag 28 augustus om xx.xx uur tot en met zondag 30 augustus om xx.xx uur (dag
per dag?) Een perimeter van 1 km rondom de locatie van de Palmfuif in te stellen waarin
het verboden is om alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan
niet in gemixte vorm) te gebruiken.
Art. 2.
Het bezit van geopende recipiënten, die alcoholhoudende dranken bevatten, wordt
gelijkgesteld met het gebruik van alcoholische dranken.
Art. 3.
De aangetroffen alcoholhoudende dranken, welke voldoen aan de modaliteiten zoals
hoger beschreven, worden door de politie in beslag genomen en onmiddellijk vernietigd.
Art. 4.
De organisator van het evenement maakt het besluit van het invoeren van een
drankperimeter op gepaste wijze bekend.
Mevrouw Kirsten HOEFS verlaat de vergadering.
15e zaak:

vzw Vereniging Parochiale Werken - Gewest Vilvoorde - Investeringstoelage
voor uitgevoerde werken aan de Parochiezaal te Beigem – Goedkeuring

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op
de aanwending van sommige toelagen, in het bijzonder de artikels 4 en 5;
Gelet op het gemeentedecreet en de hieraan aangebrachte wijzigingen;
Gelet op de nieuwe aanvraag tot financiële tegemoetkoming ingediend op 13 april 2015
door de Vereniging der Parochiale Werken - Gewest Vilvoorde, afdeling O.L.V. Beigem ten
behoeve van de parochiezaal te Beigem;

Overwegende dat voor een totaalbedrag van € 26 200,00, exclusief btw, zal worden
gespendeerd aan het vernieuwen van de sanitaire ruimte, en dat in verband hiermee een
op 8 juni 2015 offerte werd ingediend waarin volgende werken en leveringen zijn
opgenomen:
•
het uitbreken van de oude toestellen, vloer, plafond, tegels en muur;
•
het leggen van de aflopen in PPE met diameter 110 voor de drie wc’s en het
voorzien van een systeem fix type Geberit;
•
het plaatsen van twee inspectieputten met deksel tot de riolering;
•
het leggen van de aftakking voor de drie urinoirs in buizen met diameter 110 vanaf
de inspectieput en in de muur met diameter 50;
•
het leggen van de aftakking voor de twee klokputjes en de twee lavabo’s in buizen
met diameter 50;
•
het metsen van één muur in yton blokken, tussen de vrouwen en de mannen wc’s
en één voor de deuropening gang;
•
het leggen van de waterleiding voor de drie wc’s, de drie urinoirs en de twee
lavabo’s;
•
het plaatsen van een Geberit inbouw spoelsysteem voor de urinoirs;
•
het leggen van de elektriciteit voor de sanitaire ruimtes, voorzien van 16 inbouw
led spotten + twee bewegingsdetectors en twee stopcontacten;
•
het terug chappen van de vloer;
•
het leggen van keramische tegels op de vloer met flex col en het opvoegen met
flex voegsel;
•
het plaatsen van muurtegels in het wit, dit tegen de muur tot aan het plafond.
(tegels zelf niet inbegrepen);
•
het maken van een structuur in metal stut waar dan de gyproc 12 mm-anti-vocht
zal worden opgeplaatst en het uitpleisteren van de naden met fix en fineer;
•
het plaatsen van gyproc tegen de muur van de wc en het uitpleisteren van de
naden;
•
het plaatsen van 5 deuren volkern met omlijsting;
•
het leveren en plaatsen van de volgende sanitaire toestellen:
- drie wc’s: type Villeroy en Boch + Pressalit zit en drukplaten.
- drie urinoirs met verborgen aansluiting, voorzien van twee wanden type Geberit.
- twee lavabo’s type Villeroy en Boch + Geberit sifon, spiegel, sifon, shell kraan
elektrische Oras;
Overwegende dat verder nog een aantal aanpassingswerken zullen worden uitgevoerd
aan de buitenverlichting, eventueel wifi voorzien in de zaal en dit jaar reeds een nieuwe
boiler (€ 1 000,00) in de keuken werd gezet;
Overwegende dat artikel 3 van het gemeenteraadsbesluit van 24 maart 2011 het principe
van betoelaging van investeringen voor de parochiezaal te Beigem vastlegt;
Overwegende dat in het gemeentelijk meerjarenplan thans geen specifiek krediet staat
opgenomen voor deze investeringstoelage;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, 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, Gert Leenders, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 29 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 2 onthoudingen
Artikel 1.

Akkoord te gaan met de uitbetaling van een financiële tegemoetkoming voor de
uitvoering van renovatiewerken aan de parochiezaal van Beigem, zoals aangevraagd in de
brief van het zaalcomité, bij de gemeente binnengekomen op 13 april 2015 en hiertoe in
de eerstvolgende budgetwijziging een bijkomend krediet op te nemen.
Art. 2.
Het bedrag van deze toelage op basis van voorgelegde facturen op 5% te bepalen van de
waarde inclusief btw van de hierna vermelde werken:
•
het vernieuwen van de sanitaire ruimte op basis van de offerte ingediend op 8 juni
2015 voor een totaalbedrag van € 26 200,00;
•
aanpassingswerken aan de buitenverlichting;
•
plaatsing van een nieuwe boiler in de keuken ter waarde van € 1 000,00.
Mevrouw Kristen HOEFS vervoegt de vergadering.
16e zaak:

Subsidies van gemeentewege aan organisaties actief op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking - Toewijzing - Dienstjaar 2015

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op
de aanwending van sommige toelagen, in het bijzonder de artikels 4 en 5;
Gelet op het gemeentedecreet en de hieraan aangebrachte wijzigingen;
Gelet op de jaarlijks wederkerende gemeentelijke subsidiedossiers;
Gelet op de collegebeslissing van 15 juni 2015 inzake toelagen aan organisaties actief op
het gebied van ontwikkelingssamenwerking;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Gert Leenders, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc Hamelrijckx,
Anne Deman;
BESLIST: met 31 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
De hierna volgende gemeentelijke subsidies voor het dienstjaar 2015 als volgt toe te
wijzen:
ACT-237 BV 0160-00 AR 6492030: Organisaties actief op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking
A. Werkingstoelagen
•
GROG
€ 2 514,00
•
Broederlijk Delen Grimbergen
€ 419,00
•
11.11.11 - Grimbergen
€ 419,00
•
Vredeseilanden Grimbergen € 419,00
•
Kerun - Nepal
€ 419,00
•
Oye LENA - Peru
€ 419,00
•
Fairtradegemeente € 419,00
Totaal werkingstoelage:
B. Projectbetoelaging
•
Broederlijk Delen Grimbergen
€ 6 144,00
•
11.11.11-Grimbergen
€ 7 690,00
•
Vredeseilanden Grimbergen € 6 366,00

€ 5.028,00

•
•

Kerun - Nepal
Oye LENA - Peru

€ 3 865,00
€ 4 428,00

Totaal projectbetoelaging:

€ 28.493,00

Totaal A + B:

€ 33.521,00

Het bedrag van € 2.479,00, gereserveerd voor uitzonderlijke omstandigheden, zal
aangewend worden van zodra de GROG later dit jaar een voorstel doet voor de besteding
ervan.
17e zaak:

Subsidies van gemeentewege aan verscheidene organisaties - Toewijzing Dienstjaar 2015

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op
de aanwending van sommige toelagen, in het bijzonder de artikels 4 en 5;
Gelet op het gemeentedecreet en de hieraan aangebrachte wijzigingen;
Gelet op de jaarlijks wederkerende gemeentelijke subsidiedossiers;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 augustus
1983 waarin de toekenningvoorwaarden van subsidieverdeling werden vastgesteld voor
de vaderlandslievende verenigingen en de verdeling van de subsidies voor de
landbouwverenigingen tot op heden steeds op dezelfde manier gebeurde als voor de
vaderlandslievende verenigingen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Bart Laeremans, Luk Raekelboom, Yves Verberck;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Gert Leenders, Karlijne Van Bree, Vera Van
Impe, Eric Nagels, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 29 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 3 onthoudingen
Enig artikel.
De hierna volgende gemeentelijke subsidies voor het dienstjaar 2015 worden
toegewezen:
BV 0530-00 AR 6492030: Landbouwverenigingen
Landelijke Gilde Beigem
Landelijke Gilde Grimbergen (centrum)
Landelijke Gilde Verbrande Brug
Landbouwcomice Meise-Wolvertem
€ 508,00
BV 0709-00 AR 6492030: Vaderlandslievende verenigingen

€
€
€
€

K.M. der Oud Soldaten van Beigem
Comité Gedenkteken Gesneuvelden Borgt
K.N.S.B. Centrum
Oud Soldatenbond Verbrande Brug
K.N.S.B. Humbeek
Nationale Strijdersbond – Afdeling StrombeekBever
K.M. der gewezen soldaten van het Belgisch leger
€ 954,00

€
€
€
€
€

185,97
75,74
89,05
155,56
113,75

€
€

104,25
229,68 Totaal

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

174,10
157,38
91,79
84,73 Totaal

18e zaak:

Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw’s - Erasmus Grimbergen
vzw - Goedkeuring ontbinding en sluiting van vereffening

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de overheidsuitgaven,
voornamelijk wat de toelagen aan de door de gemeenten gesubsidieerde rechtspersonen
betreft;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht
bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met
private rechtspersonen aangaande toelagen;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten tussen Erasmus Grimbergen vzw en
het gemeentebestuur;
Overwegende dat deze vereniging is overgegaan tot haar vrijwillige ontbinding en sluiting
van de vereffening, waarvan akte in de bijzondere algemene vergadering van 2 december
2014;
Overwegende dat de rekening 2013 van deze vereniging volgend resultaat vertoont:
•
ontvangsten: € 126 723,48;
•
uitgaven: € 123 328,35;
Overwegende dat het saldo van de financiële rekeningen en kasmiddelen € 3 414,00
bedraagt, en dit op 21 mei 2015 werd overgeschreven op de bankrekening BE44 0910
0014 7145 van het gemeentebestuur van Grimbergen;
Overwegende dat voor 2013 een gemeentelijke toelage van € 123 205,50 werd
uitbetaald;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
De vrijwillige ontbinding en sluiting van vereffening van Erasmus Grimbergen vzw op
datum van 2 december 2014 goed te keuren.
19e zaak:

Wijziging van het gemeentelijk retributiereglement op het uitlenen van
gemeentelijke materialen

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen, meerbepaald art.
43, §2, 2°;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 houdende vaststelling voor
de jaren 2014-2019 van een retributiereglement op het uitlenen van gemeentelijke
materialen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een retributiereglement op het uitlenen van sommige
gemeentelijke feest- en keukenmaterialen en het eventueel vervoer ervan door de
gemeentediensten, zoals laatst gewijzigd op 27 maart 2014;
Gelet op de vragen om een uitzondering toe te staan op het uitleenreglement voor de
tarieven voor het uitlenen en vervoeren van nadars die vooral noodzakelijk zijn om de
veiligheid op en rond een evenement te bevorderen;
Gelet op het advies van de politie houdende het gebruik van nadars bij (grote)
evenementen;
Overwegende dat enkel de gemeenteraad bevoegd is tot het vaststellen of wijzigen van
tarieven zoals bepaald in een retributiereglement;
Overwegende dat verenigingen nadars veelal aanvragen om maatregelen te nemen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de veiligheid op en rond het evenement bevorderen;
Overwegende dat er in 2014 14 keer nadars werden uitgeleend voor een totaal bedrag
van € 1.135,00;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen

Enig artikel.
Het gemeentelijk retributiereglement op het uitlenen van gemeentelijke materialen, dat
voor de aanslagjaren 2014 - 2019 werd vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 19
december 2013 en laatst werd gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014,
met ingang van 1 januari 2016 artikel 2, § 1, te wijzigen door in de tabel, onder de titel
2. Feestmateriaal en de ondertitel a) prijs per stuk, naast het woord “nadars” in de eerste
kolom, in de tweede kolom de vermelding “1,00 euro” te vervangen door de vermelding
“gratis”.
20e zaak:

Onteigening ten algemene nutte van voor het pand gelegen
Rijkenhoekstraat 1 te 1850 Grimbergen- Definitieve vaststelling van het
onteigeningsplan

Overwegende dat een onteigening van het pand gelegen Rijkenhoekstraat 1 te 1850
Grimbergen, kadastraal gekend als 2de afdeling - sectie E - nr. 266w4, noodzakelijk is
omwille van de heersende verkeersproblematiek op de hoek van de
Wolvertemsesteenweg/Vilvoordsesteenweg/ Rijkenhoekstraat;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen, samen met Wegen en Verkeer VlaamsBrabant, het plan heeft opgevat tot de herinrichting van het kruispunt Rijkenhoekstraat/
Hogesteenweg/Wolvertemsesteenweg, en dit omdat, wegens de scherpe bocht tussen de
Rijkenhoekstraat en de Wolvertemsesteenweg, bussen van de Lijn en vrachtwagens de
grootste moeite hebben om af te slaan in de richting van de Rijkenhoekstraat en de
Veldkantstraat, waardoor het gebeurt dat het verkeer op de Wolvertemsesteenweg in
beide richting volledig vast komt te staan en omdat zowel het verkeer dat de
Rijkenhoekstraat (richting Veldkantstraat) als de Wolvertemsesteenweg (zowel richting
Vilvoorde als Wolvertem) dient in te slaan vaak zorgt voor grote files;
Overwegende dat voorafgaand aan de planning van het project, door de gemeente
Grimbergen drie panden aangekocht of onteigend dienen te worden. Op heden is de
gemeente Grimbergen eigenaar van de twee panden gelegen Wolvertemsesteenweg 2 en
4 (kadastraal gekend als 2de afdeling - sectie E, nrs. 266x4 & 266v4);
Overwegende dat de afbraak van de drie panden omwille van veiligheidsredenen
gelijktijdig dient te gebeuren.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing (18de zaak) d.d. 24 april 2014 om de juridische
onteigeningsprocedure voor het pand gelegen Rijkenhoekstraat 1 te 1850 Grimbergen op
te starten indien met één van de eigenaars van het pand geen minnelijke overeenkomst
bekomen kan worden, mits voorafgaande nadere beslissing door de gemeenteraad;
Gelet op het schrijven d.d. 22 mei 2014 vanwege mevr. Maria Van den Broeck waarbij ze
zich akkoord verklaard heeft met het gemeentelijk voorstel in der minne;
Gelet op het schrijven d.d. 26 mei 2014 vanwege dhr. Rudy Lambrechts waarbij hij zich
akkoord verklaard heeft met het gemeentelijk voorstel in der minne;
Gelet op het schrijven d.d. 28 mei 2014 vanwege mevr. Josée Van den Broeck waarbij ze
zich akkoord verklaard heeft met het gemeentelijk voorstel in der minne;
Gelet op het schrijven vanwege Mr. Marc Van Eeckhoudt (in hoedanigheid van advocaatbewindvoerder voor dhr. Mark Puttemans) d.d. 29 december 2014 waarbij hij meldt,
omwille van het bijzonder statuut van dhr. Mark Puttemans, niet in te gaan op het
gemeentelijk voorstel in der minne;
Overwegende dat vanwege mevr. Martine Puttemans, ondanks diverse contactpogingen
en zelfs mits tussenkomst van de gemeente Kinrooi, geen reactie werd ontvangen (noch
schriftelijk, noch telefonisch, noch elektronisch);
Gelet op het onteigeningsplan en bijhorende tabel der grondinnemingen opgemaakt door
landmeter-expert Jos Boogmans d.d. 28 februari 2015 waarop het te onteigenen pand
gelegen Rijkenhoekstraat 1 te 1850 Grimbergen (kadastraal gekend als 2de afdeling sectie E - nr. 266w4) geel ingekleurd is als inname 1;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing (21e zaak) d.d. 23 april 2015 met betrekking tot de
voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan, alsook met betrekking tot de opdracht
aan het college van burgemeester en schepenen tot organisatie van het openbaar
onderzoek;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen (38e zaak), in
zitting van 1 juni 2015, om het openbaar onderzoek met betrekking tot de onteigening,
overeenkomstig de wet op de onteigening ten algemene nutte van 17 april 1835, van het
pand gelegen Rijkenhoekstraat 1 te 1850 Grimbergen (kadastraal gekend als 2de afdeling
- sectie B - nr. 266w4) te organiseren van 4 juni 2015 tot en met 19 juni 2015;
Overwegende dat er gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek geen
bezwaarschriften werden ingediend;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 6
juli 2015, tot opmaak van het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek
met vermelding dat gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek geen
bezwaarschriften werden ingediend;
Overwegende dat het onteigeningsplan door de gemeenteraad definitief vastgesteld kan
worden;
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Gert Leenders, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc Hamelrijckx,
Anne Deman;
BESLIST: met 31 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Het onteigeningsplan d.d. 28 februari 2015, opgemaakt door landmeter-expert Jos
Boogmans, definitief vast te stellen.
Art. 2.
Opdracht te geven tot het aanvragen van machtiging tot onteigening bij de hogere
overheid.
De heer Kevin VLEMINCKX verlaat de vergadering.
21e zaak:

Aanvaarding van de eenzijdige afstand door het Autonoom Gemeentebedrijf
Grimbergen van het erfpachtrecht op de tuinzone van de Lammekeshoeve
en van het concessierecht betreffende de uitbating en verhuring van het
cafetaria met terras en woongelegenheid “Lammekeshoeve” teneinde de
verkoop van de Lammekeshoeve met bijhorende tuinzone te realiseren

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2015 (13e zaak) om de
Lammekeshoeve (restaurant + tuinzone), gelegen Veldkantstraat 110 te 1850
Grimbergen, te verkopen voor een totale prijs 589.440,00 euro, waarvan 470.000,00
euro voor het restaurant en 119.440,00 euro voor de bijhorende tuinzone, en om akkoord
te gaan met een minwaarde bij verkoop omwille van de eigenaarskosten ten bedrage van
103.057,03 euro die ten laste van de gemeente Grimbergen waren bij de vernieuwing van
de keukeninstallatie;
Gelet op het proces-verbaal van opmeting d.d. 13 december 2012 opgemaakt door het
studiebureau mesO;
Overwegende dat nadien gebleken is dat:
•
de tuinzone rond de Lammekeshoeve, die een deel is van het perceel met als
kadastrale referentie 2de afdeling, sectie D, nr. 380g, mee in erfpacht werd

•

gegeven aan het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen (AGB) door middel van
een erfpachtovereenkomst d.d. 6 maart 2012 betreffende de overdracht van het
openluchtzwembad Lammekes;
de zorg voor de uitbating / verhuring van het cafetaria met terras en
woongelegenheid “Lammekeshoeve” nog in concessie is gegeven aan het
Autonoom Gemeentebedrijf door middel van een concessieovereenkomst d.d. 25
februari 2010;

Overwegende dat de verkoop van de Lammekeshoeve (restaurant en tuinzone) door het
gemeentebestuur niet mogelijk is zonder de voorafgaande onttrekking van de tuinzone,
zoals aangegeven op het proces-verbaal van opmeting d.d. 13 december 2012
opgemaakt door studiebureau mesO, aan de erfpachtovereenkomst d.d. 6 maart 2012
met het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen;
Overwegende dat de verkoop van de Lammekeshoeve (restaurant) niet mogelijk is zonder
de voorafgaande onttrekking van de zorg voor de uitbating / verhuring van het cafetaria
met terras en woongelegenheid aan de concessieovereenkomst d.d. 25 februari 2011 met
het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen;
Gelet op de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Grimbergen en het Autonoom
Gemeentebedrijf Grimbergen van 6 maart 2012 waarbij de gronden en bouwwerken voor
de uitbating van een openluchtzwembad, gelegen in de Veldkantstraat te 1850
Grimbergen, (kadastraal gekend als 2de afdeling - sectie E - nrs. 380e, 380g & 382b) in
pacht werden gegeven aan het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen;
Gelet op de concessieovereenkomst tussen de gemeente Grimbergen en het Autonoom
Gemeentebedrijf Grimbergen waarbij onder andere de zorg voor de uitbating / verhuring
van het cafetaria met terras en woongelegenheid ‘Lammekeshoeve’ overgedragen werden
naar het Autonoom Gemeente Bedrijf Grimbergen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 augustus
2015 om, teneinde een spoedige afhandeling van het dossier mogelijk te maken, aan het
Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen te vragen om een eenzijdig en zonder vergoeding
afstand te doen van het erfpachtrecht op de tuinzone van de Lammekeshoeve, zoals
aangeduid als deel van het kadastraal perceel gekend als 2de afdeling, sectie E, nr. 380g
op het proces-verbaal van opmeting d.d. 13 december 2012 opgemaakt door het
studiebureau mesO;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 augustus
2015 om aan het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen te vragen om eenzijdig en
zonder vergoeding afstand te doen van de zorg voor de uitbating / verhuring van de
cafetaria met terras en woongelegenheid ‘Lammekeshoeve’ zoals vervat in de
concessieovereenkomst van 25 februari 2011;
Gelet op de beslissing de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Grimbergen van 27 augustus 2015 om eenzijdig en zonder vergoeding afstand te doen
van het erfpachtrecht over van de tuinzone van de “Lammekeshoeve”, zoals hoger
omschreven;
Overwegend dat deze eenzijdige afstand verwerkt kan worden in een wijzigend addendum
bij de erfpachtovereenkomst van 6 maart 2012;
Gelet op de beslissing de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Grimbergen van 27 augustus 2015 om eenzijdig en zonder vergoeding afstand te doen
van de zorg voor de uitbating / verhuring van de cafetaria met terras en woongelegenheid
‘Lammekeshoeve’ zoals opgenomen in de concessieovereenkomst van 25 februari 2011;
Overwegend dat deze eenzijdige afstand verwerkt kan worden in een wijzigend addendum
bij de concessieovereenkomst van 25 februari 2011;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 juni 2015
om de overname van de drie, in de tuinzone aanwezige, speeltuigen (glijbaan, Tschommel en wipfiguur) zonder kosten te laten opnemen in de verkoopakte van de
Lammekeshoeve;
Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door het notariskantoor Verelst-Boes;
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, 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, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie Boelens, Alena
Van den Bussche, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Gert Leenders, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
BESLIST: met 26 stemmen voor en 1 stem tegen bij 4 onthoudingen
Artikel 1.
§ 1.De eenzijdige afstand zonder vergoeding die door het Autonoom Gemeentebedrijf
Grimbergen werd gedaan van het erfpachtrecht op de tuinzone van de Lammekeshoeve,
dat begrepen is in de erfpachtovereenkomst van 6 maart 2012 waarbij de gronden en
bouwwerken voor de uitbating van een openluchtzwembad, gelegen in de Veldkantstraat
te 1850 Grimbergen, door de het gemeentebestuur van Grimbergen aan haar in erfpacht
werden gegeven, wordt aanvaard.
§ 2. De in § 1 vermelde tuinzone is de zone die als dusdanig is aangeduid als deel van het
kadastraal perceel met referentie 2de afdeling, sectie E, nr. 380g, op het proces-verbaal
van opmeting d.d. 13 december 2012 opgemaakt door het studiebureau mesO, dat wordt
goedgekeurd om bij dit besluit te worden gevoegd.
§ 3. Deze eenzijdige afstand zal worden verwerkt in een wijzigend addendum bij de
erfpachtovereenkomst van 6 maart 2012.
Art. 2.
§ 1. De eenzijdige afstand zonder vergoeding die door het Autonoom Gemeentebedrijf
Grimbergen werd gedaan van de zorg voor de uitbating / verhuring van de cafetaria met
terras en woongelegenheid “Lammekeshoeve”, begrepen in de concessieovereenkomst
van 25 februari 2011 met het gemeentebestuur van Grimbergen, wordt aanvaard.
§ 2. Deze eenzijdige afstand zal worden verwerkt in een wijzigend addendum bij de
concessieovereenkomst van 25 februari 2011.
Art. 3.
De drie in de tuinzone aanwezige, speeltuigen (glijbaan, T-schommel en wipfiguur)
worden kosteloos aan de koper van de Lammekeshoeve overgedragen.
Art. 4.
De gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2015 (13e zaak) met betrekking tot de
onderhandse verkoop van het restaurant ‘Lammekeshoeve’ met tuinzone (kadastraal
gekend als 2de afdeling - sectie D - nrs. 380g deel en 381f, zoals aangeduid op het
proces-verbaal van opmeting d.d. 13 december 2012 opgemaakt door het studiebureau
mesO, wordt verder ten uitvoer gelegd en de gemeenteraadsvoorzitter en de
gemeentesecretaris worden gemachtigd om hiertoe de nodige akten te ondertekenen.
Art. 5.
De ontwerpakte zoals opgemaakt door het notariskantoor Verelst-Boes wordt
goedgekeurd.
De heer Kevin VLEMINCKX vervoegt de vergadering.
22e zaak:

Stand van zaken parking C

Burgemeester Marleen Mertens krijgt het woord om de stand van zaken in verband met
de bouw van een nationaal voetbalstadion op parking C toe te lichten. Zij haalt de
volgende punten aan:

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 augustus 2015 het
studiebureau Arcadis aangeduid om de gemeente te begeleiden bij het onderzoek van
de kennisgevingsnota betreffende het project-mer;
deze kennisgevingsnota is op de gemeente ingekomen op 14 september 2015;
de terinzagelegging van de kennisgevingsnota is gestart op 21 augustus 2015;
op 25 augustus 2015 heeft een infoavond plaatsgevonden in het cultuurcentrum te
Strombeek-Bever waarop toelichting werd gegeven door het studiebureau Arcadis;
volgende week maandag en woensdag vinden vergaderingen plaats van de gecoro, de
milieuraad en het overlegplatform parking C;
de infoavond werd bekendgemaakt via de website en een persbericht; er werden
uitnodigingen verstuurd naar de aangelanden en naar de leden van de gecoro, de
milieuraad en het overlegplatform parking C;
de terinzagelegging loopt tot 19 september 2015;
het college bereidt een standpunt voor over de kennisgevingsnota;
tijdens de infoavond van dinsdagavond zijn er pertinente aanvullingen aangebracht;
iedereen wordt aangeraden dit te doen;
de gemeente fungeert enkel als doorgeefluik, maar het is uiteraard wel interessant te
weten wat er leeft;
de termijn waarbinnen gereageerd kan worden op de kennisgevingsnota is kort.

Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS krijgt het woord. Hij haalt aan dat hij in verband met
parking C een nota indiende voor toevoeging aan de agenda van de
gemeenteraadszitting, doch dat dit werd afgewezen omdat enkel punten aan de agenda
kunnen worden toegevoegd die nog niet geagendeerd zijn. Hij wijst erop dat zijn initiatief
bedoeld was om de besprekingen tijdens de zitting te vergemakkelijken en om de
burgemeester toe te laten haar antwoorden voor te bereiden. Hij vraagt om kopieën van
deze nota te mogen uitdelen.
Onderstaand geven we de vragen weer die door raadslid Laeremans in zijn nota werden
gesteld, evenals de belangrijkste elementen uit de antwoorden die de burgemeester op
deze vragen tijdens de zitting gaf (cursief).
1. Het lijkt een uitgemaakte zaak dat de ordehandhaving in belangrijke mate of zelfs
grotendeels een Brusselse aangelegenheid wordt. Werd er hieromtrent recent nog verder
overleg gepleegd? Wat leverde dit op? Welke rol zou de lokale politie nog overhouden?
Worden er door Brussel financiële compensaties geëist, bijvoorbeeld in de vorm van het
verzaken van het heffen van bepaalde taksen?

Over de ordehandhaving vond een eerste vergadering plaats op 10 september 2014 en een
opvolgingvergadering op 5 mei 2015. Hierop waren alle betrokken partijen aanwezig, zo ook de dirco’s
van Brussel en Asse. Voor wedstrijden die thans in Anderlecht worden gespeeld is de gemeente Elsene
gold commander. Hoe dat zal zijn wanneer wedstrijden zouden worden gespeeld op de site parking C
is nog niet uitgemaakt. Ghelamco wordt uitgenodigd om over de ordehandhaving mee te vergaderen.
De stad Brussel vraagt aan de gemeente Grimbergen om hierover te praten. Men wenst in september
een overleg te houden over de ordehandhaving en veiligheid.
2. We lezen dat de uitbater actief zal samenwerken met de Brusselse ziekenhuizen die
deel uitmaken van het Irisnet. Weet men wat hiermee concreet bedoeld wordt? Betreft
het hier het stadion of de sportcampus? Beschouwt het gemeentebestuur het als
realistisch en aanvaardbaar dat op die manier Franstalige ziekenhuizen, sportcentra,
bedrijven en zelfs overheidsinstanties hun vaste stek zouden krijgen in Grimbergen?

Hierover heb ik niets gehoord.
3. Op welke wijze zal de wetgeving op het Taalgebruik in het Bedrijfsleven gerespecteerd
worden? Hoeveel mensen zouden er in de sportcampus ongeveer tewerkgesteld worden?

De taalwetgeving zal gerespecteerd moeten worden aangezien Parking C op Vlaams grondgebied ligt.
4. Er zou tevens een soort paviljoen komen met een grote sportbibliotheek. Wie zou deze
stofferen en uitbaten? Welke instanties worden hierbij betrokken?

Dat weten de projectontwikkelaars zelf ook niet. Men heeft nog geen enkel idee over wie de
sportcampus/bibliotheek zal uitbaten. De overeenkomst werd nog niet getekend.
5. De uitbater moet ervoor zorgen dat er “bij voorkeur zal worden gewerkt met lokaal
gevestigde personeelsleden en leveranciers, dienstverleners e.a. ondernemingen.” Wat
wordt daarmee concreet bedoeld? Zal Grimbergen of het Vlaams Gewest op dat vlak
evenveel recht krijgen als Brussel?

De burgemeester vraagt aan raadslid Bart Laeremans waaruit dit blijkt, waarop deze refereert naar de
conventie tussen de stad Brussel, Ghelamco en Brussels Expo. De burgemeester vraagt hierna op deze
conventie getekend werd, waarop raadslid Laeremans antwoord dat dit niet het geval is.
6. Er wordt afgesproken dat het logo van de stad Brussel op bepaalde zeer zichtbare
plaatsen zal bevestigd, afgespeeld of gedrukt worden. Betreft het hier het zeer
ongelukkige BXL-logo? Vindt het gemeentebestuur het verdedigbaar dat Brussel in
Vlaanderen op die manier wordt voorgesteld als een Franstalige stad?

Werken met logo’s en pictogrammen is waarschijnlijk de beste oplossing voor publiciteit, evenals voor
het aanduiden van uitgangen, toiletten…
7. Werd reeds besproken op welke wijze het Nederlandstalig karakter van Grimbergen zal
gerespecteerd worden in en rond het stadion, wat betreft bewegwijzering en signalisatie,
omroepingen, publiciteit, publieke activiteiten…?

De wetgeving zal gevolgd moeten worden.
8. Er zou in het stadion ook ruimte vrijgemaakt worden voor socio-culturele activiteiten.
Wat wordt hiermee bedoeld? Zullen er in het stadion daardoor ook eentalig Franstalige en
zelfs politieke activiteiten kunnen doorgaan?

Dit betreft de invulling van het stadion en is ons niet bekend. Ook bij de projectontwikkelaars is dit niet
bekend.
9. Hoe reageert het college op het probleem dat voetbalclub Anderlecht, in Brussel
ingeschreven als Franstalig, in Grimbergen zijn verdere toekomst zal uitbouwen? Welke
afspraken worden er gemaakt inzake de naleving van het Nederlandstalig karakter van
het sportgebeuren in Grimbergen?

Hierover zullen afspraken gemaakt worden met Anderlecht om het Nederlandstalig karakter van de
gemeente te respecteren..
10. Minister Schauvlieghe had enkele weken geleden aangekondigd dat ze zou laten
onderzoeken of een aanpassing van het GRUP zich opdrong. Werd dat onderzoek
inderdaad gevoerd? Heeft u inmiddels enig resultaat van dit onderzoek?

Het is niet bekend of dit onderzoek gevoerd werd. Ik heb geen zicht op enige resultaten.
11. Werd het gemeentebestuur reeds benaderd i.v.m. concrete voorstellen in natura,
zoals gratis zitplaatsen?

Neen.
Raadslid Philip ROOSEN merkt op dat het interessant om weten is dat de gemeente
doorgeefluik is. Hij vraagt hoe het advies van de gemeente inzake het project-MER zal
geformuleerd worden. Vanuit de gemeenteraad, de fracties, het college van burgemeester
en schepenen, individueel? Hij vraag hoe men hiervoor zal tewerk gaan en wijst op de
noodzaak van een diepgaand gesprek hierover, zodat goed geweten is wat wordt
ingediend. Tevens haalt raadslid Philip ROOSEN aan dat er inzake het afvoeren van grond
een apart openbaar onderzoek zal moeten gevoerd worden.
Raadslid Jean-Paul WINDELEN krijgt het woord. Hij geeft aan dat zijn algemene indruk is
dat deze bouw als een lawine op ons afkomt, waarbij er uiteindelijk veel zal verdwijnen in
een “black box”en geeft aan dat veel onduidelijk blijft. In tweede instantie haalt hij een
problematiek aan betreffende het storten van grond die voor de bouwwerken op parking
C zou worden uitgegraven. Hij vertelt dat uit stukken van een openbaar onderzoek dat te
Grimbergen loopt blijkt dat sprake is van tijdelijke stockage van leem op een viertal
percelen te Humbeek. Hij geeft aan dat dit dossier mailverkeer bevat van een landmeter
met het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid en dat deze
landmeter verwijst naar een transporteur die op zijn beurt zou werken voor de promotor
van het project op parking C. Raadslid Jean-Paul WINDELEN wijst erop dat 2 eigenaars
van de bewuste percelen van niets weten en vraagt welke garanties er zijn voor de
zuiverheid van de gestockeerd de grond die omschreven wordt als leemgrond.
Burgemeester Marleen MERTENS geeft aan dat, voor wat betreft de lopende procedure,
van de gemeenteraadscommissie infrastructuur en omgeving, die volgende week
vergadert, verwacht wordt dat zij haar werk doet en adviezen zal spuien voor opname in
het advies van het college betreffende de kennisgevingsnota van het project-mer. Inzake
de problematiek van de tijdelijke stockage van grond die uitgegraven zou worden voor de

bouwwerken op parking C op landbouwpercelen te Humbeek bevestigt de burgemeester
dat een vergunningsaanvraag is binnengekomen, doch dat de details van dit dossier haar
onbekend zijn. Ze merkt op dat het vreemd is dat de eigenaars hiervan niet op de hoogte
zijn.
Raadslid Jean-Paul WINDELEN vertelt dat de zaak onder de aandacht kwam door een
landbouwer die pochte over de geldsom die hij voor deze tijdelijke stockage zou krijgen.
Hij bevestigt nogmaals dat de eigenaar van niets weet en merkt op dat dit toch over een
reële stap in een fictief project gaat.
Burgemeester Marleen MERTENS wijst erop dat de wetgeving inzake het grondverzet
strikt is.
Raadslid Jean-Paul WINDELEN stelt dat hij de betrokken transporteur kent en dat er per
dag een twintigtal vrachtwagens van deze transporteur voorbij zijn deur rijden, waarbij
hij kan vaststellen dat deze nooit een dekzeil gebruikt wanneer dat moet. Aansluitend
hierbij verwijst hij naar het vermoeden dat de af te graven lagen van parking C asbest
zouden bevatten. Hij vraagt zich af waarom men deze grond niet naar leemontginningen
afvoert, waar diepe putten moeten worden gevuld, of waarom deze niet in Brussel gestort
wordt gezien het om Brussels eigendom gaat. Hij merkt op dat, gezien de som waarnaar
de betrokken landbouwer verwees, het vermoeden bestaat dat de grond in kwestie niet in
orde is.
Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS krijgt het woord en kom terug op de de
erfpachtovereenkomsten tussen de stad Brussel en de vzw Tentoonstellingspark enerzijds
en erfpachthouder Ghelamco anderzijds, waarvan hij kennis heeft kunnen nemen. Hij
stelt dat deze weliswaar nog niet getekend zijn en nog aan de gemeenteraad van de stad
Brussel moeten worden voorgelegd, maar dat de tekst zeker relevant is en goed moet
worden doorgenomen. Hij citeert de volgende elementen:
•
Brussel betaalt bijna € 5.000.000;
•
het projecteren van het logo van de stad Brussel te Grimbergen is provocerend;
•
dat voor aanwervingen en voor dienstopdrachten een beroep zal worden gedaan op
personen en bedrijven uit het Brusselse staat effectief in de overeenkomsten; ook de
minister-president van het Brussels gewest heeft hierover uitspraken gedaan;
•
het Nederlandstalig karakter van de gemeente houdt met meer verband dan wat
wettelijk afdwingbaar is;
•
er is sprake van een enorme oppervlakte die gebruikt zou worden voor horeca.
Hiermee gaat een belangrijke tewerkstelling gepaard waaraan een taalproblematiek
verbonden zal zijn;
•
er is sprake van de organisatie van sociaal-culturele activiteiten. Zullen deze in het
Nederlands georganiseerd worden? Wat kunnen wij daaraan doen?;
•
de stad Brussel zou reeds 250 gratis zitplaatsen gekregen hebben (maaltijden
inbegrepen) en zou 25 % korting krijgen op 1.000 andere zitplaatsen; dit zou in het
akkoord vervat zitten;
•
Brussel gaat er vanuit dat zij voor de ordehandhaving zullen instaan en is zinnens om
deze dienstverlening aan te rekenen als compensatie voor taksen die Grimbergen
heft.
Raadslid Bart LAEREMANS zegt dat hij de teksten kan bezorgen.
Gemeenteraadslid Gerlant VAN BERLAER krijgt het woord. Hij wenst 2 technische vragen
te stellen.
Allereerst maakt hij een optelling van de verschillende oppervlakten die in de
kennisgevingsnota vermeld worden: ca. 78.000 m² voor horeca, ca. 16.000 m² voor
kantoren, ca. 24.000 m² voor diensten, ca. 10.000 m² voor openbare en private nuts- en
gemeenschapsvoorzieningen en ca. 7.000 m² voor socio-culturele inrichtingen. Hij wijst
erop dat dit samen 135.000 m² bovengrondse oppervlakte is, waarbij geen melding
gemaakt wordt van het stadion zelf. Hij stelt dat dit van belang is voor de lopende
discussie aangaande het GRUP en vraagt wie er nu finaal zal beslissen hoe dit in het GRUP
past en wanneer dit zal gebeuren.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat Ruimte Vlaanderen dit zal beoordelen in
het advies dat moet worden uitgebracht bij de behandeling van de stedenbouwkundige
vergunning.
Raadslid Gerlant VAN BERLAER sluit hierbij aan met het tweede punt dat hij wenst te
maken. Hij zegt dat we alert moeten blijven en ons moeten afvragen wie er het best

geplaatst is om de de milieu- en stedenbouwkundige vergunningsaanvragen te
behandelen. Hij wijst erop dat Grimbergen zelf kan beoordelen of het project
grensoverschrijdend is en vraagt of hierover wordt nagedacht.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat er een advies zal worden opgesteld door
Arcadis, dat de wetgeving moet respecteren.
Raadslid Bart LAEREMANS vraagt welke taak er is weggelegd voor Arcadis als de
gemeente slechts een doorgeefluik is. Hij vraagt of Arcadis ook niet is ingehuurd om de
ingekomen adviezen na te lezen en op te nemen in het advies van de gemeente.
Burgemeester Marleen MERTENS repliceert dat de bezwaren, opmerkingen gewoon
moeten doorgegeven worden, deze zullen pas individueel zullen kunnen bekeken worden
als de stroom niet te groot is. Ze benadrukt dat dit nuttige input is, dat wat doorkomt zal
worden meegenomen en dat het belangrijk is dat boodschappen versterkt worden.
23e zaak:

Goedkeuring afrekening 6e werkingsjaar “woonbeleid regio Noord”

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001, gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013, houdende
de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op hoofdstuk 5, artikel 19 van de overeenkomst met statutaire draagkracht,
conform artikel 7 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007, gewijzigd bij BVR
van 10 december 2010 houdende de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het
lokaal woonbeleid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 maart 2008 waarin de gemeenteraad zich
akkoord verklaarde met de oprichting van de interlokale vereniging “Woonbeleid Regio
Noord”;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2011 betreffende de verderzetting van
het project;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2014 betreffende de verderzetting van
het project;
Gelet op het verslag van het beheerscomité van 22 mei 2015 waar een financieel
overzicht van het werkingsjaar werd besproken en goedgekeurd;
Gelet op het schrijven van 22 juni 2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Gert Leenders, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 29 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Enig artikel.
De afrekening van het 6e werkingsjaar van de interlokale vereniging “woonbeleid regio
Noord” goed te keuren.

Mevouw Karlijne VAN BREE en de heer Luk RAEKELBOOM verlaten de
vergadering.
24e zaak:

Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt vzw i.f.v.
gemeenschappelijk beheer van het bosgebied Beverbos

Gelet op het uitgebreid bosbeheerplan Beverbos goedgekeurd door gemeenteraad op
28/05/2009 en door het Agentschap Natuur en Bos op 22/12/2009 voor een periode van
20 jaar (9 percelen of 4,29 ha bos);
Gelet op de collegebeslissing van 4 augustus 2014 waarin principieel akkoord werd
gegaan tot het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt vzw in
functie van het beheer van de gemeentelijke percelen gelegen in het Beverbos te
Grimbergen;
Gelet op het ontwerp ingediend op maandag 1 juni 2015;
Gelet op het gunstig advies van de milieuraad d.d. woensdag 10 juni 2015;
Gelet op de collegebeslissing d.d. 29/06/2015 om de voorgelegde
samenwerkingsovereenkomst goed te keuren;
Overwegend dat de belangrijkste bepalingen uit de samenwerkingsovereenkomst (zie
bijlage) de volgende zijn:
•
verdere ontwikkeling van het Beverbos in functie van de biodiversiteit met
aanwezigheid van zachte recreatie; de gemeente en Natuurpunt zullen het beheer
van de percelen die eigendom zijn van de gemeente en de provincie op elkaar
afstemmen en de knelpunten gezamenlijk aanpakken;
•
aanpak knelpunten (o.a. verbetering wandelwegen, bestrijding invasieve exoten,
herstel van de vegetatie en de bosbodems, landschappelijke versterking, illegale
jacht, …);
•
oprichting beheerscomité bestaande uit 3 vertegenwoordigers aangeduid door de
gemeente, 3 door Natuurpunt vzw, 1 door de vzw Pro Natura en 1 door de Bosgroep
van het RLGC en indien de agenda dit vereist kunnen ook vertegenwoordigers van de
provincie en experten worden uitgenodigd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Gert Leenders, Bart Laeremans, Yves Verberck,
Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 29 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
Onderstaande samenwerkingsovereenkomst goed te keuren:
TUSSEN:
1. de gemeente Grimbergen , Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, hier vertegenwoordigd
door Jozef Smets, voorzitter van de gemeenteraad, en Hans Habils, gemeentesecretaris,
hierna de gemeente genoemd;
en
2. NATUURPUNT VZW, met maatschappelijke zetel Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen,
vertegenwoordigd door de directeur van Natuurpunt Beheer en door de voorzitter van de
afdeling Grimbergen, hierna Natuurpunt genoemd;

is het volgende overeengekomen:
Artikel 1
De gemeente en Natuurpunt hebben de gezamenlijke intentie het natuurgebied Beverbos
verder te ontwikkelen in functie van de biodiversiteit met aanwezigheid van zachte
recreatie. Daartoe zullen de gemeente en Natuurpunt het beheer van de percelen die
eigendom zijn van de gemeente en de provincie op elkaar afstemmen en de knelpunten
gezamenlijk aanpakken.
Art. 2.
De gemeente bezit een aantal percelen, waarvan de beheerswerken uitgevoerd worden
door Pro Natura.
Natuurpunt heeft een beheersovereenkomst afgesloten met de provincie Vlaams-Brabant
voor de percelen die de provincie heeft verworven voor de aanleg van buffergebieden
naast de Maalbeek. Natuurpunt heeft ook een huurovereenkomst voor percelen eigendom
van de gemeente Wemmel. Het beheer gebeurt door de terreinploeg Kampenhout van
Natuurpunt en door vrijwilligers van de afdelingen Grimbergen en Wemmel.
De toekomstige beheersplannen voor deze percelen zullen op elkaar worden afgestemd.
Art. 3.
Een niet-limitatieve lijst van knelpunten, die aangepakt kunnen worden in gezamenlijk
overleg, omvat:
•
sluikstorten;
•
illegale jacht;
•
erosiebestrijding;
•
verbetering van de wandelwegen;
•
openhouden van de zone boven de aardgasbuis van Fluxys;
•
bestrijding van invasieve exoten;
•
wildschade;
•
herstel van de vegetatie en de bosbodems;
•
landschappelijke versterking;
•
impact van de omliggende landbouwgebieden.
Art. 4.
Om de doelstellingen te bereiken zal een beheerscomité minstens twee maal per jaar en
telkens wanneer dringend overleg nodig is, samenkomen om de geplande beheerswerken
te bespreken en op elkaar af te stemmen en om oplossingen te zoeken voor de
knelpunten.
Art. 5.
Het beheerscomité zal bestaan uit 3 vertegenwoordigers aangeduid door de gemeente, 3
vertegenwoordigers aangeduid door Natuurpunt, 1 door de vzw Pro Natura en 1 door de
Bosgroep van het RLGC. Indien de agenda dit vereist, kunnen ook vertegenwoordigers
van de provincie worden uitgenodigd. Het beheerscomité kan experten uitnodigen. De
vergaderingen van het beheerscomité worden voorgezeten door een vertegenwoordiger
van de gemeente. De voorstellen van het beheerscomité zullen voorgelegd worden aan
het college van burgemeester en schepenen, aan de reservaatswerkgroep Beverbos van
Natuurpunt en aan de provincie Vlaams-Brabant.
Art. 6.
De gemeente en Natuurpunt zullen elkaar informeren over alle materies die het beheer
van Beverbos kunnen beïnvloeden.
Art. 7.
Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een termijn van 5 jaar en is stilzwijgend
verlengbaar voor eenzelfde termijn.
Opgemaakt te Grimbergen in twee exemplaren en na voorlezing door beide partijen
getekend.

25e zaak:

Verlenging van de deelname van de gemeente aan het project
‘Intergemeentelijke Natuur- & Landschapsploegen’ in 2016

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 12 december 2013 houdende goedkeuring van
de Samenwerkingsovereenkomst 2014-2015 tussen de provincie Vlaams-Brabant, de
gemeenten en Pro Natura in het kader van een Dienst van Algemeen Economisch Belang
(DAEB), zijnde de organisatie van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen
(INL-ploegen);
Overwegend dat dit samenwerkingsakkoord loopt tot 31.12.2015;
Overwegend dat dit samenwerkingsakkoord loopt tot 31.12.2015;
Overwegend dat de provincie Vlaams-Brabant een verlenging voorziet voor dit
samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2016;
Overwegend dat de samenwerkingsovereenkomst algemeen de uitvoering van
gemeentelijke natuurprojecten door middel van sociale tewerkstelling tot doel heeft;
Overwegend dat in deze samenwerkingsovereenkomst de Intergemeentelijke Natuur- en
landschapsploegen als sterk instrument worden beschouwd om via inrichting en beheer te
streven naar een milieukwaliteit die vereist is voor duurzame instandhouding van
doelsoorten of -habitats, en bijgevolg ingezet worden om een serieuze bijdrage te leveren
in het biodiversiteitsbeleid en het stoppen van het verlies aan biodiversiteit;
Overwegend dat via deze samenwerkingsovereenkomst jaarlijks een vooraf afgesproken
actieprogramma uitgevoerd wordt op basis van een gegarandeerd urenpakket;
Gelet op visumnr. 46 vanwege de financieel beheerder d.d. 31/07/2015;
Gelet op de gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Gert Leenders, Bart Laeremans, Yves Verberck,
Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 29 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1.
Het project ‘Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen in het kader van een
Dienst van Algemeen Economisch Belang’ te verlengen voor het jaar 2016.
Art. 2.
Deel te nemen aan de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen met 3 VTE’s,
waarbij 1 VTE gelijk is aan 1.450 uren tewerkstelling met als richtinggevende kostprijs
29.744 euro (excl. btw) per VTE.
Art. 3.
Een afschrift van dit besluit over te maken aan de provincie Vlaams-Brabant.
Mevrouw Karlijne VAN BREE vervoegt de vergadering.
26e zaak:

Goedkeuring grondafstand verkaveling VA/797/15 - AVIS-INVEST NV nieuwe straat aan de Meerstraat ZN, 1852 Grimbergen

Gelet op de verkavelingsaanvraag ingediend door AVS-INVEST NV, Massemsesteenweg 1,
9230 Wetteren, voor het verkavelen van 34 loten – nieuwe straat aan de Meerstraat ZN,

1852 Grimbergen, (afd. 5) sectie B 394 T, (afd. 5) sectie B 394 V, (afd. 5) sectie B 399
K2, (afd. 5) sectie B 399 A3, (afd. 5) sectie B 399 W2, (afd. 5) sectie B 399 D2, (afd. 5)
sectie B 399 X2, (afd. 5) sectie B 399 E2, (afd. 5) sectie B 404 F, (afd. 5) sectie B 405 F,
(afd. 5) sectie B 411 K, (afd. 5) sectie B 412 L2 en (afd. 5) sectie B 421 D5, met
referentienummer VA/797/15;
Gelet op de collegebeslissing van AVS-INVEST NV waarbij een voorwaardelijk gunstig
advies werd uitgebracht voor het verkavelen van 34 loten voor halfopen en open
bebouwing, met grondafstand van 7761 m² voor inlijving binnen het openbaar domein
van een nieuwe straat met pleintje;
Overwegende dat de verkavelingsaanvraag een nieuwe straat, rondom een pleintje, welke
verbonden wordt met de Coppendries door een voetweg, voorziet. De straat heeft een
breedte van 6,05 m tot 10,00 m over een totale lengte van +/- 528 m. De voetweg heeft
een breedte van 5,00 m en een totale lengte van +/- 100 m. De totale oppervlakte van
het openbaar domein bedraagt 7761 m², waarvan 4441 m² wegenis. De centrale
groenzone (het pleintje) heeft een totale oppervlakte van 1993 m², waarvan 614 m²
bloemenweide en 1379 m² speelzone. Het overige groen binnen het openbaar domein
heeft een oppervlakte van 580 m² en de wadi heeft een oppervlakte van 747 m²;
Overwegende dat de gemeenteraad een beslissing dient te treffen nopens het voorgesteld
rooilijntracé van de weg met bijbehorende grondafstand;
Gelet op artikel 4.2.17, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met het nieuwe rooilijntracé voorzien in de verkavelingsaanvraag met
referentienummer VA/797/15 ingediend door AVS-INVEST NV, Massemsesteenweg 1,
9230 Wetteren, voor het verkavelen van 34 loten – nieuwe straat aan de Meerstraat ZN,
1852 Grimbergen, mits het uiteindelijk verkrijgen van de verkavelingsvergunning.
Art. 2.
De grond met een oppervlakte van 7761 m² te bestemmen om gratis ingelijfd te worden
in het openbaar domein van de gemeente Grimbergen.
27e zaak:

Gemeentelijke sportraad, goedkeuring samenstelling, statuten en
huishoudelijk reglement

Overwegende dat er in 2013 een nieuwe legislatuur is begonnen, en dat de sportraad
hierdoor terug geïnstalleerd diende te worden en haar erkenning als adviesorgaan diende
te vragen aan het gemeentebestuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van het
lokaal sportbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 betreffende de
uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van
een lokaal sportbeleid;
Overwegende dat na de hersamenstelling van de Raad van Bestuur de sportraad haar
erkenning dient aan te vragen door haar statuten en nieuwe samenstelling ter
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad;
Gelet op het gegeven dat de statuten en het inwendig reglement van de sportraad door
de gemeenteraad werden erkend in zitting van 28 juni 2007;
Overwegende dat de Algemene Vergadering van de sportraad in zitting van 28 mei 2013
de vertegenwoordigers verkoos van de Raad van Bestuur namelijk:
•
voorzitter: Theo Knevels, Vilvoordsesteenweg 426 1850 Grimbergen, afgevaardigd
door FC Borght;
•
ondervoorzitter: Patrick Thielemans, Vinkenstraat 98 1850 Grimbergen,
afgevaardigd door Tribe;
•
secretaris: Eric Van Lint, Vilvoordsesteenweg 184 1850 Grimbergen, afgevaardigd
door Tafeltennisclub Tijl;
•
penningmeester: Monique Festraets, Platanenlaan 21 1850 Grimbergen,
afgevaardigd door Basket Centrum Grimbergen;

•

leden:
•
Luc Notebaert, Berkenlaan 12 1850 Grimbergen, afgevaardigd door
Gymnasport;
•
Rene Van Dessel, Berkenlaan 21 1850 Grimbergen, afgevaardigd door AC
Grimbergen;
•
Frank Nees, Beemdenstraat 34 1852 Grimbergen, afgevaardigd door FC
Beigem;
•
Frieda Van Assche, Strombeeklinde 79 1853 Grimbergen, afgevaardigd door
Grimbergse Joggingclub;
•
Istvan Vylders, Lusweg 15 1851 Grimbergen, afgevaardigd door door Beivoc;
•
Stefan Van Roy, De Merodestraat 19 1850 Grimbergen, afgevaardigd door KSC
Grimbergen;
•
Wim De Winne , Driekastanjelaarstraat 47 1850 Grimbergen, afgevaardigd door
WTC Borrekensveld;
•
Ann Mouton, Warandestraat 51 1851 Grimbergen, afgevaardigd doorTennisclub
Strombeek;

Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
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, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Gert Leenders, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 29 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 2 onthoudingen
Enig artikel.
De samenstelling, de statuten en huishoudelijk reglement van de sportraad worden
goedgekeurd.
De heer Jean DEWIT verlaat de vergadering.
28e zaak:

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

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement
van de politie op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun
minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2015 inzake het instellen van
blokparkeren in de Ringlaan.
Overwegend dat sinds de Ringlaan is heraangelegd er geen borden verbod parkeren meer
geplaatst zijn.
Overwegend dat er sindsdien problemen zijn met geparkeerde voertuigen in deze straat
die een onafgebroken lint vormen.
Overwegend dat de wijkagent meldt dat dit gevaarlijke situaties meebrengt op het
kruispunt Ringlaan - Tulpenlaan.

Overwegend dat de wijkagent adviseert om een parkeerverbod in te stellen tussen de
huisnummers 91 en 106.
Overwegend dat deze vraag besproken werd tijdens een vergadering van de beperkte
commissie op 26 februari 2015 en gunstig geadviseerd werd.
Het college van burgemeester en schepenen volgt dit advies en stelt daarom voor om
over te gaan tot de vaststelling van bijgaand aanvullend reglement;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Parkeerverbod in te stellen in de Ringlaan tussen de huisnummers 91 en 106.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel te signaleren door plaatsing van de nodige borden E1 met
onderborden Xa en Xb.
Art. 3.
Dit besluit overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet bekend te maken en
ter kennis van de weggebruikers te brengen.
29e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van een parkeerverbod in de
Nijverheidslaan gedeelte tussen Kleinewinkellaan en containerpark en het
parkeren in de Kleinewinkellaan, gedeelte tussen Piereman en
Bergmansbeekweg, voor te behouden voor personenauto’s, auto’s voor
dubbelgebruik, minibussen en motorfietsen

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement
van de politie op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun
minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Overwegend dat er in de Nijverheidslaan tussen Kleinewinkellaan en containerpark vaak
personenwagen en vrachtwagens geparkeerd staan, ook tijdens het weekeinde;
Overwegend dat hierdoor de bocht onoverzichtelijk wordt. Bovendien moet het verkeer
uitwijken voor de geparkeerde wagens en komen zij in conflict met het tegenliggende
verkeer (geen zicht op elkaar door de bocht + wagens in lintgeparkeerd en geen plaats
om uit te wijken);
Overwegend dat deze vraag besproken werd tijdens een vergadering van de beperkte
commissie van 7 mei 2015 en gunstig geadviseerd werd om een parkeerverbod in deze
bocht in te stellen;
Overwegend dat dit parkeerverbod zal geplaatst worden gedeelte tussen Kleinewinkellaan
en containerpark langs weerszijde van de straat;
Overwegend dat de kans bestaat dat vrachtwagens zich dan gaan verplaatsen naar de
Kleinewinkellaan;
Overwegend om dit te voorkomen in de Kleinewinkellaan gedeelte tussen Piereman en
Bergmansbeekweg, voor te behouden voor personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik,
minibussen en motorfietsen;
Gelet op de artikelen 130bis, 134, §1, en 135 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen

Artikel 1.
Parkeerverbod in te stellen in de Nijverheidslaan gedeelte tussen Kleinewinkellaan en
containerpark langs weerszijden van de straat.
In de Kleinewinkellaan, gedeelte tussen Piereman en Bergmansbeekweg, voor te
behouden voor personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik, minibussen en motorfietsen;
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel te signaleren door plaatsing van de nodige borden E1 met
onderborden Xa en Xb en E9b.
Art. 3.
Dit besluit overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet bekend te maken en
ter kennis van de weggebruikers te brengen.
30e zaak:

Lokale politie - Kennisname van het besluit van de gouverneur van de
provincie Vlaams-Brabant tot goedkeuring van de jaarrekening 2013

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2014 houdende de vaststelling
van de jaarrekening 2013 van de politiezone Grimbergen;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikels 34 en 77 tot 80;
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de lokale politie, inzonderheid artikels 66 tot 72;
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 33 van 27 oktober 2003 betreffende de
jaarrekening 2002 van de politiezones;
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 38 van 17 maart 2005 betreffende het afsluiten
van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones;
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 38bis van 5 oktober 2005 betreffende het
afsluiten van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones;
Overwegende dat de besluiten van de gemeenteraad betreffende de rekeningen van de
lokale politie onderworpen zijn aan de goedkeuring van de provinciegouverneur;
Overwegende dat de provinciegouverneur met zijn besluit van 19 mei 2015 goedkeuring
verleende aan de begrotingsrekening 2013, de balans op 31 december 2013 en de
resultatenrekening over het dienstjaar 2013 van politiezone Grimbergen;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het besluit van de provinciegouverneur van 19 mei 2015 houdende
de goedkeuring van de begrotingsrekening 2013, de balans op 31 december 2013 en de
resultatenrekening over het dienstjaar 2013 van politiezone Grimbergen.
31e zaak:

Lokale politie - Aankoop informaticamateriaal - 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 augustus 2014 waarin de toetreding tot het
samenwerkingsprotocol “virtuele centrumstad Brabantse Kouters” wordt goedgekeurd;
Gelet op het feit dat de afschrijvingstermijn van computers 5 jaar bedraagt;
Gelet op het beleid van de politiezone waarin jaarlijks gemiddeld 10 werkstations
vervangen worden;
Overwegende en dat ervoor geopteerd wordt om bepaalde desktops te vervangen door
laptops en dockingstations om de mobiliteit van de medewerkers te verhogen;
Overwegende dat bepaalde medewerkers twee schermen hebben om efficiënter te kunnen
werken;
Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop van informaticamateriaal,
bestaande uit 7 desktops normal, 4 laptops standaard, 2 laptops high-range, 10
beeldschermen en 10 dockingstations wordt geraamd op € 9.920,00 (excl. btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/742-53 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2015;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
De aankoop van informaticamateriaal, bestaande uit 7 desktops normal, 4 laptops
standaard, 2 laptops high-range, 10 beeldschermen en 10 dockingstations, volgens de
behoeften van de politiezone goed te keuren.
Art. 2.
Opdracht te geven de procedure op te starten om deze aankoop te gunnen via het
samenwerkingsprotocol “virtuele centrumstad Brabantse Kouters”.
32e zaak:

Lokale politie - Uitbreiding licentie archiveringsmodule - AAL module en
upgrade OCR 10K naar 25K

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het feit dat de lokale politie sinds 2011 via Ricoh Belgium een
archiveringsmodule huurde voor een vast bedrag per maand;
Overwegende dat de OCR-licentie op die archiveringsmodule 10.000 pagina’s (10K) per
maand bedraagt en dat die limiet zou moeten verhoogd worden naar 25.000 pagina’s
(25K) om nog op een performante manier te kunnen werken;
Overwegende dat de aankoop van een AAL-module voor de medewerkers van de
politiezone een duidelijk gebruiksgemak met zich meebrengt;
Gelet op de offerte opgemaakt door de firma Ricoh Belgium om de OCR-licentie aan te
passen en een AAL- module bij te kopen om het login-systeem te vereenvoudigen;
Overwegende dat de totale kostprijs voor de uitbreiding van de licentie eenmalige
€ 1.800 (excl. btw) bedraagt;
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/742-53 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2015;
BESLIST:

Enig artikel.
Een uitbreiding van de licentie van de archiveringsmodule, bestaande uit de aankoop van
een AAL-module en een upgrade van de OCR van 10K naar 25K bij de firma Ricoh
Belgium Medialaan 28a 1800 Vilvoorde voor een eenmalig bedrag van € 2.178,00 (incl.
btw) goed te keuren.
33e zaak:

Lokale politie - Aankoop van een boordradio voor een dienstvoertuig combi
met uitbreiding van de fabrieksgarantie tot 5 jaar

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de noodzaak om over te gaan tot de aankoop van één boordradio voor een
dienstvoertuig combi met uitbreiding van de fabrieksgarantie tot 5 jaar;
Gelet op het feit dat de politie in het verleden een contract afsloot met de firma Sait Z.1.
Research park 110 te 1731 Zellik inzake de radiocommunicatie;
Gelet op het feit dat de totale kostprijs voor deze boordradio wordt geraamd op €
1.000,00 (incl. btw);
Overwegende dat het nodige krediet werd voorzien op artikel 330/744-51 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2015;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
De aankoop van een boordradio voor een dienstvoertuig combi met uitbreiding van de
fabrieksgarantie tot 5 jaar volgens de vereisten van de politiezone bij de firma Sait Z.1.
Research park 110 te 1731 Zellik voor een totale geraamde kostprijs van € 1.000 (incl.
btw) goed te keuren.
34e zaak:

Lokale politie - Kennisgeving van de vacatures in het operationeel kader in
competitie gesteld in mobiliteitscyclus 2015-04

Gelet op artikel 128 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere
regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten
behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2005 inzake de wijziging van het
organogram en de personeelsformatie van het lokale politiekorps Grimbergen
goedgekeurd door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant op 24 augustus 2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2010 houdende uitbreiding
personeelsformatie en aanpassing organogram van de lokale politie;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2015 om de permanente openstelling
in mobiliteit van de vacatures bij de lokale politie voor het dienstjaar 2015 goed te
keuren;
Gelet op het feit dat de in de mobiliteitscyclus 2015-04 in competitie te stellen
betrekkingen ten laatste op 11 september 2015 dienen te worden meegedeeld aan de
directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer van de federale politie;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 augustus
2015 om de volgende vacatures in de mobiliteitscyclus 2015-04 voor het operationeel
kader in competitie te stellen:
•
2 voltijdse betrekkingen van hoofdinspecteur van politie - interventie
•
2 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie - interventie
•
1 voltijdse betrekking van hoofdinspecteur van politie - bestuurlijke dienst
•
1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie - wijkdienst
Overwegende dat de voltijdse betrekkingen van hoofdinspecteur van politie-bestuurlijke
dienst en van inspecteur van politie - wijkdienst worden gepubliceerd onder voorbehoud
van invulling in de mobiliteitscyclus 2015-03;
Overwegende dat voor al deze betrekkingen de nodige kredieten zijn voorzien in de
begroting van de lokale politie;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het in competitie stellen tijdens mobiliteitscyclus 2015-04 van de
volgende vacatures in het operationeel kader van de lokale politie:
•
2 voltijdse betrekkingen van hoofdinspecteur van politie - interventie
•
2 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie - interventie
•
1 voltijdse betrekking van hoofdinspecteur van politie - bestuurlijke dienst
•
1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie - wijkdienst

Toegevoegde agendapunten
35e zaak:

Onderhoud infrastructuur voetbalveld FC Borght

Toegevoegd punt aangevraagd door raadslid Karlijne Van Bree
De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Karlijne VAN BREE betreffende het
onderhoud van het voetbalveld van FC Borght:
“Grimbergen telt heel wat actieve sportclubs, hetgeen enkel toe te juichen is. Zo onder
meer zijn er voetbalclubs waar kinderen en jongeren op een speelse wijze sport beleven.
Het is uiteraard van belang dat er goede infrastructuur voorhanden is waardoor de
sportactiviteit optimaal kan verlopen. Maar nog meer van belang is om in goed onderhoud
te voorzien van de bestaande infrastructuur.
Bij voetbalclub FC Borght zijn er een 200-tal spelertjes actief tussen de 4 en 14 jaar. Er is
dus een heel actieve jeugdwerking, en dit in een wijk die extra aandacht verdient.
Het is dus des te jammer dat begin augustus de velden aan de Populierendallaan zich in
zulke toestand bevonden (onvoldoende gras, putten, bulten) dat de club noodoplossingen
moest zoeken.
De clubs moeten normaal gezien tegen 15 mei hun velden verlaten, zodat de terreinen
kunnen worden aangehoogd, afgevlakt en bezaaid. Blijkbaar werden de betrokken velden
dit jaar niet afgevlakt en werd er pas gezaaid rond 6 juni, drie weken later dan normaal,
moment waarop de droogteperiode is gestart.
De club zelf speelt op eerste provinciaal niveau maar door de situatie van het momenteel
nog onbespeelbare veld zouden trainingen en wedstrijden uitgesteld zijn geworden. De
trainingen worden nu over diverse velden in Grimbergen door de club georganiseerd. De
club heeft in augustus zelf de nodige werkzaamheden aan de eigen terreinen verricht,
gezaaid en gesproeid.”
Aansluitend hierbij stelt raadslid Karlijne VAN BREE voor dat de schepenen van Sport en
Openbare Werken antwoorden zouden geven op volgende vragen:

•

•

•
•

hoe verklaart het gemeentebestuur dat bepaalde velden niet naar behoren werden
afgevlakt en niet tijdig werden ingezaaid? Bevinden er zich nog andere velden in deze
situatie?
welke mogelijke initiatieven zullen er door de gemeente genomen worden, naar
infrastructuur en onderhoud toe zodat onder meer de talrijke jonge spelers in een
gepaste toestand voetbal kunnen spelen op hun eigen velden en op de normale
tijdstippen?
zullen de clubs die noodmaatregelen moesten treffen daarvoor vergoed of
gecompenseerd worden?
wat is het lot van het voetbalveld van de Veldkant? Zal dit kunnen blijven fungeren
als buffer voor dit soort situaties, mede gelet op het groot aantal ploegen in
Grimbergen?

Schepen van sport Louis DE SMEDT krijgt het woord en verklaart het volgende:
•
het klopt niet dat FC Borght het gras zelf heeft ingezaaid. De firma die hiervoor is
aangesteld heeft dit gedaan;
•
zelfs juni is een perfecte periode om in te zaaien;
•
alle velden werden correct afgevlakt en ingezaaid, maar de langdurige droogte die we
gekend hebben heeft een rol gespeeld;
•
de clubs moeten zelf instaan voor het sproeien van hun velden; bij FC Borght werd
niet gesproeid met de gevolgen vandien; op een voorstel van een bestuurslid dat in
de sector werkt om te investeren in een sproei-installatie werd niet ingegaan;
•
ik heb vastgesteld dat zelfs bij velden waar wel werd gesproeid er nog plaatsen waren
met gele vlekken door de enorme droogte;
•
de gemeente heeft zeker maatregelen genomen: de betrokken pleinen werden terug
ingezaaid en nu wordt er ook gesproeid;
•
FC Borght heeft intussen ook een sproei-installatie aangeschaft;
•
FC Borght heeft haar bekerwedstrijden en vriendenwedstrijden kunnen afwerken op
de velden van KFC Humbeek, FC Beigem en Ter Wilgen;
•
voor hun eerste competitiewedstrijd kunnen ze terecht op het veld van KFC
Strombeek;
•
de volgende twee wedstrijden speelt FC Borght op verplaatsing en ongeveer half
september kunnen zij op eigen veld spelen;
•
de jeugd van FC Borght werkt de trainingen af op de velden van Humbeek en
Verbrande Brug;
Mevrouw Anne DEMAN verlaat de vergadering.
De heer Jean DEWIT vervoegt de vergadering.
•
•

het voetbalveld van de Veldkant krijgt binnen het herwaarderingsplan (thans:
beheersplan) voor de Maalbeekvallei en andere bestemming;
de liefhebbersploegen die vroeger op de veldkant speelden verhuizen voor volgend
seizoen naar het derde veld van KFC Humbeek.

Raadslid Karlijne VAN BREE bevestigt nogmaals dat FC Borght toch zelf heeft ingezaaid.
36e zaak:

Problematiek van hangjongeren in Strombeek

Toegevoegd punt aangevraagd door raadslid Karlijne Van Bree
De gemeenteraad hoort een volgende interpellatie van raadslid Karlijne VAN BREE
betreffende de problematiek van de hangjongeren te Strombeek:
“Op 28 juli 2015 diende ik een schriftelijke vraag in aangaande een toename van
incidenten die mij ter ore waren gekomen en welke plaatsvinden in Strombeek, gaande
van drugsdealen en agressie op het plein voor het CC, rond Ter Borre en het
Vandernootpark, het Kerkplein en aan het Pierebad.
Aangezien de aanhoudende problematiek gekend dient te zijn door de hele
gemeenteraad, leg ik mijn vragen voor via huidig extra agendapunt.
Buurtbewoners zijn herhaaldelijk ook getuige van vandalisme aan het pop-upterras aan
het CC. Het betreft niet alleen effectieve inbreuken op de strafwet; de gebeurtenissen
hebben ook een negatieve impact op het veiligheidsgevoel van de inwoners.
De problematiek van hangjongeren is in Strombeek jammer genoeg al langer gekend en
werd door ons al eerder aangekaart. Ook de bewoners van Ter Borre hebben hun

ongenoegen geuit bij het gemeentebestuur. Blijkbaar is de problematiek nog steeds niet
helemaal onder controle ook al is de perimeter waar deze gebeurtenissen plaatsvinden
relatief beperkt. De afsluiting met een hek aan Ter Borre lijkt ertoe te hebben geleid dat
vandalen hun actieradius verspreid hebben. Een structurele aanpak is dus aangewezen.”
Aansluitend stelt zij voor dat de burgemeester een antwoord geeft op volgende vragen:
1. Heeft het gemeentebestuur weet van deze feiten?
2. Kan het gemeentebestuur een verklaring geven over de oorzaak van deze voorvallen?
3. Heeft de gemeente weet van de daders?
4. Zo ja; welke maatregelen werden getroffen tegen deze daders (arrestaties en
tussenkomsten)?
5. Welke acties werden al ondernomen om voornoemde criminaliteit tegen te gaan?
6. Is er een verhoogde aandacht van de patrouilles gelet op deze recente feiten?
7. Welke vorm van preventieve patrouille voorziet de politie in Strombeek op reguliere
basis (bv. via politievoertuig, wijkpolitie,...)?
8. Werden er contacten gelegd met aangrenzende politiekorpsen teneinde overleg te
bekomen voor het bekampen van deze criminaliteit?
9. De meeste van de hoger genoemde locaties liggen buiten het weldra op te richten
Buurtinformatienetwerk (BIN).
10. Op welke wijze kunnen de buurtbewoners bij deze problematiek betrokken worden?
Hoe zal men vermijden dat de criminaliteit zich verplaatst van de BIN-zone naar de
rest van Strombeek?
De burgemeester geeft het woord aan de korpschef van politie die de vragen van raadslid
Karlijne VAN BREE als volgt beantwoordt:
1. Heeft het gemeentebestuur weet van deze feiten?
De lokale politie heeft in haar registratiesysteem ISLP voor de periode van 01/04/2015 tot
11/08/2015 per “hot spot” het volgende genoteerd :
•

voor Ter Borre en omgeving
- 8 moeilijkheden met personen (overlast): lastigvallen van personen, voetballende
en samenhokkende jongeren;
- 20 diefstallen (pogingen inbegrepen)
. 3 diefstallen uit voertuig
. 2 diefstallen van een voertuig (1 zaak opgelost = 1 dader uit het Brusselse)
. 7 diefstallen uit woning (door hangjongeren?)
. 8 diefstallen allerlei (diefstal fiets, portefeuille, ketting, …)
We kunnen voor deze feiten van diefstal niet bewijzen of de gekende
“hangjongeren” hiervoor in aanmerking komen!
- 4-tal feiten van vechtpartijen tussen jongeren zelf (de vechtpartijen werden op
één na gepleegd door één persoon – gekend bij onze diensten – en momenteel
aangehouden);
- 1 feit van druggebruik
- 1 feit van vrijwillige beschadiging (steen door ruit)
- 1 feit van graffiti (kapsalon)

•

voor het Gemeenteplein en omgeving (Cultuurcentrum)
- 8 vrijwillige beschadigingen
- 8 diefstallen
. 6 in woning
. 2 andere

•

voor het Pierebad
- Geen tussenkomsten gevonden die verwijzen naar overlast door zwembad

•

voor de Piereman
- Geen relevante tussenkomsten gevonden.

2. Kan het gemeentebestuur een verklaring geven over de oorzaak van deze voorvallen?
In onze politionele analyse hebben we ons de vraag gesteld wat de evolutie is tegenover
de voorbije jaren (vergelijking in dezelfde periode maar over de jaren 2012-2013-2014 en
2015). Dit geeft de volgende cijferresultaten:
•

voor het Cultuurcentrum en omgeving:
- 2012: 43 politionele tussenkomsten

-

2013: 44 politionele tussenkomsten
2014: 68 politionele tussenkomsten
2015: 46 politionele tussenkomsten

voor Ter Borre en omgeving:
- 2012: 81 politionele tussenkomsten
- 2013: 93 politionele tussenkomsten
- 2014: 65 politionele tussenkomsten
- 2015: 85 politionele tussenkomsten
Naast de vaststelling van deze evolutie moeten we besluiten dat het probleem aanhoudt
en recurrent is.

•

3. Heeft de gemeente weet van de daders?
Op basis van de uitgevoerde controles en tussenkomsten heeft de politie een lijst van een
15-tal geïdentificeerde “hangjongeren”.
Profiel: tussen de 14 en 20 jaar, meestal gekend in onze bestanden en het merendeel
woont hier.
4. Zo ja; welke maatregelen werden getroffen tegen deze daders (arrestaties en
tussenkomsten)?
•
•
•
•

tegen een verdachte van de vechtpartijen en druggebruik/dealen loopt een
gerechtelijk dossier
tegen een verdachte van een autodiefstal loopt er een gerechtelijk dossier
tegen een verdachte gekend voor druggebruik loopt een gerechtelijk dossier
er is een lijst van een 15-tal geïdentificeerde overlastjongeren

5. Welke acties werden al ondernomen om voornoemde criminaliteit tegen te gaan?
Intern het politiekorps van de zone GRIMBERGEN werd een vergadering gehouden waarbij
een actieplan werd opgesteld naar de verschillende diensten in ons korps.
•

Afspraken op niveau korps
Een globaal dossier “hangjongeren” met een omstandige analyse waar (hotspots),
wat (feiten), wie (verdachten/lijst hangjongeren) en actieplan politie wordt verder
verfijnd.
De visie van de politie inzake deze problematiek is dat de aanpak geïntegreerd (over
verschillende betrokken actoren zowel intern als extern politie) en integraal
(proactief, preventief en repressief) dient benaderd te worden.

•

Richtlijnen naar het Zonaal Informatie Bureau
Toezicht op de éénvormige registratie van de feiten naar de lokale plaatsen (=hot
spot) : Ter Borre, CC, Pierebad, Piereman, …

•

Richtlijnen naar de interventiedienst
- Permanente opvolging van de gekende hotspots door onze interventieploegen
gebeurt quasi in reguliere werking.
- In geval specifieke acties kan al dan niet steun van ploegen van andere zones
gevraagd worden.
- Naargelang het aantal meldingen stijgt op de ene of de andere locatie worden er
gerichte opdrachten meegegeven aan onze interventieploegen.
- Dagelijkse update en kennisgeving gebeurtenissen op briefings.
- Opbouwen van een “vertrouwensrelatie” tussen inspecteurs en jongeren van
Strombeek om een zicht te krijgen aangaande de omvang, de “harde kern” en de
veroorzakers van de overlast.
- Extra aandacht voor de plaatselijke eetgelegenheden waar vaak groepen worden
gevormd.
- Onbekende jongeren dienen geïdentificeerd te worden.
- Extra aandacht voor het Cultuurcentrum gedurende de sluitingsperiode.
- Binnengaan in het Klapsalon om contact te maken met de begeleidster van de
groep Intro en de aanwezige jongeren.
- Het tijdig sluiten van het Park Vandernoot.

•

Richtlijnen naar de wijkwerking

-

•

Aan de wijkinspecteur wordt gevraagd regelmatig in Ter Borre te gaan
Rechtstreekse vraag aan de wijkinspecteur om zich geregeld gedurende de
vakantieperiode te laten zien aan het Pierebad (op vraag van de sportdienst)

Richtlijnen naar de lokale recherche
Informatievergaring en in positief geval openen van gerechtelijke dossiers voorbeeld
van drugsdealen.

6. Is er een verhoogde aandacht van de patrouilles gelet op deze recente feiten?
Hier kan verwezen worden naar het antwoord op vraag 5.
7. Welke vorm van preventieve patrouille voorziet de politie in Strombeek op reguliere
basis (bv. via politievoertuig, wijkpolitie,...)?
Hier kan verwezen worden naar het antwoord op vraag 5.
8. Werden er contacten gelegd met aangrenzende politiekorpsen teneinde overleg te
bekomen voor het bekampen van deze criminaliteit?
Info-uitwisselingscontacten en een beroep kunnen doen op het terrein in geval van
problemen zijn er natuurlijk wel; specifiek over deze problematiek werd geen overleg
gepleegd.
9. De meeste van de hoger genoemde locaties liggen buiten het weldra op te richten
Buurtinformatienetwerk (BIN).
10. Op welke wijze kunnen de buurtbewoners bij deze problematiek betrokken worden?
Hoe zal men vermijden dat de criminaliteit zich verplaatst van de BIN-zone naar de
rest van Strombeek?
De voornoemde locaties Ter Borre en CC liggen niet in de zone waar we een BIN willen
opstarten. Pierebad en Piereman dan weer wel.
De keuze van de zone van het BIN is gemaakt enerzijds op basis van cijfergegevens van
diefstallen in woningen, de overeenkomende wijksector en de grootte van de
vooropgestelde zone.
Een verplaatsing van het fenomeen diefstal in gebouwen buiten de BIN-zone kan
natuurlijk altijd.
Met de start van het eerste buurtinformatienetwerk in onze politiezone willen we beroep
doen op de bevolking om de (on)veiligheid aan te pakken en hopen we dat
burgerparticipatie in al zijn vormen (BIN, Bel snel-actie, …) in samenwerking met de
politie en andere actoren in de veiligheidsketen een merkbaar en voelbaar verschil zullen
maken.
Raadslid Karlijne VAN BREE krijgt opnieuw het woord. Zij merkt op dat 15
geïdentificeerde hangjongeren veel en niet veel tegelijkertijd is en beheersbaar lijkt. Ze
zegt akte te nemen van de wens om met deze jongeren een vertrouwensrelatie op te
bouwen, maar vraagt zich toch af wat er moet gebeuren als het ongewenst gedrag blijft
aanhouden. Zij vraagt of het deze of andere jongeren zijn die misdrijven plegen. De
korpschef antwoordt dat 15 jongeren bekend zijn bij de politie, maar dat er geen vaste
lijst is en dat de politie niet altijd weet wie de dader is.
Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord. Zij verwijst ook naar het werk van
Groep Intro, dat vanuit preventief oogpunt plaatsvindt en parallel loopt met de
repressievere aanpak.
Raadslid Bart LAEREMANS vraagt naar de stand van de uitbouw van camerabewaking. De
burgemeester antwoordt dat het college en de diensten hiermee bezig zijn en verwijst
naar een bespreking die plaatsvond op dinsdag 25 augustus 2015 en waarover nog
verslag moet worden uitgebracht aan het college.
37e zaak:

Wandelpad van basiliek naar basiliek

Toegevoegd punt aangevraagd door raadslid Bart Laeremans
De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Bart LAEREMANS betreffende het
wandelpad van basiliek naar basiliek:

“In 2013 werd door de gemeenteraad het traject goedgekeurd voor het wandelpad ‘van
basiliek naar basiliek’ dat op termijn het centrum van Grimbergen met dat van Vilvoorde
wil verbinden. Dit leidde tot een verbetering van de trage wegen op de Kraaienberg, meer
bepaald het traject van de Drijfstraat naar het Tangebeekbos.
Erg jammer is dat niet tegelijk werk werd gemaakt van het herstel van de trage weg
tussen de Populierendallaan en diezelfde Drijfstraat. Dit traject ligt er zeer modderig bij
en is voor fietsers nagenoeg onberijdbaar. Het zou wenselijk zijn dat hier een gelijkaardig
systeem wordt uitgewerkt, met name twee parallelle betonstrookjes.
Een gelijkaardige redenering gaat op voor de trage weg die, vertrekkend vanuit en
parallel aan de Sparrenlaan naar de Spaanse Lindebaan loopt en die eveneens slecht
onderhouden is.”
Aansluitend hierbij stelt raadslid Bart LAEREMANS voor dat het schepencollege:
•
werk maakt van een behoorlijke aansluiting van de Populierendallaan op de Drijfstraat
via de omvorming van de bestaande, maar verwaarloosde trage weg tot een goed
begaanbaar en berijdbaar voet- en fietspad;
•
werk maakt van de verbetering van de trage weg die vertrekt vanuit en parallel loopt
aan de Sparrenlaan.
Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord en wijst erop dat de oplossing die door
raadslid Bart LAEREMANS wordt voorgesteld overeenstemt met het initieel voorstel, doch
dat het Agentschap voor Natuur en Bos in dit verband op een juridische problematiek
stuitte. Gezien de privé-eigenaar van het stuk in kwestie niet akkoord ging, kon er op
deze plaats, zo stelt de burgemeester, geen aanleg komen en werd geopteerd voor een
alternatief via de Drijfstraat. Verder stelt zij dat kan bekeken worden of er recht van
doorgang is, om plasvorming weg te werken. Ze benadrukt nog dat wat werd aangehaald
inzake het niet kunnen aansluiten op de weg, onterecht is.
Raadslid Bart LAEREMANS stelt dat het juridisch onderzoek naar deze kwestie moet
worden opgevraagd. Burgemeester Marleen MERTENS stelt daarom voor dat de heer
LAEREMANS zijn vraag zelf voorlegt aan het ANB. Raadslid LAEREMANS gaat hiermee
akkoord.
Schepen Marc VAN GODTSENHOVEN krijgt het woord en wijst erop dat het traject af is en
dat 9,4 kilometer volledig begaanbaar zijn, op de brug over het kanaal na.
38e zaak:

Bijkomende speelruimte aan de gemeenteschool van Beigem

Toegevoegd punt aangevraagd door raadslid Bart Laeremans
De gemeenteraad hoort de volgende interpellatie van raadslid Bart LAEREMANS
betreffende de bijkomende speelruimte aan de gemeenteschool van Beigem:
“Er is heel wat protest gerezen tegen de omvorming van het pleintje aan het oud
gemeentehuis van Beigem tot een speelplein. Dit protest is zeker te begrijpen: de buren
hebben al veel geduld mogen oefenen tijdens de werken; het is moeilijk te verdedigen dat
deze relatief kleine ruimte nog veel langer als speelplaats zou worden gebruikt.
De oplossing die nu wordt voorgesteld is erg halfslachtig: het terrein enkel gebruiken
gedurende tweemaal 10 minuten en een alternatieve locatie tijdens de middag, bewijst
dat er een alternatieve locatie voorhanden is. Bovendien kan men heel wat vragen stellen
bij het voornemen om hekken te plaatsen die ’s avonds en in het weekend worden
weggenomen. Wie zal men vinden om telkens deze verhuis te doen?
Volgens de regionale pers zouden er gesprekken lopen om een grond in de buurt aan te
kopen. Dit behoeft meer uitleg. Een alternatieve oplossing is dus wel degelijk mogelijk.”
Aansluitend vraagt raadslid Bart LAEREMANS dat het schepencollege:
•
uitleg verstrekt over de plannen op het pleintje voor het oud gemeentehuis van
Beigem:
- Waarom wil men daar gedurende twee korte speeltijden nog een speelplaats
behouden?
- Waar wordt er dan gespeeld tijdens de middagpauze?
- Op welke wijze wil men dit plein dan concreet inrichten?
- Met welk materiaal wil men de speelplaats omheinen, zodat het plein ’s avonds, in
het weekend en tijdens de vakanties ‘open’ zou zijn?
- Wie staat dagelijks in voor het wegnemen en opbergen van de omheining?

•

uitleg verschaft over de gronden die men zou kunnen aankopen rondom de beide
schoollocaties in Beigem:
- wat zijn de onderzochte of mogelijke pistes?
- Wat is de voorziene kostprijs?
Moeten er planologische bestemmingen gewijzigd worden?
- Tegen wanneer kan dit gerealiseerd zijn?
- Wanneer kan het plein voor het oud gemeentehuis definitief worden vrijgemaakt?

Schepen van onderwijs Patrick VERTONGEN krijgt het woord en haalt in zijn antwoord
volgende elementen aan:
•
er is inderdaad een petitie rondgegaan tegen het gebruik van het pleintje voor het
vroegere gemeentehuis van Beigem als speelplaats voor de school; deze werd echter
niet ondertekend door 160 personen uit Beigem, maar werd ter ondertekening
voorgelegd op een avond waarbij verschillende mensen uit verschillende gemeenten
aanwezig waren;
•
het vele geduld dat de buren hebben moeten oefenen ten aanzien van de
ongemakken veroorzaakt door de bouwwerken dient toch sterk gerelativeerd te
worden: de werken zijn gestart op 24 oktober 2014 en nu, 8 maanden later heeft
men een gebouw dat af is en plaat biedt voor 28 extra kinderen; morgen worden ook
de containers weggenomen;
•
het gebruik van het pleintje als speelplaats is beperkt tot een kwartier in de
voormiddag en een kwartier in de namiddag;
•
tijdens de middagspeeltijd wordt het pleintje niet gebruikt omdat er dan minder
kinderen aanwezig zijn, die bovendien eten in twee shifts;
•
er dienen ’s morgens en ’s avonds helemaal geen hekkens te worden weggenomen:
er komt een vaste omheining en een levende haag en de sokkel van het monument
wordt verkleind. Tegen de viering van het 150-jarig bestaan van de school en het
gemeentehuis op 26 september 2015 zal dit klaar zijn. Er zak ook nog een boom
geplant worden een bank gezet worden;
•
op de aankoop van een grond kan niet verder worden ingegaan, maar de
onderhandelingen kennen een positief verloop en er is een schattingsverslag
opgevraagd zowel door de eigenaar als door de gemeente. Er zal waarschijnlijk wel
een ruimtelijk uitvoeringsplan moeten worden opgemaakt omdat het over bouwgrond
gaat;
•
het pleintje zal terug een openbaar karakter hebben, maar het zal geen parkeerplaats
meer zijn.
39e zaak:

Prinsenbos niet veilig voor voetbal

Toegevoegd punt aangevraagd door raadslid Yves Verberck
De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Yves VERBERCK over het feit dat
het Prinsenbos onveilig werd bevonden voor risicovolle thuiswedstrijden van KSC
Grimbergen:
“Grimbergen beschikt over een zeer ruime sportinfrastructuur maar het is spijtig om vast
te stellen dat de laatste jaren verschillende Grimbergse clubs hun hogere ambities niet
konden waar maken wegens onaangepaste accommodaties. (Ik verwijs hier terloops naar
2 zaalsporten die in het verleden uitkwamen in de hogere reeksen van basket en het
volleybal). Deze Grimbergse sportclubs werden genoodzaakt om hun ambities bij te
stellen of te verhuizen naar omliggende gemeenten die hen wel geschikte
sportaccommodaties konden aanbieden. Zo verloren zij ook veel getalenteerde sporters
aan clubs van deze naburige gemeenten.
De laatst verschenen persberichten en het interview op Ring-TV van 17/08/2015 omtrent
het verbod van het spelen van twee risicovolle thuiswedstrijden in het stadion van het
Prinsenbos, bewijzen nogmaals dat sport in Grimbergen enkel kan zolang het maar
beperkt blijft tot vriendschappelijke ontmoetingen. Op enkele zeldzame individuele
sporters na is het hier onmogelijk om uit te groeien tot een topsportclub.
Niettegenstaande Grimbergen de laatste jaren enkele honderdduizenden euro’s heeft
uitgegeven aan voornamelijk opsmukken van voetbalterreinen, blijven wij met toch met
een atypische sportinfrastructuur zitten. Uiteindelijk kunnen onze terreinen maximaal het
niveau van provinciaal of hooguit 4de klasse aan. Zodra het aantal supporters wat groter
wordt krijgen we risicowedstrijden. Uiteraard hebben niet alle clubs een beruchte
supportersclub, maar moeten wij daarom deze wedstrijden verbieden?

Twee forfaitwedstrijden kunnen de doodsteek betekenen voor een club. Op deze wijze
veroordelen wij KFC Grimbergen en hun spelers tot een maximaal verblijf in 3de of zelfs
een degradatie naar 4de klasse. Hierbij rijst de vraag hoe KFC Grimbergen in dit scenario
nog de ambitie kan opbrengen, om spelers aan te trekken of om een toekomstvisie uit te
werken.
Nu blijkt dat er ook geen uitwijkmogelijkheid bestaat binnen onze eigen
sportinfrastructuur waardoor er weer moet worden uitgekeken naar een naburige
gemeente. Alle sportclubs kregen vanaf 2014 een aanzienlijke verhoging voorgeschoteld
van de huurprijs voor hun terreinen maar er wordt geen enkele structurele verbetering
aangebracht aan de atypische infrastructuur. Sommige clubs kunnen enkel spelen mits
uitzonderingsattesten aangezien ze niet meer in overeenstemming zijn met de normen
gesteld door de verschillende sportfederaties.”
Aansluitend hierbij vraagt raadslid Yves VERBERCK een antwoord op volgende vragen:
•
Werd er met het bestuur van KFC Grimbergen contact opgenomen over hoe zij het
probleem van deze twee risicowedstijden zelf kunnen oplossen?
•
Wat is de kostprijs van een verhoogde politieaanwezigheid op het terrein en wie
betaalt dan deze extra bewaking?
•
Kan dit mits inzet de van veiligheidsscouts, georganiseerd en uiteraard betaald door
de club zelf?
•
Is er een financiële tussenkomst naar de club toe indien er wedstrijden op politiebevel
niet kunnen doorgaan?
•
Kunnen de twee beruchte wedstrijden of eventueel andere wedstrijden met een hoog
aantal supporters op een andere locatie binnen Grimbergen gehouden worden?
•
Wat zijn de perspectieven voor een Grimbergse club indien er zou gepromoveerd
worden naar 2de klasse?
•
Wanneer kunnen wij een aangepast sportbeleidsplan verwachten (het oude dateert
nog van 2008 tot 2013)?
Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord en haalt in haar antwoorden op de
gestelde het volgende aan:
1. Begin juli vond een vergadering plaats met het bestuur van KSC Grimbergen, de
commissaris en mezelf. KSC Grimbergen erkende hierbij zelf dat het om
risicowedstrijden gaat. Het advies van de politie inzake deze risicowedstrijden wordt
gevolgd.
2. De kostprijs van een verhoogde politieaanwezigheid kan als volgt ingeschat worden:
80 personeelsleden x 6 uur/personeelslid x 50 euro/uur = 24.000 euro.
De 80 personeelsleden zijn nodig omdat het bos niet afgezet is. Deze kost is te
betalen door de belastingbetaler.
3. De inzet van veiligheidsscouts is tegen het ordehandhavingsprincipe.
4. Er is geen financiële tussenkomst naar de club toe indien er wedstrijden op
politiebevel niet kunnen doorgaan.
5. Risicowedstrijden kunnen niet op een andere locatie binnen Grimbergen plaatsvinden.
6. Die zijn er niet. Het Prinsenbos kan volgens de keuring maximaal 2.800 mensen
opvangen voor zover het niet over een risicowedstrijd gaat. Bij een risicowedstrijd zijn
er gescheiden toegangen, gescheiden kantines enz. nodig voor supporters van de
thuisploeg en supporters van de bezoekende ploeg.
7. Er worden geen afzonderlijke beleidsplannen meer gemaakt. Alles wordt nu gevat in
de beleids- en beheerscyclus. Er zijn geen geoormerkte middelen voor meer voor de
verschillende beleidsdomeinen. Lokaal is er wel overleg op het sportbeleid en worden
plannen uitgewerkt.
Aansluitend vraagt raadslid Eric NAGELS waar de wedstrijd dan wel zal doorgaan. Hierop
wordt geantwoord dat er onderhandeld wordt met Bornem.
Raadslid Yves VERBERCK wenst te weten wie bepaalt of een wedstrijd een risicowedstrijd
is. Hierop wordt geantwoord dat de voetbalbond dit bepaalt.
Raadslid Bart LAEREMANS haalt aan dat Strombeek vroeger in tweede klasse speelde en
Grimbergen slechts in derde klasse. Hij wenst te weten waarom de wedstrijd van
Grimbergen dan niet kan georganiseerd worden op het sportveld aan de Singel te

Strombeek-Bever. Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat deze infrastructuur nu
niet meer voldoet en wijst erop dat de specifieke uitrusting die hiervoor was voorzien
verdwenen is: de club heeft de investeringen destijds meegenomen.
Raadslid Marielle ROMEYNS haalt aan dat mensen tijdens wedstrijden van KSC
Grimbergen niet in het bos worden toegelaten. Zij vraagt of lopers en anderen toegang
tot het bos kunnen krijgen zonder een ticket te kopen. Burgemeester Marleen MERTENS
verwijst haar met deze vraag door naar de voorzitter van KSC Grimbergen.

Mondelinge vragen
Vanwege Eric NAGELS
Inzake de jobbeurs die werd georganiseerd door de gemeente Grimbergen stelt raadslid
Eric NAGELS dat dit een goed initiatief was maar dat de vacatures aangeboden door de
gemeente Grimbergen al waren afgesloten. De jobbeurs was 10 dagen te laat. Hier moet
in de toekomst meer rekening mee gehouden worden.
Schepen van lokale economie William DE BOECK krijgt het woord en repliceert dat de
jobbeurs een groot succes was, dat men geschrokken is van de opkomst en veel positieve
signalen over het initiatief heeft opgevangen. Hij bevestigt dat de selectieprocedures van
de gemeente toen reeds waren afgesloten, maar wijst erop dat ondertussen nieuwe
selectieprocedures lopen. Hij argumenteert verder dat werkgevers een aantal maanden
op voorhand worden aangeschreven en dat het altijd kan zijn dat er dan vacatures waren,
doch dat het niet makkelijk is om dit op voorhand te weten. Hij wijst er tenslotte op dat
het eveneens mogelijk was om spontaan te solliciteren en dat spontane sollicitaties
worden bijgehouden.
Vanwege Marielle ROMEYNS
Raadslid Marielle ROMEYNS merkt op dat de ministerraad volgens krantenberichten
morgen besprekingen zal houden over het opvangen van vluchtelingen door gemeenten.
Zij wenst te weten hoe Grimbergen in deze kwestie zal reageren zowel wanneer een
opvangverplichting wordt opgelegd als wanneer er geen opvangverplichting wordt
opgelegd.
OCMW-voorzitter en schepen van welzijn Trui OLBRECHTS krijgt het woord. Zij wijst erop
dat mogelijke initiatieven afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van woningen en dat
het OCMW enkel over een doorgangswoning beschikt die van de Programmatorische
Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie niet mag worden gebruikt voor
vluchtelingen. Tot slot geeft zij mee dat er volgende week of de week erna bijkomende
informatie zal zijn.
Vanwege Yves VERBERCK
Raadslid Yves VERBERCK kaart aan dat er na het ophalen van de kanaalbrug te Humbeek
een file ontstaat om de eerste wagen die naar links, in de richting van Kapelle-op-denBos, wenst af te slaan dan het verkeer blokkeert. Hij vraagt of de circulatie niet kan
worden verlegd naar de Kanaalstraat om dit probleem op te lossen.
Schepen van mobiliteit Paul HERMANS krijgt het woord en vraagt het raadslid om zijn
vraag en voorstel op papier te zetten voor verdere bespreking in de beperkte commissie.
Hij wijst erop dat de huidige situatie enkele jaren geleden werd gecreëerd, o.a. met de
bedoeling om parkeerplaatsen van bewoners niet verloren te laten gaan.
Vanwege Marielle ROMEYNS
Raadslid Marielle ROMEYNS wijst op de beschikbaarheid van brochures over gezonde
voeding voor kinderen en vraagt of deze op school niet kunnen worden meegegeven bij
oudercontacten.
OCMW-voorzitter en schepen van welzijn Trui OLBRECHTS antwoordt dat deze boekjes op
speelplein De Piereman aan alle kinderen werden meegegeven.
Besloten zitting

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergadering van 25 juni 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

