GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 NOVEMBER 2015

Aanwezig
Jos Smets, voorzitter;
Marleen Mertens, burgemeester;
Chris Selleslagh, Marc Van Godtsenhoven, Patrick Vertongen, William De Boeck, 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. Lokale politie - kennisgeving van de vacatures in het operationeel kader in copetitie
gesteld in mobiliteitscyclus 2015-05
2. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van een parkeerverbod in de 's Gravenmolenstraat na
huisnummer 10a
3. Rechtspositieregeling gemeentepersoneel - Aanpassingen naar aanleiding van
opmerkingen van de toezichthoudende overheid
4. Aanpassing rechtspositieregeling gemeentepersoneel - Bepalingen inzake vorming,
interne mobiliteit en verlof voor deeltijdse prestaties
5. Stand van zaken capaciteit onderwijs
6. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Bijkomende gesubsidieerde lestijden en evenredige
vermindering van de lestijden ten laste in de gemeentelijke basisschool Borgt vanaf 1
september 2015
7. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Bijkomende gesubsidieerde lestijden en evenredige
vermindering van de lestijden ten laste in de gemeentelijke basisschool Humbeek
vanaf 1 september 2015
8. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Bijkomende gesubsidieerde lestijden en evenredige
vermindering van de lestijden ten laste in de gemeentelijke basisschool StrombeekBever vanaf 1 september 2015
9. Basisonderwijs - Vaststellen van de capaciteitsbepalingen in de gemeentelijke
basisscholen
10. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Aanpassing van de aanwending van het
lesurenpakket vanaf 1 november 2014
11. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Aanwending van het lesurenpakket voor het
schooljaar 2015-2016 en overdracht van leraarsuren naar het schooljaar 2016-2017
12. Opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. – Bijzondere algemene vergadering van 10
december 2015 – Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
13. Dienstverlenende vereniging Haviland igsv – Buitengewone algemene vergadering van
16 december 2015 - Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van
de gemeentelijke vertegenwoordiger

14. Opdrachthoudende vereniging Havicrem - Algemene vergadering van 16 december
2015 - Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
15. Opdrachthoudende vereniging Sibelgas - Kennisname wijzigingen in de statutaire
organen - Aanduiding van 3 gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene
vergadering ingevolge statutenwijziging
16. Brusselse Elektriciteitsintercommunale IBE - Kennisname wijzigingen in de statutaire
organen ingevolge de statutenwijziging van 30 juni 2015
17. Brusselse Gasintercommunale IBG - Kennisname wijzigingen in de statutaire organen
ingevolge de statutenwijziging van 30 juni 2015
18. Opdrachthoudende vereniging Sibelgas – Buitengewone algemene vergadering van 29
december 2015 “Kapitaalsvermindering” – Kennisname agendapunten - Vaststelling
van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers
19. Opdrachthoudende vereniging Sibelgas - Buitengewone algemene vergadering van 29
december 2015 - Kennisname agendapunten - Goedkeuring voorstel tot fusie door
overneming door de opdrachthoudende vereniging "Eandis Assets" (heden Gaselwest)
- Goedkeuring ontwerp van statuten van de gefuseerde distributiebeheerder "Eandis
Assets" - Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers
20. Subsidies aan het MOP en het Cc Strombeek voor jongerencultuur - Toewijzing Dienstjaar 2015
21. Vaststellen van tarieven retributiereglementen - delegatie van de bevoegdheid aan
het college van burgemeester en schepenen
22. Administratief toezicht op het OCMW - Derde meerjarenplanwijziging 2014-2019 –
Goedkeuring
23. Administratief toezicht op het OCMW - Budget 2015 - Wijziging nr. 1 – Kennisneming
24. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Heiligen
Engelbertus en Bernardus (Zemst-Laar) - Budgetwijziging 2015 – Akteneming
25. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Heiligen
Engelbertus en Bernardus (Zemst-Laar) - Budget 2016 – Akteneming
26. Aankoop van het pand langs de Wemmelsestraat 66 te 1853 Grimbergen (kadastraal
gekend als 4de afdeling - sectie A - nr. 429d)
27. Aankoop voor openbaar nut van een perceel landbouwgrond kadastraal gekend als
5de afdeling - sectie B - nr. 151 in het kader van de erosiebestrijdingswerken
Eyselbeek (in samenwerking met de gemeente Meise)
28. Toekennen van een bouwrecht aan de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Humbeek
voor de bouw van een bijkomende bergruimte op de speelplaats van het vroeger
schoolgebouw gelegen langs de Kerkstraat (kadastraal gekend als 6de afdeling sectie B - nr. 374/2e)
29. Stand van zaken asfaltcentrale - Historiek
30. Goedkeuring klimaatactieplan Grimbergen 2015-2020
31. Stand van zaken parking C

Toegevoegde agendapunten
32. Inkanteling sectorale subsidies in het Gemeentefonds - aangevraagd door raadslid
Philip Roosen
33. Spreidingsplan vluchtroutes - aangevraagd door raadslid Philip Roosen
34. Btw op jeugdhuizen - aangevraagd door raadslid Philip Roosen
35. Kwaliteitsbewaking van woningen - aangevraagd door raadslid Philip Roosen
36. Charter tegen sociale dumping bij openbare aanbestedingen - aangevraagd door
raadslid Gerlant van Berlaer

37. Het nieuwe gemeentelijke hoekgebouw tegenover het Cultuurcentrum- aangevraagd
door raadslid Bart Laeremans

Mondelinge vragen

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

Lokale politie - kennisgeving van de vacatures in het operationeel kader in
copetitie gesteld in mobiliteitscyclus 2015-05

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 2015-05 in competitie te stellen
betrekkingen ten laatste op 13 november 2015 dienden te worden meegedeeld aan de
directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer van de federale politie;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 november
2015 om de volgende vacatures in de mobiliteitscyclus 2015-05 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 inspecteur van politie - wijkdienst;
Overwegende dat de voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie-interventiedienst
en van inspecteur van politie - wijkdienst worden gepubliceerd onder voorbehoud van
niet-invulling in de mobiliteitscyclus 2015-04.
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 2015-05 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 inspecteur van politie - wijkdienst;

2e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van een parkeerverbod in de 's
Gravenmolenstraat na huisnummer 10a

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement
van de politie op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun
minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Overwegende dat er parkeerproblemen zijn in het eerste gedeelte van de
's Gravenmolenstraat, komende van de Brusselsesteenweg;
Overwegende dat de wijkagent na enkele klachten en problemen adviseerde om dit
parkeerprobleem op te lossen;
Overwegende dat door het instellen van een parkeerblok aan de rechterzijde van de
straat, komende uit de richting van de Brusselsesteenweg, en van een parkeerblok aan de
rechterzijde van de straat, komende uit de richting van de Roostbaan, de parkeersituatie
in dit gedeelte van de straat kan worden verbeterd en de snelheid van het verkeer kan
worden afgeremd;
Overwegende dat deze parkeerblokken kunnen worden gerealiseerd door aan de
tegenoverliggende zijden van de straat een parkeerverbod in te stellen; dat beide zones
met parkeerverbod elkaar hierbij voldoende moeten overlappen om een parkeervrije zone
te creëren, die een vlotte doorgang van het (vracht)verkeer mogelijk maakt;
Overwegende dat hiertoe een eerste zone met parkeerverbod dient te worden ingesteld
aan de zijde van de 's Gravenmolenstraat langsheen de Maalbeek en dit van ongeveer het
midden van de gevel van het bedrijfsgebouw met huisnummer 10B (gele bouwsteen) tot
aan de Brusselsesteenweg;
Overwegende dat hiertoe een tweede zone met parkeerverbod dient te worden ingesteld
aan de bebouwde zijde van de 's Gravenmolenstraat vanaf de scheidingslijn tussen het
bedrijfsgebouw met huisnummer 10A (grijs geverfde gevel) en het bedrijfsgebouw met
huisnummer 10B (gele bouwsteen) tot aan de perceelgrens voor de woning met
huisnummer 28;
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.
§ 1. Een parkeerverbod in te stellen aan de zijde van de 's Gravenmolenstraat langsheen
de Maalbeek en dit van ongeveer het midden van de gevel van het bedrijfsgebouw met
huisnummer 10B (gele bouwsteen) tot aan de Brusselsesteenweg.
§ 2. Een parkeerverbod in te stellen aan de bebouwde zijde van de 's Gravenmolenstraat
vanaf de scheidingslijn tussen het bedrijfsgebouw met huisnummer 10A (grijs geverfde
gevel) en het bedrijfsgebouw met huisnummer 10B (gele bouwsteen) tot aan de
perceelgrens voor de woning met huisnummer 28.
§ 3. Op te dragen om er bij de implementatie van deze maatregel op toe te zien dat een
voldoende lange parkeervrije zone wordt gerealiseerd daar waar het parkeerverbod
omschreven in § 1 en het parkeerverbod omschreven in § 2 elkaar overlappen zodat een
vlotte doorgang van het verkeer mogelijk blijft.
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 te brengen van de weggebruikers.
Mevrouw Anne DEMAN vervoegt de vergadering.
3e zaak:

Rechtspositieregeling gemeentepersoneel - Aanpassingen naar aanleiding
van opmerkingen van de toezichthoudende overheid

Gelet op van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals laatst gewijzigd op 6 september
2013 (verder: het BVR RPR);
Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van Grimbergen, zoals
vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 30 augustus 2012 en laatst gewijzigd in de
gemeenteraadszitting van 25 juni 2015 (verder: RPR GR);
Gelet op de opmerkingen die de toezichthoudende overheid in haar schrijven van 18 juni
2015 formuleert bij de bepalingen van artikel 17, §§ 1 en 5, artikel 23, laatste lid, en
artikel 333, 5° en 6°, van de RPR GR, die werden gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing
van 23 april 2015;
Overwegende dat in artikel 17, §§ 1 en 2, van de RPR GR het college van burgemeester
en schepenen wordt aangeduid als bevoegde overheid voor het afsluiten van de
kandidatenlijst bij het doorlopen van een aanwervingsprocedure en voor het vaststellen
van het tijdstip waarop in het kader van de verkorte aanwervingsprocedure (cf.
werkgelegenheidsmaatregelen, vervangingstewerkstellingen, …) ten laatste het bewijs
kan worden geleverd dat voldaan wordt aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden;
Overwegende dat de toezichthoudende overheid opmerkt dat hierdoor voorbijgegaan
wordt aan de mogelijkheid dat de aanstellingsbevoegdheid gedelegeerd wordt naar de
gemeentesecretaris, in welk geval deze de beslissingen in kwestie dient te kunnen
nemen;
Overwegende dat aan deze opmerkingen van de toezichthoudende overheid kan worden
tegemoetgekomen door de woorden “het college van burgemeester en schepenen” te
vervangen door de woorden “de procedurevoerende overheid”, gezien deze
procedurevoerende overheid in de gevallen waarin de gemeenteraad en het college van
burgemeester en schepenen bevoegd zijn voor de aanstelling van het personeel
onveranderlijk het college van burgemeester en schepenen is en, in de gevallen waarin de
gemeentesecretaris bij delegatie de bevoegdheid over de aanstelling van het personeel
zou toegewezen krijgen, de gemeentesecretaris zelf is;
Overwegende dat een gelijkaardige opmerking wordt geformuleerd bij de inhoud van
artikel 23, laatste lid, betreffende de vaststelling van het examenprogramma en de
onderdelen van de selectie; dat hieraan kan worden tegemoetgekomen door de woorden
“het college van burgemeester en schepenen” te vervangen door de woorden “de
aanstellende overheid”;
Overwegende dat artikel 333, 5° en 6°, van de RPR GR betrekking hebben op:
•
het omstandigheidsverlof van 2 werkdagen dat wordt toegestaan naar aanleiding van
het overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid of de
samenwonende partner in om het even welke graad, die onder hetzelfde dak woont
als het personeelslid of de samenwonende partner;
•
het omstandigheidsverlof van 1 werkdag dat wordt toegestaan naar aanleiding van
het overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid of de
samenwonende partner in de tweede graad, een overgrootouder of een
achterkleinkind, niet onder hetzelfde dak wonend als het personeelslid of de
samenwonende partner.
Overwegende dat de bovenvermelde omstandigheidsverloven door de wijziging bij
gemeenteraadsbesluit van 23 april 2015 dienen te worden genomen binnen de periode
die begint op de dag van het overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis of
crematie en dat de toezichthoudende overheid van oordeel is dat deze periode onredelijk
kort is;

Overwegende dat aan deze opmerking kan worden tegemoetgekomen door deze periode,
zoals dat het geval is voor de omstandigheidsverloven die worden toegekend bij het
overlijden van bloed of aanverwanten van eerste graad, uit te breiden tot veertien dagen
na de begrafenis of crematie;
Gelet op de opmerkingen die de toezichthoudende overheid in haar schrijven van 21
augustus 2015 formuleert bij artikel 84 van de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel, dat werd gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2015;
Overwegende dat deze wijzigingen aan artikel 84 erop gericht waren om de termijn
waarna in geval van een ongunstige periodieke evaluatie ten vroegste een tussentijdse
evaluatie kan plaatsvinden te halveren van een jaar tot 6 maanden, waarbij in geval van
een ongunstig tussentijds evaluatieresultaat het ontslag zou kunnen volgen en in geval
van een gunstig tussentijds evaluatieresultaat, voor diegenen die hiertoe de voorwaarden
inzake schaalanciënniteit vervullen, de inschakeling in de volgende salarisschaal van hun
functionele loopbaan zou volgen;
Overwegende dat de toezichthoudende overheid in haar schrijven van 21 augustus 2015
terecht verwijst naar de bepalingen van artikel 47, § 2, van het BVR RPR, waarvan de
tekst luidt als volgt:
“§ 2. Het personeelslid met een gunstig evaluatieresultaat dat de vereiste
schaalanciënniteit heeft, krijgt de volgende salarisschaal van de functionele loopbaan.
Het personeelslid met een ongunstig evaluatieresultaat heeft geen recht op de volgende
salarisschaal van de functionele loopbaan, ook al heeft het de vereiste schaalanciënniteit.
Het personeelslid krijgt die salarisschaal pas als het een volgende evaluatieperiode afsluit
met een gunstig evaluatieresultaat.
In afwijking van het tweede lid kan de raad bepalen dat het personeelslid de volgende
salarisschaal van de functionele loopbaan krijgt als het een gunstig evaluatieresultaat
behaalt voor een tussentijdse evaluatie die uitgevoerd wordt zodra de volgende
evaluatieperiode voor de helft is verstreken.”;
Overwegende dat de evaluatieperiode volgens de RPR GR twee kalenderjaren omvat en
dat rekening houdend met het derde lid van art 47, § 2, van het BVR RPR zoals hoger
geciteerd een tussentijdse evaluatie met het oog op de inschakeling van het betrokken
personeelslid in de volgende salarisschaal van de functionele loopbaan derhalve niet kan
plaatsvinden na zes maanden;
Overwegende dat het overigens wel de bedoeling blijft om volgend op een ongunstige
periodieke evaluatie reeds na zes maanden de tussentijdse evaluatie te kunnen laten
plaatsvinden die kan leiden tot het ontslag van het betrokken personeelslid wanneer er
geen verbetering in het functioneren resulteert uit het begeleidingstraject; dat het BVR
RPR geen bepalingen bevat die zulks onmogelijk maken;
Gelet op artikel 270, § 1, 1°, van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat de gemeentelijke
overheden de rechtspositieregeling van het personeel enkel kunnen wijzigen als de
voorstellen hiertoe vooraf voor advies zijn voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk
welzijn indien de wijzigingen in kwestie een weerslag kunnen hebben op de budgetten en
het beheer van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel. 1.
Artikel 17 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, zoals vastgesteld in
de gemeenteraadszitting van 30 augustus 2012 en laatst gewijzigd in de
gemeenteraadszitting van 25 juni 2015 (verder: de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel) wordt aangepast als volgt:
•
in § 1 worden de woorden "het college van burgemeester en schepenen" vervangen
door de woorden "de procedurevoerende overheid";
•
in § 5 worden de woorden "het college van burgemeester en schepenen" vervangen
door de woorden "de procedurevoerende overheid".
Art. 2.
In artikel 23, tweede lid, van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel worden
de woorden “het college van burgemeester en schepenen” vervangen door de woorden
“de aanstellende overheid”.

Art. 3.
In artikel 83, § 2, van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt de zin
"Het personeelslid krijgt die salarisschaal pas als het na een tussentijdse evaluatie, zoals
bepaald in artikel 84, het evaluatieresultaat “gunstig” bekomt.” vervangen door de zin
"Het personeelslid krijgt die salarisschaal pas als het een gunstig evaluatieresultaat
behaalt voor een tussentijdse evaluatie die uitgevoerd wordt zodra de volgende
evaluatieperiode voor de helft is verstreken.".
Art. 4.
De tekst van artikel 84 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt
volledig vervangen door wat volgt:
“§ 1. Het personeelslid met een ongunstig evaluatieresultaat kan worden ontslagen
wegens beroepsongeschiktheid door de aanstellende overheid.
§ 2. Het ontslag wegens beroepsongeschiktheid is slechts mogelijk als na het nemen van
de passende maatregelen, zoals bepaald in artikel 71, tweede lid, het resultaat van de
tussentijdse evaluatie ongunstig is.
§ 3. De tussentijdse evaluatie wordt uitgevoerd ten vroegste na het verstrijken van een
periode van zes maanden volgend op de kennisgeving aan het personeelslid van het
ongunstige evaluatieresultaat en ten laatste op 30 november van het jaar volgend op de
geëvalueerde periode.”.
Art. 5
Artikel 85 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt aangepast als
volgt:
•
de tekst van § 2 wordt vervangen door wat volgt:
"§ 2. Het personeelslid en de betrokken evaluatoren worden van die beslissing op de
hoogte gebracht uiterlijk op 31 mei van het jaar volgend op de kennisname van het
evaluatieresultaat door het personeelslid. Dit is een termijn van orde.";
•
de tekst van § 3 wordt vervangen door wat volgt:
"§ 3. Noch de gemeentesecretaris, noch de aanstellende overheid voor wat betreft het
ontslag wegens beroepsongeschiktheid, kan een beslissing nemen over een negatief
gevolg van de evaluatie, vooraleer het beroep tegen de ongunstige evaluatie is
afgehandeld en de beslissing is genomen om de evaluatie al dan niet aan te passen.";
•
de volgende tekst wordt toegevoegd als § 4:
"§ 4. De gemeentesecretaris formuleert het gemotiveerde voorstel tot ontslag wegens
beroepsongeschiktheid op basis van het evaluatieverslag van de tussentijdse
evaluatie, vermeld in artikel 84. Het personeelslid en de betrokken evaluatoren
worden van die beslissing op de hoogte gebracht binnen een termijn van 30
kalenderdagen te rekenen vanaf de kennisgeving van het evaluatieverslag van de
tussentijdse evaluatie aan het personeelslid.";
•
de volgende tekst wordt toegevoegd als § 5:
"§ 5. De aanstellende overheid beslist tot het ontslag wegens beroepsongeschiktheid
op basis van het voorstel van de gemeentesecretaris en hoort het personeelslid op
voorhand. ".
Art. 6.
Artikel 333 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt aangepast als
volgt:
•
bij 5° worden de woorden "en eindigt op de dag van de begrafenis of crematie"
vervangen door "en eindigt 14 dagen na de begrafenis of crematie";
•
bij 6° worden de woorden "en eindigt op de dag van de begrafenis of crematie"
vervangen door "en eindigt 14 dagen na de begrafenis of crematie".
4e zaak:

Aanpassing rechtspositieregeling gemeentepersoneel - Bepalingen inzake
vorming, interne mobiliteit en verlof voor deeltijdse prestaties

Gelet op van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals laatst gewijzigd op 6 september
2013 (verder: het BVR RPR);
Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van Grimbergen, zoals
vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 30 augustus 2012 en laatst gewijzigd in de
gemeenteraadszitting van 25 juni 2015 (verder: RPR GR);
Overwegende dat een aantal wijzigingen zich opdringen in het kader van interne vorming,
interne mobiliteit en verlof voor deeltijdse prestaties;
Overwegende dat deze wijzigingen voorafgaand en in overleg met het managementteam
op 6 november 2015 werden besproken;
Overwegende dat over deze wijzigingen op ambtelijk niveau met het OCMW werd
overlegd;
Overwegende dat deze wijzingen werden voorgelegd aan de vakbonden in het Gewoon
Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité van het Gemeente- en OCMWpersoneel;
Gelet op artikel 270, § 1, 1°, van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat de gemeentelijke
overheden de rechtspositieregeling van het personeel enkel kunnen wijzigen als de
voorstellen hiertoe vooraf voor advies zijn voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk
welzijn indien de wijzigingen in kwestie een weerslag kunnen hebben op de budgetten en
het beheer van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat aan de raad voor maatschappelijk welzijn dezelfde wijzigingen aan de
rechtspositieregeling van het OCMW-personeel ter goedkeuring werden voorgelegd als
voorzien in onderhavig voorstel;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel. 1.
Artikel 51, § 3, rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, zoals vastgesteld in de
gemeenteraadszitting van 30 augustus 2012 en laatst gewijzigd in de
gemeenteraadszitting van 25 juni 2015 (verder: de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel), aan te vullen met de volgende zin:
”Indien het attest of het getuigschrift niet binnen de normale studieduur wordt behaald,
kan door de betrokken evaluator(en), mits een gemotiveerd voorstel, een verlenging van
de proeftijd voorgesteld worden die overeenstemt met de studieduur nodig om het attest
of getuigschrift alsnog te behalen.”
Art. 2.
Aan artikel 110 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel een tweede lid
toe te voegen waarvan de tekst als volgt luidt:
”Indien in de bijzondere voorwaarden voor het begeven van betrekkingen bepaald wordt
dat de definitieve benoeming pas mogelijk is nadat het volgen van een bepaalde opleiding
met gunstig gevolg werd afgerond, zal de opleiding tot het behalen hiervan worden
beschouwd als functiegerichte vorming."
Art. 3.
Artikel 111, tweede lid, van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel te
vervangen door wat volgt:
"Indien in de bijzondere voorwaarden voor het begeven van betrekkingen bepaald wordt
dat men moet beschikken over een specifiek attest of diploma of dat men dit tijdens de
proeftijd moet behalen, zal de opleiding tot het behalen hiervan worden beschouwd als
organisatiegerichte vorming."
Art. 4.
Artikel 164, 1°, van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel te vervangen
door wat volgt:
”1° ten minste een dienstanciënniteit van twee jaar verworven hebben;”.
Art. 5.
De zin aan het eind van artikel 325 van de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel te vervangen door wat volgt:

”Het kan pas worden toegekend als de andere verloven die het personeelslid de
mogelijkheid bieden om, desgevallend in functie van specifieke omstandigheden,
deeltijdse prestaties te leveren, uitgeput zijn.".
5e zaak:

Stand van zaken capaciteit onderwijs

De heer Patrick Vertongen, schepen van onderwijs, krijgt het woord en haalt in verband
met de capaciteitproblematiek in het basisonderwijs het volgende aan:
•
wie aanwezig was op de vergadering van de gemeenteraadscommissies kon de
plannen voor de gemeentelijke basisschool te Strombeek-Bever inkijken;
•
2 dagen later konden ook de leerkrachten van ‘t Villegastje de plannen inkijken;
•
opmerkingen werden doorgegeven aan de architecten;
•
uit het verslag van de brandweer blijkt dat er nog aanpassingen nodig zijn op een
twintigtal punten;
•
de bedoeling bestaat erin om eind dit jaar de bouwvergunning aan te vragen;
•
de start van de werken wordt voorzien na het bouwverlof 2016.
De heer Philip ROOSEN vervoegt de vergadering.
6e zaak:

Basisonderwijs - Lagere afdeling - Bijkomende gesubsidieerde lestijden en
evenredige vermindering van de lestijden ten laste in de gemeentelijke
basisschool Borgt vanaf 1 september 2015

Overwegende dat de basisscholen te Grimbergen in toepassing van artikel 173 quater van
het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, op 1 oktober 2015 een hertelling
dienden te doen, omdat de gemeente Grimbergen gelegen is in een administratief
arrondissement van het Vlaams Gewest waarin het aantal leerlingen in het basisonderwijs
een sterke evolutie kent;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de zitting van 28 mei 2015 besliste om bij de
start van het schooljaar 2015-2016 63 lestijden ten laste van het bestuur te nemen,
waarvan 20 lestijden toegekend werden aan de lagere afdeling van de gemeentelijke
basisschool Borgt;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de zitting van 27 augustus 2015 overging tot de
vaststelling van de aanwending van het lestijdenpakket van het schooljaar 2015-2016;
Gelet op het feit dat het schoolhoofd van de gemeentelijke basisschool Borgt meldt dat,
op basis van de hertelling van 1 oktober 2015, het leerlingenaantal in vergelijking met
2 februari 2015 met 17 leerlingen is gestegen, waardoor het aantal gesubsidieerde
lestijden met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2015 wordt verhoogd met
17 lestijden;
Overwegende dat hierdoor 17 van de 20 lestijden ten laste die het bestuur had voorzien
voor de lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Borgt niet moeten worden
aangewend;
Overwegende dat de gemeenteraad als inrichtende macht moet beslissen over de
aanwending van gesubsidieerde lestijden en over de inrichting van lestijden ten eigen
laste;
Gelet op de processen-verbaal van de schoolraden van de gemeentescholen van
Grimbergen;
Gelet op het protocol van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog
Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs ter zake;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
In de lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Borgt met terugwerkende kracht
vanaf 1 september 2015 de 17 bijkomende gesubsidieerde klaslestijden, toegekend ten
gevolge van de stijging van het leerlingenaantal, aan te wenden en daardoor 17 van de
20 op 28 mei 2015 toegekende lestijden ten laste van de gemeente niet aan te wenden.

7e zaak:

Basisonderwijs - Lagere afdeling - Bijkomende gesubsidieerde lestijden en
evenredige vermindering van de lestijden ten laste in de gemeentelijke
basisschool Humbeek vanaf 1 september 2015

Overwegende dat de basisscholen te Grimbergen in toepassing van artikel 173 quater van
het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, op 1 oktober 2015 een hertelling
dienden te doen, omdat de gemeente Grimbergen gelegen is in een administratief
arrondissement van het Vlaams Gewest waarin het aantal leerlingen in het basisonderwijs
een sterke evolutie kent;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de zitting van 28 mei 2015 besliste om bij de
start van het schooljaar 2015-2016 63 lestijden ten laste van het bestuur te nemen,
waarvan 17 lestijden toegekend werden aan de lagere afdeling van de gemeentelijke
basisschool Humbeek;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de zitting van 27 augustus 2015 overging tot de
vaststelling van de aanwending van het lestijdenpakket van het schooljaar 2015-2016;
Gelet op het feit dat het schoolhoofd van de gemeentelijke basisschool Humbeek meldt
dat, op basis van de hertelling van 1 oktober 2015, het leerlingenaantal in vergelijking
met 2 februari 2015 met 27 leerlingen is gestegen, waardoor het aantal gesubsidieerde
lestijden met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2015 wordt verhoogd met
27 lestijden;
Overwegende dat hierdoor de 17 lestijden ten laste die het bestuur had voorzien voor de
lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Humbeek niet moeten worden
aangewend;
Overwegende dat de gemeenteraad als inrichtende macht moet beslissen over de
aanwending van gesubsidieerde lestijden en over de inrichting van lestijden ten eigen
laste;
Gelet op de processen-verbaal van de schoolraden van de gemeentescholen van
Grimbergen;
Gelet op het protocol van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog
Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs ter zake;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
In de lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Borgt met terugwerkende kracht
vanaf 1 september 2015 de 17 bijkomende gesubsidieerde klaslestijden, toegekend ten
gevolge van de stijging van het leerlingenaantal, aan te wenden en daardoor 17 van de
20 op 28 mei 2015 toegekende lestijden ten laste van de gemeente niet aan te wenden.
8e zaak:

Basisonderwijs - Lagere afdeling - Bijkomende gesubsidieerde lestijden en
evenredige vermindering van de lestijden ten laste in de gemeentelijke
basisschool Strombeek-Bever vanaf 1 september 2015

Overwegende dat de basisscholen te Grimbergen in toepassing van artikel 173 quater van
het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, op 1 oktober 2015 een hertelling
dienden te doen, omdat de gemeente Grimbergen gelegen is in een administratief
arrondissement van het Vlaams Gewest waarin het aantal leerlingen in het basisonderwijs
een sterke evolutie kent;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de zitting van 28 mei 2015 besliste om bij de
start van het schooljaar 2015-2016 63 lestijden ten laste van het bestuur te nemen,
waarvan 24 lestijden toegekend werden aan de lagere afdeling van de gemeentelijke
basisschool Strombeek-Bever;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de zitting van 27 augustus 2015 overging tot de
vaststelling van de aanwending van het lestijdenpakket van het schooljaar 2015-2016;
Gelet op het feit dat het waarnemend schoolhoofd van de gemeentelijke basisschool
Strombeek-Bever meldt dat, op basis van de hertelling van 1 oktober 2015, het
leerlingenaantal in vergelijking met 2 februari 2015 met 13 leerlingen is gestegen,

waardoor het aantal gesubsidieerde lestijden met terugwerkende kracht vanaf
1 september 2015 wordt verhoogd met 13 lestijden;
Overwegende dat hierdoor 13 van de 24 lestijden ten laste die het bestuur had voorzien
voor de lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever niet moeten
worden aangewend;
Overwegende dat de gemeenteraad als inrichtende macht moet beslissen over de
aanwending van gesubsidieerde lestijden en over de inrichting van lestijden ten eigen
laste;
Gelet op de processen-verbaal van de schoolraden van de gemeentescholen van
Grimbergen;
Gelet op het protocol van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog
Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs ter zake;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
In de lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Borgt met terugwerkende kracht
vanaf 1 september 2015 de 17 bijkomende gesubsidieerde klaslestijden, toegekend ten
gevolge van de stijging van het leerlingenaantal, aan te wenden en daardoor 17 van de
20 op 28 mei 2015 toegekende lestijden ten laste van de gemeente niet aan te wenden.
De heer Steven DUPONT en mevrouw Elke WOUTERS vervoegen de vergadering.
9e zaak:

Basisonderwijs - Vaststellen van de capaciteitsbepalingen in de
gemeentelijke basisscholen

Gelet op artikel 37novies van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, zoals
laatst gewijzigd op 25 april 2014, in toepassing waarvan alle basisscholen voor de start
van het schooljaar hun capaciteit moeten bepalen;
Overwegende dat een capaciteitsbepaling het 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
gebruikt werden;
Gelet op het feit dat in het verleden voor de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever
een capaciteitsbeperking werd ingevoerd vanaf het schooljaar 2010-2011
(gemeenteraadsbeslissing 28 januari 2010), voor de gemeentelijke basisschool Borgt
vanaf het schooljaar 2012-2013 (gemeenteraadsbeslissing 29 maart 2012) en voor de
gemeentelijke basisscholen Beigem en Humbeek vanaf het schooljaar 2013-2014
(gemeenteraadsbeslissing 24 mei 2012);
Gelet op het feit dat de optimale capaciteit van de gemeentelijke basisscholen Beigem,
Borgt, Humbeek en Strombeek-Bever in het verleden reeds werd onderzocht en bepaald
(laatst vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 27 november 2014);
Gelet op de gemeenteraadszitting van 27 augustus 2015 waarbij een aanpassing in de
capaciteitsbepaling voor de gemeentelijke basisschool Beigem werd ingevoerd;
Gelet op het advies van de betrokken schoolraden omtrent de voorgestelde
capaciteitsbepaling;
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 bestuursorgaan van het schoolbestuur,
bevoegd is om een capaciteit vast te stellen voor het gemeentelijk onderwijs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen

Artikel 1.
Voor het schooljaar 2016-2017 voor de gemeentelijke basisschool Beigem de capaciteit
als volgt te bepalen:
Klas

Capaciteit

2014

48

2013

48

2012

48

2011

48

1ste leerjaar

48

2de leerjaar

48

3de leerjaar

48

4de leerjaar

48

5de leerjaar

24

6de leerjaar

24

Art. 2.
Voor het schooljaar 2016-2017 voor de gemeentelijke basisschool Borgt de capaciteit als
volgt te bepalen:
Klas

Capaciteit

2014

24

2013

24

2012

24

2011

24

1ste leerjaar

24

2de leerjaar

42

3de leerjaar

42

4de leerjaar

42

5de leerjaar

42

6de leerjaar

42

Art. 3.
Vanaf het schooljaar 2016-2017 voor de gemeentelijke basisschool Humbeek de
capaciteit als volgt te bepalen:
Klas

Capaciteit

2014

40

2013

40

2012

48

2011

48

1ste leerjaar

48

2de leerjaar

48

3de leerjaar

48

4de leerjaar

48

5de leerjaar

48

6de leerjaar

48

Art. 4.
Voor het schooljaar 2016-2017 voor de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever de
capaciteit als volgt te bepalen:
Klas

Capaciteit

2014

48

2013

48

2012

48

2011

48

1ste leerjaar

44

2de leerjaar

44

3de leerjaar

22

4de leerjaar

22

5de leerjaar

44

6de leerjaar

44

10e zaak:

Academie voor Muziek, Woord en Dans - Aanpassing van de aanwending
van het lesurenpakket vanaf 1 november 2014

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van
het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", “Woordkunst” en "Dans";
Gelet op de gemeenteraadslissing van 27 november 2014 houdende vaststelling van de
aanwending van het lesurenpakket voor het schooljaar 2014-2015 aan de Academie voor
Muziek, Woord en Dans in toepassing waarvan:
•
642 van de 643 beschikbare leraarsuren werden aangewend met ingang van
1 september 2014;
•
1 lesuur van de hogere graad werd overgedragen naar het schooljaar 2015-2016;
Gelet op het schrijven van 23 oktober 2015 waarmee de directeur van de Academie voor
Muziek, Woord en Dans meldt dat er zich met ingang van 1 november 2014 een wijziging
bij de aanwending van het lesurenpakket voor het schooljaar 2014-2015 voordeed,
waardoor er geen overdracht van lesuren naar het schooljaar 2015-2016 gebeurde;
Gelet op het feit dat deze aanwending van het gesubsidieerde leraarsuur nog dient te
worden goedgekeurd door de gemeenteraad;
Gelet op het protocol dat over dit dossier 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 aanwending van 1 bijkomend leraarsuur uit het gesubsidieerde lesurenpakket 20142015 van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans voor de lessen
algemene muziekcultuur in de lagere graad goed te keuren met terugwerkende kracht
vanaf 1 november 2014.
Art. 2.
De totale aanwending van leraarsuren:
•
voor de lagere graad van de studierichting muziek van 319 op 320 te brengen;
•
voor het geheel van de studierichting muziek van 553 op 554 te brengen;

•

over alle studierichtingen heen van 642 op 643 te brengen.

Art. 3.
Het aantal uren van de hogere graad die werden overgedragen naar het schooljaar 20152016 te verminderen van 1 naar 0 uren.
11e zaak:

Academie voor Muziek, Woord en Dans - Aanwending van het
lesurenpakket voor het schooljaar 2015-2016 en overdracht van
leraarsuren naar het schooljaar 2016-2017

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van
het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", “Woordkunst” en "Dans";
Overwegende dat de bevoegde administratie van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, rekening houdend met leerlingenaantallen, voor het schooljaar 2015-2016
de volgende leraarsuren heeft toegekend:
Uren leraar lagere graad Dans
Uren leraar lagere graad Muziek

26,00
146,00

Uren leraar lagere graad Woordkunst

6,00

Uren leraar middelbare graad Dans

8,00

Uren leraar middelbare graad Muziek
Uren leraar middelbare graad Woordkunst
Totaal aantal uren-leraar Lager Secundair:

Uren leraar hogere graad Dans
Uren leraar hogere graad Muziek
Uren leraar hogere graad Woordkunst

153,00
22,00
361,00

2,00
247,00
22,00

Totaal aantal uren-leraar Hoger Secundair:

271,00

Totaal aantal uren-leraar:

632,00

Gelet op de omzendbrief DKO/2011/02 van 24 juni 2011 ‘Jaarlijkse inlichtingen voor het
schooljaar 2015-2016’;
Overwegende dat er van het schooljaar 2014-2015 geen lesuren van de hogere graad
werden overgedragen, waardoor het aantal aanwendbare lesuren voor dit schooljaar 632
bedraagt;
Gelet op het voorstel om voor het schooljaar 2015-2016 626 lesuren aan te wenden ten
laste van de Vlaamse Gemeenschap en om 6 uren over te dragen naar het schooljaar
2016-2017;
Overwegende dat het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, bovenop dit
lesurenpakket de volgende gesubsidieerde uren toekende, die zoals vermeld moeten
worden aangewend:
•
ICT-coördinatie: 2 uren HS (11 punten aangewend in het ambt van leraar Hoger
Secundair);
•
Ortho-agogische vorming (lagere afdeling): 4 uren LS (8 financierbare leerlingen *
0,5);
Gelet op het protocol dat over dit dossier 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.

Van de 632 beschikbare lesuren die door de Vlaamse Gemeenschap voor de
gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans ter beschikking zijn gesteld, 626
lesuren in het huidige schooljaar 2015-2016 als volgt aan te wenden:
VAK DANS

L.S.

H.S.

TOT.

algemene artistieke bewegingsleer (A.A.B.)

5

0

5

artistieke training (A.T.)

12

5

17

dansinitiatie

4

0

4

hedendaagse dans

3

3

6

pedagogische coördinatie

0

3

3

totaal dans

24

11

35

accordeon

3

0

3

accordeon jazz & lichte muziek

2

2

4

algemene muziekcultuur (A.M.C.)

16

0

16

algemene muziektheorie

6

0

6

algemene muzikale vorming (A.M.V.)

47

0

47

basgitaar jazz & lichte muziek

5

10

15

begeleiding

6

6

12

begeleiding jazz & lichte muziek

0

3

3

begeleidingspraktijk

8

0

8

blokfluit

0

4

4

cello

6

2

8

dwarsfluit

15

3

18

dwarsfluit jazz & lichte muziek

0

4

4

elektrische gitaar jazz & lichte muziek

14

18

32

ensemble jazz & lichte muziek

15

34

49

gitaar

19

8

27

hobo

4

2

6

hoorn

4

2

6

instrumentaal ensemble

0

16

16

klarinet/sax

3

3

6

muziekgeschiedenis

0

6

6

VAK MUZIEK

muziektheorie

0

3

3

muziektheorie jazz & lichte muziek

0

3

3

orgel

2

0

2

pedagogische coördinatie

7

23

30

piano

32

15

47

piano-keyboard jazz & lichte muziek

20

18

38

samenspel

9

0

9

samenzang

10

0

10

saxofoon

9

4

13

saxofoon jazz & lichte muziek

2

6

8

slagwerk

8

0

8

slagwerk jazz & lichte muziek

6

6

12

trombone

0

2

2

trompet

4

3

7

trompet jazz & lichte muziek

1

1

2

viool

6

8

14

viool jazz & lichte muziek

1

1

2

vocaal ensemble

0

1

1

zang

4

2

6

zang jazz & lichte muziek

10

13

23

totaal muziek

304

232

536

algemene verbale vorming (A.V.V.)

9

0

9

dramatische expressie (D.E.)

3

0

3

pedagogische coördinatie

1

3

4

repertoirestudie woordkunst (R.S.)

0

2

2

toneel

6

6

12

verbale vorming

2

0

2

voordracht

14

7

21

welsprekendheid

2

0

2

totaal woord

37

18

55

VAK WOORD

algemeen totaal

365

261

626

Art. 2.
Van de 632, voor het schooljaar 2015-2016 beschikbare lesuren 6 lesuren van de hogere
graad over te dragen naar het schooljaar 2016-2017.
Art. 3.
De bijkomende uren bovenop het lesurenpakket, gesubsidieerd door het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, voor het schooljaar 2015-2016, als volgt aan te wenden:
PROJECTEN

L.S.

H.S.

TOT.

ICT-coördinatie

0

2

2

Ortho-agogische vorming

4

0

4

totaal projecten

4

2

6

12e zaak:

Opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. – Bijzondere algemene vergadering
van 10 december 2015 – Kennisname agendapunten en vaststelling van
het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 in het bijzonder;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals laatst gewijzigd bij decreet van 26 juni 2013;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12 november 1987 houdende de
toetreding van de gemeente Grimbergen tot de Intercommunale voor Waterverdeling in
Vlaams-Brabant (I.W.V.B.) en dit met de betrekking tot de drinkwaterdistributie in de
deelgemeente Strombeek-Bever;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 waarbij een gemeentelijke
vertegenwoordiger en plaatsvervanger werden aangeduid voor de algemene
vergaderingen van I.W.V.B. voor de volledige verdere legislatuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van I.W.V.B. van 30 oktober 2015 waarbij wordt
gemeld dat een bijzondere algemene vergadering zal plaatsvinden op 10 december 2015
met de volgende agendapunten:
1. Strategie 2016;
2. Benoemingen en aanstellingen;
3. Varia en mededelingen;
Gelet op de toelichtingsnota's bij deze agendapunten die bij de uitnodiging voor deze
buitengewone algemene vergadering zijn gevoegd;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende
de intergemeentelijke samenwerking de vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene
vergadering;
Gelet op artikel 33 van de statuten van I.W.V.B. waarin de bepalingen uit artikel 44 van
het bovenvermelde decreet worden herhaald, namelijk dat het mandaat van de
vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering wordt herhaald;
Gelet op de statuten van I.W.V.B., zoals laatst gewijzigd op 25 juni 2013;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 november
2015 betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot een stemming betreffende de vaststelling van het mandaat van de
aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger om deze agendapunten goed te keuren
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering,
waaraan niet wordt deelgenomen door de heer Philip ROOSEN;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen

Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de bijzondere
algemene vergadering van 10 december 2015 van de opdrachthoudende vereniging
I.W.V.B.:
1. Strategie 2016;
2. Benoemingen en aanstellingen;
3. Varia en mededelingen;
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de bijzondere algemene vergadering van 10
december 2015 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zouden
worden) principieel te mandateren om de voorstellen op de agenda goed te keuren, onder
voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
1. I.W.V.B., Stropstraat 1 te 9000 GENT.
2. de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
13e zaak:

Dienstverlenende vereniging Haviland igsv – Buitengewone algemene
vergadering van 16 december 2015 - Kennisname agendapunten en
vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 in het bijzonder;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals laatst gewijzigd bij decreet van 26 juni 2015;
Overwegende dat de gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijke
samenwerkingsverband Haviland igsv voor wat betreft de bevordering van de sociale,
economische en ecologische ontwikkeling van het arrondissement Halle-Vilvoorde;
Gelet op de statuten van Haviland, zoals laatst gewijzigd door de algemene vergadering
op 19 december 2013;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2013 waarbij een
gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger werden aangeduid voor de
buitengewone algemene vergaderingen van Haviland voor de volledige verdere
legislatuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van Haviland van 20 oktober 2015 waarbij wordt
gemeld dat een buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op 16 december
2015 met de volgende agendapunten:
1. notulen van de gewone algemene vergadering van 20 mei 2015: goedkeuring;
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2016:
goedkeuring;
3. aanduiding lid adviescomité afvalbeleid: goedkeuring;
4. vervanging lid raad van bestuur: goedkeuring;
Gelet op de toelichtingsnota's bij deze agendapunten die bij de uitnodiging voor deze
buitengewone algemene vergadering zijn gevoegd;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende
de intergemeentelijke samenwerking de vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene
vergadering;
Gelet op artikel 34 van de statuten van Haviland isvg waarin de bepalingen uit artikel 44
van het bovenvermelde decreet worden herhaald, namelijk dat de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering moet worden
herhaald;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 november
2015 betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot een stemming betreffende de vaststelling van het mandaat van de
aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger om deze agendapunten goed te keuren

onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering,
waaraan niet wordt deelgenomen door de heer Philip ROOSEN;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de
buitengewone algemene vergadering van 16 december 2015 van Haviland igsv:
1. notulen van de gewone algemene vergadering van 20 mei 2015: goedkeuring;
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2016:
goedkeuring;
3. aanduiding lid adviescomité afvalbeleid: goedkeuring;
4. vervanging lid raad van bestuur: goedkeuring.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 16
december 2015 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden)
die bij gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2013 werd aangeduid, principieel te
mandateren om de voorstellen op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het
specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Haviland igsv, Brusselsesteenweg 617 te 1731 ZELLIK;
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
14e zaak:

Opdrachthoudende vereniging Havicrem - Algemene vergadering van 16
december 2015 - Kennisname agendapunten en vaststelling van het
mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 in het bijzonder;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals laatst gewijzigd bij decreet van 26 juni 2015;
Overwegende dat gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijke
samenwerkingsverband Havicrem voor wat betreft de activiteit voor crematoriumbeheer
in het arrondissement Halle-Vilvoorde;
Gelet op de statuten van Havicrem, zoals laatst gewijzigd door de buitengewone
algemene vergadering op 18 december 2013;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 mei 2014 waarbij een effectieve en
plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger werden aangeduid voor de
algemene vergaderingen van Havicrem voor de volledige verdere legislatuur;
Gelet op het schrijven van Havicrem van 27 oktober 2015 waarbij wordt gemeld dat een
algemene vergadering zal plaatsvinden op 16 december 2015 met de volgende
agendapunten:
1. goedkeuring notulen van de algemene vergadering van 24 juni 2015;
2. stand van zaken algemene werking Havicrem en nieuwbouwproject Zemst mededeling;
3. conform artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking: bespreking van de beleidsnota 2016;
4. conform artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking: bespreking en goedkeuring van de begroting 2016.
Gelet op de toelichtingsnota's bij deze agendapunten die bij de uitnodiging voor deze
algemene vergadering zijn gevoegd;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende
de intergemeentelijke samenwerking de vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene
vergadering;
Gelet op artikel 32, § 2, van de statuten van Havicrem waarin de bepalingen uit artikel 44
van het bovenvermelde decreet worden herhaald, namelijk dat de vaststelling van het

mandaat van de vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering moet herhaald
worden;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 november
2015 betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot een stemming betreffende de vaststelling van het mandaat van de
aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger om deze agendapunten goed te keuren
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering,
waaraan niet wordt deelgenomen door de heer Philip ROOSEN;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de algemene
vergadering van 16 december 2015 van Havicrem:
1. goedkeuring notulen van de algemene vergadering van 24 juni 2015;
2. stand van zaken algemene werking Havicrem en nieuwbouwproject Zemst mededeling;
3. conform artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking: bespreking van de beleidsnota 2016;
4. conform artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking: bespreking en goedkeuring van de begroting 2016.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 16 december 2015
(of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
gemeenteraadsbeslissing van 22 mei 2014 werd aangeduid, principieel te mandateren om
de voorstellen op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop
van de besprekingen in de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Havicrem, Mechelsesteenweg 277 te 1800 VILVOORDE;
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
15e zaak:

Opdrachthoudende vereniging Sibelgas - Kennisname wijzigingen in de
statutaire organen - Aanduiding van 3 gemeentelijke vertegenwoordigers in
de algemene vergadering ingevolge statutenwijziging

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 43, §2, 5°, in het bijzonder;
Gelet op het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest,
het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
gewestgrensoverschrijdende intercommunales;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals laatst gewijzigd bij decreet van 26 juni 2015;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen voor de activiteit distributienetbeheer
elektriciteit en gas is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband
Sibelgas;
Overwegende dat Sibelgas door de statutenwijziging van 30 juni 2015 ingevolge het
voormeld decreet van 25 april 2014 de rechtsvorm van een opdrachthoudende vereniging
met rechtspersoonlijkheid heeft aangenomen;
Gelet op de statuten van Sibelgas, zoals laatst gewijzigd door de algemene vergadering in
zitting van 30 juni 2015;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 mei 2013 (5e zaak) houdende de
voordracht van een kandidaat-bestuurder en een kandidaat-commissaris voor de
Brusselse Elektriciteitsintercommunale IBE en de aanduiding van een lid van het

Sectorcomité Noord en van de raad van bestuur van Sibelgas en van een lid van het
College van Commissarissen van Sibelgas;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 mei 2013 (6e zaak) houdende de
voordracht van een kandidaat-bestuurder en een kandidaat-commissaris voor de
Brusselse Gasintercommunale IBG en de aanduiding van een lid van het Sectorcomité
Noord en van de raad van bestuur van Sibelgas en van een lid van het College van
Commissarissen van Sibelgas;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 mei 2013 (7e zaak) houdende de
aanduiding van vier vertegenwoordigers in de algemene vergaderingen van Sibelgas, IBE
en IBG;
Overwegende dat ingevolge de statutenwijziging van Sibelgas van 30 juni 2015 het
College van Commissarissen is opgeheven;
Overwegende dat de Raad van Bestuur en de Sectorcomités gehandhaafd blijven, maar
dat de naam van de Sectorcomités wordt gewijzigd naar “Regionaal Bestuurscomité”; dat
de gemeente Grimbergen hierbij vertegenwoordigd is in het “Regionaal Bestuurscomité
Noord”;
Overwegende dat het gewijzigde artikel 33 van de statuten van Sibelgas het volgende
bepaalt i.v.m. het aantal leden in de algemene vergadering:

“Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt
bepaald door twee criteria, de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng. De verdeelsleutel wordt bepaald
als volgt:
a)

het aantal leden dat elke aangesloten gemeente kan afvaardigen is gelijk aan het aantal
aandelen C1 dat zij aanhoudt in de intercommunale;

b)

indien een deelnemende gemeente meer dan 5.000 inwoners telt, kan zij een bijkomende
vertegenwoordiger aanduiden.”

Overwegende dat de gemeente Grimbergen op basis van het bevolkingscijfer en het
aantal aandelen C1 binnen Sibelgas maximaal drie vertegenwoordigers in de algemene
vergadering van Sibelgas kan afvaardigen;
Overwegende dat bijgevolg ingevolge deze statutenwijziging drie vertegenwoordigers
dienen aangeduid te worden in de algemene vergadering van Sibelgas;
Overwegende dat deze vertegenwoordigers minstens de hoedanigheid moeten bezitten
van gemeenteraadslid;
Overwegende dat deze vertegenwoordigers kunnen aangeduid worden voor de volledige
verdere legislatuur;
Overwegende dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere
organen;
Overwegende dat er tevens een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van
vertegenwoordiger in de algemene vergadering enerzijds en een aantal ambten, functies
en mandaten (cf. artikel 48 en 59 van het decreet van 6-7-2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking en artikel 33 en 21 van de statuten van Sibelgas);
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een eerste
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Sibelgas, waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 33 stemmers werden uitgebracht op naam van de heer Marc VAN
GODTSENHOVEN;
•
11 stemmen op 33 stemmers werden uitgebracht op naam van de heer Jean-Paul
WINDELEN;
•
3 stemmen op 33 stemmers werden uitgebracht op naam van de heer Philip ROOSEN,
•
1 ongeldige stem werd uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een tweede
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Sibelgas, waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 33 stemmers werden uitgebracht op naam van de heer Christian
DONNEUX;
•
12 stemmen op 33 stemmers werden uitgebracht op naam van de heer Eric NAGELS;

•

3 stemmen op 33 stemmers werden uitgebracht op naam van de heer Jean-Paul
WINDELEN;

Gaat over tot een derde geheime stemming voor de aanduiding van een derde
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Sibelgas, waaruit blijkt dat:
•
33 stemmen op 33 stemmers werden uitgebracht op naam van de heer Jean-Paul
WINDELEN;
Gaat over tot een stemming betreffende de beëindiging van het mandaat van de vorige
vertegenwoordigers waaruit blijkt dat 33 ja-stemmen op 33 stemmers worden
uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende wijzigingen in de statutaire organen van Sibelgas, en
dit ten gevolge van de statutenwijziging van 30 juni 2015:
•
de opheffing van het College van Commissarissen;
•
de naamsverandering van het “Sectorcomité Noord” in “Regionaal Bestuurscomité
Noord”.
Art. 2.
De heer Marc VAN GODTSENHOVEN aan te duiden als eerste gemeentelijke
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Sibelgas.
Art. 3.
De heer Christian DONNEUX aan te duiden als tweede gemeentelijke vertegenwoordiger
in de algemene vergadering van Sibelgas.
Art. 4.
De heer Jean-Paul WINDELEN aan te duiden als derde gemeentelijke vertegenwoordiger
in de algemene vergadering van Sibelgas.
Art. 5.
Een einde te stellen aan het mandaat van de vertegenwoordigers in de algemene
vergadering van Sibelgas die werden aangeduid bij gemeenteraadsbeslissing van 23 mei
2013 (7e zaak).
Art. 6.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan Sibelgas.
16e zaak:

Brusselse Elektriciteitsintercommunale IBE - Kennisname wijzigingen in de
statutaire organen ingevolge de statutenwijziging van 30 juni 2015

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 43, §2, 5°, in het bijzonder;
Gelet op het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest,
het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
gewestgrensoverschrijdende intercommunales;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales;
Gelet op de ordonnantie van 8 mei 2014 houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord gesloten op 13 februari 2014 tussen het Vlaams Gewest, het
Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
gewestgrensoverschrijdende intercommunales;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen als aandeelhouder is aangesloten bij de
Brusselse Elektriciteitsintercommunale IBE;
Overwegende dat IBE ingevolge het samenwerkingsakkoord gesloten op 13 februari 2014
tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

betreffende de gewestoverschrijdende intercommunales onder het toepassingsgebied valt
van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op de statuten van de Brusselse Elektriciteitsintercommunale IBE, zoals laatst
gewijzigd door de algemene vergadering in zitting van 30 juni 2015;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 mei 2013 (5e zaak) houdende de
voordracht van een kandidaat-bestuurder en een kandidaat-commissaris voor de
Brusselse Elektriciteitsintercommunale IBE en de aanduiding van een lid van het
Sectorcomité Noord en van de raad van bestuur van Sibelgas en van een lid van het
College van Commissarissen van Sibelgas;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 mei 2013 (7e zaak) houdende de
aanduiding van vier vertegenwoordigers in de algemene vergaderingen van Sibelgas, IBE
en IBG;
Overwegende dat ingevolge de statutenwijziging van IBE van 30 juni 2015 de volgende
wijzigingen werden doorgevoerd m.b.t. de statutaire organen:
•
het College van Commissarissen is opgeheven;
•
voor de gemeenten van Sector Noord wordt een "Comité van deskundigen" opgericht
(cf. artikel 11 statuten IBE);
•
in de schoot van de Raad van Bestuur wordt een Sectorcomité Noord en een
Sectorcomité Zuid opgericht; de bestuurders maken deel uit van het Sectorcomité
naargelang de sector waartoe de gemeente behoort die hen heeft voorgedragen (in
casu: Sectorcomité Noord) (cf. artikel 19 en 24 statuten IBE);
•
er wordt een Overlegcomité opgericht, bestaande uit de Comités Dagelijks Bestuur
van IBE en IBG en de voorzitters van Sibelgas (cf. artikel 30 statuten IBE);
Overwegende dat de hogervermelde statutenwijziging voor de gemeenten geen
bijkomende verplichtingen noch een vermindering van hun rechten meebracht, waardoor
deze stautenwijziging overeenkomstig artikel 9 van de wet van 22 december 1986
betreffende de intercommunales, hernomen in artikel 52 van de statuten van IBE, niet
aan de gemeenteraad diende te worden voorgelegd;
Overwegende dat het echter opportuun wordt bevonden om deze wijzigingen in de
statutaire organen van IBE ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen
aangezien de vertegenwoordigers in de organen van IBE overeenkomstig artikel 43, §2,
5°, van het gemeentedecreet wel zijn aangeduid door de gemeenteraad bij beslissing van
23 mei 2013;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van de volgende wijzigingen in de statutaire organen van de Brusselse
Elektriciteitsintercommunale IBE, en dit ten gevolge van de statutenwijziging van 30 juni
2015:
•
de opheffing van het College van Commissarissen;
•
de oprichting van een "Comité van deskundigen" voor de gemeenten van Sector
Noord (cf. artikel 11 statuten IBE);
•
de oprichting van een Sectorcomité Noord en een Sectorcomité Zuid in de schoot van
de Raad van Bestuur; de bestuurders maken deel uit van het Sectorcomité
naargelang de sector waartoe de gemeente behoort die hen heeft voorgedragen (in
casu: Sectorcomité Noord) (cf. artikel 19 en 24 statuten IBE);
•
de oprichting van een Overlegcomité, bestaande uit de Comités Dagelijks Bestuur van
IBE en IBG en de voorzitters van Sibelgas (cf. artikel 30 statuten IBE).
17e zaak:

Brusselse Gasintercommunale IBG - Kennisname wijzigingen in de
statutaire organen ingevolge de statutenwijziging van 30 juni 2015

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 43, §2, 5°, in het bijzonder;
Gelet op het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest,
het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
gewestgrensoverschrijdende intercommunales;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales;
Gelet op de ordonnantie van 8 mei 2014 houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord gesloten op 13 februari 2014 tussen het Vlaams Gewest, het
Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
gewestgrensoverschrijdende intercommunales;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen als aandeelhouder is aangesloten bij de
Brusselse Gasintercommunale IBG;
Overwegende dat IBG ingevolge het samenwerkingsakkoord gesloten op 13 februari 2014
tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betreffende de gewestoverschrijdende intercommunales onder het toepassingsgebied valt
van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op de statuten van de Brusselse gasintercommunale IBG, zoals laatst gewijzigd
door de algemene vergadering in zitting van 30 juni 2015;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 mei 2013 (6e zaak) houdende de
voordracht van een kandidaat-bestuurder en een kandidaat-commissaris voor de
Brusselse Gasintercommunale IBG en de aanduiding van een lid van het Sectorcomité
Noord en van de raad van bestuur van Sibelgas en van een lid van het College van
Commissarissen van Sibelgas;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 mei 2013 (7e zaak) houdende de
aanduiding van vier vertegenwoordigers in de algemene vergaderingen van Sibelgas, IBE
en IBG;
Overwegende dat ingevolge de statutenwijziging van IBG van 30 juni 2015 de volgende
wijzigingen werden doorgevoerd m.b.t. de statutaire organen:
•
het College van Commissarissen is opgeheven;
•
voor de gemeenten van Sector Noord wordt een "Comité van deskundigen" opgericht
(cf. artikel 11 statuten IBG);
•
in de schoot van de Raad van Bestuur wordt een Sectorcomité Noord en een
Sectorcomité Zuid opgericht; de bestuurders maken deel uit van het Sectorcomité
naargelang de sector waartoe de gemeente behoort die hen heeft voorgedragen (in
casu: Sectorcomité Noord) (cf. artikel 19 en 24 statuten IBG);
•
er wordt een Overlegcomité opgericht, bestaande uit de Comités Dagelijks Bestuur
van IBE en IBG en de voorzitters van Sibelgas (cf. artikel 30 statuten IBG);
Overwegende dat de hogervermelde statutenwijziging voor de gemeenten geen
bijkomende verplichtingen noch een vermindering van hun rechten meebracht, waardoor
ze bijgevolg overeenkomstig artikel 9 van de wet van 22 december 1986 betreffende de
intercommunales, hernomen in artikel 52 van de statuten van IBG, niet aan de
gemeenteraad diende te worden voorgelegd;
Overwegende dat het echter opportuun wordt bevonden om deze wijzigingen in de
statutaire organen van IBG ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen
aangezien de vertegenwoordigers in de organen van IBG overeenkomstig artikel 43, §2,
5°, van het gemeentedecreet wel zijn aangeduid door de gemeenteraad bij beslissing van
23 mei 2013;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van de volgende wijzigingen in de statutaire organen van de Brusselse
gasintercommunale IBG, en dit ten gevolge van de statutenwijziging van 30 juni 2015:
•
de opheffing van het College van Commissarissen;
•
de oprichting van een "Comité van deskundigen" voor de gemeenten van Sector
Noord (cf. artikel 11 statuten IBG);
•
de oprichting van een Sectorcomité Noord en een Sectorcomité Zuid in de schoot van
de Raad van Bestuur; de bestuurders maken deel uit van het Sectorcomité
naargelang de sector waartoe de gemeente behoort die hen heeft voorgedragen (in
casu: Sectorcomité Noord) (cf. artikel 19 en 24 statuten IBG);

•

de oprichting van een Overlegcomité, bestaande uit de Comités Dagelijks Bestuur van
IBE en IBG en de voorzitters van Sibelgas (cf. artikel 30 statuten IBG).

18e zaak:

Opdrachthoudende vereniging Sibelgas – Buitengewone algemene
vergadering van 29 december 2015 “Kapitaalsvermindering” – Kennisname
agendapunten - Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordigers

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 in het bijzonder;
Gelet op het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest,
het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
gewestgrensoverschrijdende intercommunales;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals laatst gewijzigd bij decreet van 26 juni 2015;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen voor de activiteit distributienetbeheer
elektriciteit en gas is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband
Sibelgas;
Overwegende dat Sibelgas door de statutenwijziging van 30-6-2015 ingevolge het
voormeld decreet van 25 april 2014 de rechtsvorm van een opdrachthoudende vereniging
met rechtspersoonlijkheid heeft aangenomen;
Gelet op de statuten van Sibelgas, zoals laatst gewijzigd door de algemene vergadering in
zitting van 30 juni 2015;
Gelet op het aangetekend schrijven van Sibelgas van 30 september 2015 en 14 oktober
2015 waarbij wordt gemeld dat een buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden
op 29 december 2015 met de volgende agendapunten:
1. Integratie van 10 miljoen euro uit het variabel kapitaal-gas van Sibelgas in het vast
kapitaal-gas van Sibelgas
2. Vermindering van het vast kapitaal-gas met 10 miljoen euro pro-rata de C-aandelen
gas
3. Vaststelling van het vast kapitaal van Sibelgas
Overwegende dat overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende
de intergemeentelijke samenwerking de vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene
vergadering;
Gelet op artikel 33, 6de lid, van de statuten van Sibelgas waarin de bepalingen uit artikel
44 van het bovenvermelde decreet worden herhaald, namelijk dat het mandaat van de
vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering wordt herhaald;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen betreffende
bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot een stemming betreffende de vaststelling van het mandaat van de
aangeduide gemeentelijke vertegenwoordigers om deze agendapunten goed te keuren
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering:
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van het aangetekend schrijven van Sibelgas van 30 september 2015 en
14 oktober 2015 waarbij wordt gemeld dat een buitengewone algemene vergadering zal
plaatsvinden op 29 december 2015 met de volgende agendapunten:
1. Integratie van 10 miljoen euro uit het variabel kapitaal-gas van Sibelgas in het vast
kapitaal-gas van Sibelgas
2. Vermindering van het vast kapitaal-gas met 10 miljoen euro pro-rata de C-aandelen
gas
3. Vaststelling van het vast kapitaal van Sibelgas

Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordigers, aangeduid in zitting van heden, op de
buitengewone algemene vergadering van 29 december 2015 (of iedere andere datum
waarop deze uitgesteld of verdaagd zouden worden) principieel te mandateren om de
voorstellen op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop
van de besprekingen in de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
• de opdrachthoudende vereniging Sibelgas;
• de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
19e zaak:

Opdrachthoudende vereniging Sibelgas - Buitengewone algemene
vergadering van 29 december 2015 - Kennisname agendapunten Goedkeuring voorstel tot fusie door overneming door de opdrachthoudende
vereniging "Eandis Assets" (heden Gaselwest) - Goedkeuring ontwerp van
statuten van de gefuseerde distributiebeheerder "Eandis Assets" Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 in het bijzonder;
Gelet op het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest,
het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
gewestgrensoverschrijdende intercommunales;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals laatst gewijzigd bij decreet van 26-6-2015;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen voor de activiteit distributienetbeheer
elektriciteit en gas is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband
Sibelgas;
Overwegende dat Sibelgas, ingevolge de statutenwijziging van 30 juni 2015 ingevolge
hogervermeld decreet van 25 april 2014, de rechtsvorm van een opdrachthoudende
vereniging met rechtspersoonlijkheid heeft aangenomen;
Gelet op de statuten van Sibelgas, zoals laatst gewijzigd door de algemene vergadering in
zitting van 30 juni 2015;
Gelet op het aangetekend schrijven van Sibelgas van 30 september 2015 en 7 oktober
2015 waarbij wordt gemeld dat een buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden
op 29 december 2015 met de volgende agendapunten:

1.

Voorstel tot fusie van 7 DNB, namelijk Eandis Assets (voorheen Gaselwest), IMEA, Imewo,
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas) waarbij Eandis System Operator cvba (voorheen Eandis
cvba) zal fungeren als werkmaatschappij:
a.

Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie:
de parlementaire goedkeuring van de amendementen aan het Vlaams decreet van 6-72001 houdende de intergemeentelijke samenwerking die er onder meer toe strekken de
kapitaaldeelname van een private partner en de gelijkschakeling van de statutaire
einddata van de distributienetbeheerders in het Vlaams Gewest mogelijk te maken;
de goedkeuring door de raad van bestuur van IMEA, Gaselwest, Iveka en Iverlek m.b.t.
de omzetting van de bestaande aandelen E voor de activiteiten elektriciteit en/of gas in
aandelen A
(er wordt vastgesteld dat deze beslissingen reeds genomen zijn);
de voorafgaande goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van
Gaselwest van een wijziging van het
maatschappelijk doel van Gaselwest en een
naamswijziging in "Eandis Assets";
de herpositionering van de 5 Waalse (deel)gemeenten die thans nog deelnemer zijn in
Gaselwest maar die niet zullen deelnemen aan de
voorgenomen fusie door
overneming;
-

-

-

-

de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Iveka
van de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Iveka naar 9 november
2019;
de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van
Intergem van de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Iveka naar 9
november 2019;
de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten van de fusie die leidt tot
Eandis Assets;
de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone
algemene vergadering van alle zeven betrokken opdrachthoudende verenigingen;
de goedkeuring door de aandeelhouders van Eandis cvba van bepaalde
statutenwijzigingen;
het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van Eandis Assets als
distributienetbeheerder elektriciteit en de erkenning als distributienetbeheerder gas;
de onvoorwaardelijke en integrale goedkeuring door de Vlaamse Overheid - Agentschap
Binnenlands Bestuur van de statuten van de gefuseerde DNB Eandis Assets, zoals
goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van Sibelgas.

b.

Kennisneming van het fusievoorstel en de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en
de commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door Eandis Assets
(voorheen Gaselwest) van heel het vermogen, bestaande uit het volledig actief en passief,
alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen
verenigingen IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas, met boekhoudkundige
uitwerking per 1 januari 2016.

c.

Onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van nagemelde fusie:
1) ontbinding zonder invereffeningstelling van deze vereniging;
2) beslissing dat de goedkeuring van de eerste jaarrekening na de fusie door de algemene
vergadering van de deelnemers van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets
(voorheen Gaselwest) zal gelden als kwijting van de bestuurders en de commissaris van
deze vereniging voor de uitoefening van hun mandaat tussen 1 januari 2015 en de
datum van de ontbinding zonder invereffeningstelling;
3) beslissing de boeken en documenten van deze vereniging toe te vertrouwen aan de
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest) die ze op haar zetel
dient te bewaren gedurende de door de wet voorziene termijnen;
4) volmacht tot doorhaling van inschrijving bij diverse overheden;

d.

Goedkeuring van het voorstel tot fusie door overneming van deze vereniging, hierna kortweg
Sibelgas genoemd, overeenkomstig het fusievoorstel hiervoor vermeld onder punt 1.b., door
overname door Eandis Assets (voorheen Gaselwest), voornoemd, bij wijze van overdracht
door deze verenigng aan Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van de algeheelheid van haar
vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd,
noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van Sibelgas van 1.738.620
aandelen A voor de activiteit elektriciteit en 1.424.428 aandelen A voor de activiteit aardgas
zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van Eandis Assets (voorheen
Gaselwest) of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,97127 aandeel C voor de
activiteit elektriciteit in Sibelgas en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,96615 aandeel
C voor de activiteit aardgas in Sibelgas. Deze aandelen zullen worden verdeeld onder de
deelnemers van Sibelgas zonder opleg. Aan elke gemeente wordt per activiteit waarvoor zij is
aangesloten één winstbewijs C toegekend.
Ten gevolge van haar ontbinding zonder invereffeningstelling, en dit op basis van een balans
afgesloten op 30 juni 2015, met inwerkingtreding per 1 januari 2016, met dien verstande dat
alle sedert 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 door de overgenomen vereniging
Sibelgas gestelde verrichtingen geactualiseerd in een per 31 december 2015 vastgestelde
jaarrekening, gesplitst op basis van principes en verdeelcriteria gehanteerd voor de
jaarrekening 2014, zoals opgenomen in het fusievoorstel, - ook boekhoudkundig en fiscaal voor rekening zijn van de overnemende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), op
last voor deze laatste Sibelgas te vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten van haar
ontbinding zonder invereffeningstelling te dragen, en voor het overige onder de lasten,
bedingen en voorwaarden zoals bepaald in het onder punt 1.a. hiervoor vermeld
fusievoorstel.

e.

Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde DNB "Eandis Assets", met inbegrip van alle
overgangsmaatregelen.

f.

Machtiging aan de voorzitters van Sibelgas om de beslissingen genomen in punt 1.a. tot en
met 1.e. bij authentieke akte te laten vaststellen en deze akte te ondertekenen; Machtiging
tot het in overeenstemming brengen van de statuten.

2.

Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van IMEA,
Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets, en inzonderheid verlening van de
machten aan de Regionale Bestuurscomités van Sibelgas in gemeenschappelijke vergadering om:
de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de
fusie door overneming van van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door
Eandis Assets zoals vermeld onder punt 1.a. vast te stellen;
de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders
vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
de ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en
passiva per 31 december 2015, na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen;
daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of
nuttig kan zijn;
de ontbinding zonder vereffening van Sibelgas vast te stellen ingevolge de verwezenlijking
van de fusie door overneming.

3.

Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en aardgasditributienetbeheerder door
de VREG (zie bijlage)

4.

Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2016
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2016.

5.

Uitkering interim-dividend 2015 – Bekrachtiging

6.

Statutaire benoemingen

7.

Statutaire mededelingen

Gelet op de volgende toelichtingsnota's bij deze agendapunten die bij de uitnodiging voor
deze buitengewone algemene vergadering zijn gevoegd:
•
Ontwerp van statuten Eandis Assets
•
Commentaarnota bij de voorgestelde statutenwijziging
•
Voorstel tot fusie door overneming in toepassing van artikel 693 Wetboek van
Vennotschappen
•
Voorstel tot fusie door overneming - omstandig verslag van de Raad van Bestuur in
toepassing van artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen
Overwegende dat overeenkomstig artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, herhaald in artikel 34, 6de lid, van de statuten van
Sibelgas, de beslissing van de gemeenteraad over de voorgelegde statutenwijziging het
mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering bepaalt;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende
de intergemeentelijke samenwerking, herhaald in artikel 33, 6de lid, van de statuten van
Sibelgas, de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient
herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden houdende aanduiding van 3
gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering - ingevolge de
statutenwijziging van 30 juni 2015;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen betreffende
bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot een algemene stemming betreffende:
1. de goedkeuring van het voorstel tot fusie door overneming van de opdrachthoudende
vereniging Sibelgas door de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen
Gaselwest) overeenkomstig het fusievoorstel en onder de opschortende voorwaarden
zoals bezorgd door de raad van bestuur van Sibelgas op 30 september 2015 en 7
oktober 2015;
2. de goedkeuring van het ontwerp van statuten van de gefuseerde
distributienetbeheerder “Eandis Assets”, overgemaakt door de raad van bestuur van
Sibelgas op 30 september 2015;

3. de vaststelling van het mandaat van de aangeduide gemeentelijke
vertegenwoordigers om de agendapunten op de buitengewone algemene vergadering
van 29 december 2015 van Sibelgas goed te keuren;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van het aangetekend schrijven van Sibelgas van 30 september 2015 en
7 oktober 2015 waarbij wordt gemeld dat een buitengewone algemene vergadering zal
plaatsvinden op 29 december 2015 met de volgende agendapunten:

1.

Voorstel tot fusie van 7 DNB, namelijk Eandis Assets (voorheen Gaselwest), IMEA, Imewo,
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas) waarbij Eandis System Operator cvba (voorheen Eandis
cvba) zal fungeren als werkmaatschappij:
a.

Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie:
de parlementaire goedkeuring van de amendementen aan het Vlaams decreet van 6-72001 houdende de intergemeentelijke samenwerking die er onder meer toe strekken de
kapitaaldeelname van een private partner en de gelijkschakeling van de statutaire
einddata van de distributienetbeheerders in het Vlaams Gewest mogelijk te maken;
de goedkeuring door de raad van bestuur van IMEA, Gaselwest, Iveka en Iverlek m.b.t.
de omzetting van de bestaande aandelen E voor de activiteiten elektriciteit en/of gas in
aandelen A
(er wordt vastgesteld dat deze beslissingen reeds genomen zijn);
de voorafgaande goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van
Gaselwest van een wijziging van het
maatschappelijk doel van Gaselwest en een
naamswijziging in "Eandis Assets";
de herpositionering van de 5 Waalse (deel)gemeenten die thans nog deelnemer zijn in
Gaselwest maar die niet zullen deelnemen aan de
voorgenomen fusie door
overneming;
de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Iveka
van de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Iveka naar 9 november
2019;
de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van
Intergem van de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Iveka naar 9
november 2019;
de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten van de fusie die leidt tot
Eandis Assets;
de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone
algemene vergadering van alle zeven betrokken opdrachthoudende verenigingen;
de goedkeuring door de aandeelhouders van Eandis cvba van bepaalde
statutenwijzigingen;
het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van Eandis Assets als
distributienetbeheerder elektriciteit en de erkenning als distributienetbeheerder gas;
de onvoorwaardelijke en integrale goedkeuring door de Vlaamse Overheid - Agentschap
Binnenlands Bestuur van de statuten van de gefuseerde DNB Eandis Assets, zoals
goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van Sibelgas.
-

b.

Kennisneming van het fusievoorstel en de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en
de commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door Eandis Assets
(voorheen Gaselwest) van heel het vermogen, bestaande uit het volledig actief en passief,
alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen
verenigingen IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas, met boekhoudkundige
uitwerking per 1 januari 2016.

c.

Onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van nagemelde fusie:
1) ontbinding zonder invereffeningstelling van deze vereniging;
2) beslissing dat de goedkeuring van de eerste jaarrekening na de fusie door de algemene
vergadering van de deelnemers van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets
(voorheen Gaselwest) zal gelden als kwijting van de bestuurders en de commissaris van
deze vereniging voor de uitoefening van hun mandaat tussen 1 januari 2015 en de
datum van de ontbinding zonder invereffeningstelling;
3) beslissing de boeken en documenten van deze vereniging toe te vertrouwen aan de
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest) die ze op haar zetel
dient te bewaren gedurende de door de wet voorziene termijnen;

4)
d.

volmacht tot doorhaling van inschrijving bij diverse overheden;

Goedkeuring van het voorstel tot fusie door overneming van deze vereniging, hierna kortweg
Sibelgas genoemd, overeenkomstig het fusievoorstel hiervoor vermeld onder punt 1.b., door
overname door Eandis Assets (voorheen Gaselwest), voornoemd, bij wijze van overdracht
door deze verenigng aan Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van de algeheelheid van haar
vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd,
noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van Sibelgas van 1.738.620
aandelen A voor de activiteit elektriciteit en 1.424.428 aandelen A voor de activiteit aardgas
zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van Eandis Assets (voorheen
Gaselwest) of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,97127 aandeel C voor de
activiteit elektriciteit in Sibelgas en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,96615 aandeel
C voor de activiteit aardgas in Sibelgas. Deze aandelen zullen worden verdeeld onder de
deelnemers van Sibelgas zonder opleg. Aan elke gemeente wordt per activiteit waarvoor zij is
aangesloten één winstbewijs C toegekend.
Ten gevolge van haar ontbinding zonder invereffeningstelling, en dit op basis van een balans
afgesloten op 30 juni 2015, met inwerkingtreding per 1 januari 2016, met dien verstande dat
alle sedert 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 door de overgenomen vereniging
Sibelgas gestelde verrichtingen geactualiseerd in een per 31 december 2015 vastgestelde
jaarrekening, gesplitst op basis van principes en verdeelcriteria gehanteerd voor de
jaarrekening 2014, zoals opgenomen in het fusievoorstel, - ook boekhoudkundig en fiscaal voor rekening zijn van de overnemende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), op
last voor deze laatste Sibelgas te vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten van haar
ontbinding zonder invereffeningstelling te dragen, en voor het overige onder de lasten,
bedingen en voorwaarden zoals bepaald in het onder punt 1.a. hiervoor vermeld
fusievoorstel.

e.

Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde DNB "Eandis Assets", met inbegrip van alle
overgangsmaatregelen.

f.

Machtiging aan de voorzitters van Sibelgas om de beslissingen genomen in punt 1.a. tot en
met 1.e. bij authentieke akte te laten vaststellen en deze akte te ondertekenen; Machtiging
tot het in overeenstemming brengen van de statuten.

2.

Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van IMEA,
Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets, en inzonderheid verlening van de
machten aan de Regionale Bestuurscomités van Sibelgas in gemeenschappelijke vergadering om:
de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de
fusie door overneming van van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door
Eandis Assets zoals vermeld onder punt 1.a. vast te stellen;
de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders
vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
de ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en
passiva per 31 december 2015, na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen;
daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of
nuttig kan zijn;
de ontbinding zonder vereffening van Sibelgas vast te stellen ingevolge de verwezenlijking
van de fusie door overneming.

3.

Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en aardgasditributienetbeheerder door
de VREG (zie bijlage)

4.

Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2016
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2016.

5.

Uitkering interim-dividend 2015 – Bekrachtiging

6.

Statutaire benoemingen

7.

Statutaire mededelingen

Art. 2.
Kennis te nemen van de door de raad van bestuur van Sibelgas op 29 september 2015 en
7 oktober 2015 bezorgde documenten en toelichtingsnota's i.v.m.:

•
•

het voorstel tot fusie door overneming door de opdrachthoudende vereniging
"Eandis Assets" (heden Gaselwest);
het ontwerp van statuten van de gefuseerde distributienetbeheerder "Eandis
Assets" en de commentaarnota bij de voorgestelde statutenwijziging.

Art. 3.
Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Sibelgas van 29 december 2015:

1.

Voorstel tot fusie van 7 DNB, namelijk Eandis Assets (voorheen Gaselwest), IMEA, Imewo,
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas) waarbij Eandis System Operator cvba (voorheen Eandis
cvba) zal fungeren als werkmaatschappij:
a.

Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie:
de parlementaire goedkeuring van de amendementen aan het Vlaams decreet van 6-72001 houdende de intergemeentelijke samenwerking die er onder meer toe strekken de
kapitaaldeelname van een private partner en de gelijkschakeling van de statutaire
einddata van de distributienetbeheerders in het Vlaams Gewest mogelijk te maken;
de goedkeuring door de raad van bestuur van IMEA, Gaselwest, Iveka en Iverlek m.b.t.
de omzetting van de bestaande aandelen E voor de activiteiten elektriciteit en/of gas in
aandelen A
(er wordt vastgesteld dat deze beslissingen reeds genomen zijn);
de voorafgaande goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van
Gaselwest van een wijziging van het
maatschappelijk doel van Gaselwest en een
naamswijziging in "Eandis Assets";
de herpositionering van de 5 Waalse (deel)gemeenten die thans nog deelnemer zijn in
Gaselwest maar die niet zullen deelnemen aan de
voorgenomen fusie door
overneming;
de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Iveka
van de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Iveka naar 9 november
2019;
de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van
Intergem van de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Iveka naar 9
november 2019;
de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten van de fusie die leidt tot
Eandis Assets;
de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone
algemene vergadering van alle zeven betrokken opdrachthoudende verenigingen;
de goedkeuring door de aandeelhouders van Eandis cvba van bepaalde
statutenwijzigingen;
het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van Eandis Assets als
distributienetbeheerder elektriciteit en de erkenning als distributienetbeheerder gas;
de onvoorwaardelijke en integrale goedkeuring door de Vlaamse Overheid - Agentschap
Binnenlands Bestuur van de statuten van de gefuseerde DNB Eandis Assets, zoals
goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van Sibelgas.
-

b.

Kennisneming van het fusievoorstel en de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en
de commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door Eandis Assets
(voorheen Gaselwest) van heel het vermogen, bestaande uit het volledig actief en passief,
alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen
verenigingen IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas, met boekhoudkundige
uitwerking per 1 januari 2016.

c.

Onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van nagemelde fusie:
1) ontbinding zonder invereffeningstelling van deze vereniging;
2) beslissing dat de goedkeuring van de eerste jaarrekening na de fusie door de algemene
vergadering van de deelnemers van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets
(voorheen Gaselwest) zal gelden als kwijting van de bestuurders en de commissaris van
deze vereniging voor de uitoefening van hun mandaat tussen 1 januari 2015 en de
datum van de ontbinding zonder invereffeningstelling;
3) beslissing de boeken en documenten van deze vereniging toe te vertrouwen aan de
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest) die ze op haar zetel
dient te bewaren gedurende de door de wet voorziene termijnen;
4) volmacht tot doorhaling van inschrijving bij diverse overheden;

d.

Goedkeuring van het voorstel tot fusie door overneming van deze vereniging, hierna kortweg
Sibelgas genoemd, overeenkomstig het fusievoorstel hiervoor vermeld onder punt 1.b., door
overname door Eandis Assets (voorheen Gaselwest), voornoemd, bij wijze van overdracht
door deze verenigng aan Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van de algeheelheid van haar
vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd,
noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van Sibelgas van 1.738.620
aandelen A voor de activiteit elektriciteit en 1.424.428 aandelen A voor de activiteit aardgas
zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van Eandis Assets (voorheen
Gaselwest) of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,97127 aandeel C voor de
activiteit elektriciteit in Sibelgas en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,96615 aandeel
C voor de activiteit aardgas in Sibelgas. Deze aandelen zullen worden verdeeld onder de
deelnemers van Sibelgas zonder opleg. Aan elke gemeente wordt per activiteit waarvoor zij is
aangesloten één winstbewijs C toegekend.
Ten gevolge van haar ontbinding zonder invereffeningstelling, en dit op basis van een balans
afgesloten op 30 juni 2015, met inwerkingtreding per 1 januari 2016, met dien verstande dat
alle sedert 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 door de overgenomen vereniging
Sibelgas gestelde verrichtingen geactualiseerd in een per 31 december 2015 vastgestelde
jaarrekening, gesplitst op basis van principes en verdeelcriteria gehanteerd voor de
jaarrekening 2014, zoals opgenomen in het fusievoorstel, - ook boekhoudkundig en fiscaal voor rekening zijn van de overnemende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), op
last voor deze laatste Sibelgas te vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten van haar
ontbinding zonder invereffeningstelling te dragen, en voor het overige onder de lasten,
bedingen en voorwaarden zoals bepaald in het onder punt 1.a. hiervoor vermeld
fusievoorstel.

e.

Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde DNB "Eandis Assets", met inbegrip van alle
overgangsmaatregelen.

f.

Machtiging aan de voorzitters van Sibelgas om de beslissingen genomen in punt 1.a. tot en
met 1.e. bij authentieke akte te laten vaststellen en deze akte te ondertekenen; Machtiging
tot het in overeenstemming brengen van de statuten.

2.

Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van IMEA,
Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets, en inzonderheid verlening van de
machten aan de Regionale Bestuurscomités van Sibelgas in gemeenschappelijke vergadering om:
de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de
fusie door overneming van van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door
Eandis Assets zoals vermeld onder punt 1.a. vast te stellen;
de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders
vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
de ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en
passiva per 31 december 2015, na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen;
daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of
nuttig kan zijn;
de ontbinding zonder vereffening van Sibelgas vast te stellen ingevolge de verwezenlijking
van de fusie door overneming.

3.

Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en aardgasditributienetbeheerder door
de VREG (zie bijlage)

4.

Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2016
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2016.

5.
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6.

Statutaire benoemingen

7.

Statutaire mededelingen

Art. 4.
Goedkeuring te hechten aan het voorstel tot fusie door overneming van de
opdrachthoudende vereniging Sibelgas door de opdrachthoudende vereniging Eandis
Assets (voorheen Gaselwest genoemd), overeenkomstig het fusievoorstel, waarbij voor

Sibelgas op 1 januari 2016 de algeheelheid van haar vermogen, omvattende alle activa
en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden,
overgedragen wordt aan Eandis Assets, mits toekenning aan de deelnemers van Sibelgas
van 1.738.620 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 1.424.428 aandelen A voor de
activiteit aardgas zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van Eandis
Assets (voorheen Gaselwest) of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor
0,97127 aandeel C voor de activiteit elektriciteit in Sibelgas en één nieuw aandeel A
Eandis Assets voor 0,96615 aandeel C voor de activiteit aardgas in Sibelgas, en eveneens
goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijziging van de gefuseerde
distributienetbeheerder "Eandis Assets", onder de opschortende voorwaarden van:
•
de parlementaire goedkeuring van de amendementen aan het Vlaams decreet van 6
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking die er onder meer toe
strekken de kapitaaldeelname van een private partner en de gelijkschakeling van de
statutaire einddata van de distributienetbeheerders in het Vlaams Gewest mogelijk te
maken;
•
de goedkeuring door de raad van bestuur van IMEA, Gaselwest, Iveka en Iverlek
m.b.t. de omzetting van de bestaande aandelen E voor de activiteit elektriciteit en/of
gas in aandelen A (er wordt vastgesteld dat deze beslissingen reeds genomen zijn);
•
de voorafgaande goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van
Gaselwest van een wijziging van het maatschappelijk doel van Gaselwest en een
naamswijziging in "Eandis Assets";
•
de herpositionering van de 5 Waalse (deel)gemeenten, die thans nog deelnemer zijn
in Gaselwest maar die niet zullen deelnemen aan de voorgenomen fusie door
overneming;
•
de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Iveka
van de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Iveka naar 9 november
2019;
•
de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van
Intergem van de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Intergem naar
9 november 2019;
•
de instemming van de bevoegde mededingingsautoriteiten van de fusie die leidt tot
Eandis Assets;
•
de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone
algemene vergaderingen van alle zeven betrokken opdrachthoudende verenigingen;
•
de goedkeuring door de aandeelhouders van Eandis cvba van bepaalde
statutenwijzigingen;
•
het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van Eandis Assets als
distributienetbeheerder elektriciteit en de erkenning als distributienetbeheerder gas;
•
de onvoorwaardelijke en integrale goedkeuring door de Vlaamse Overheid Agentschap Binnenlands Bestuur van de goedgekeurde statuten, met inbegrip van alle
overgangsbepalingen, van de gefuseerde DNB Eandis Assets.
Art. 5.
Het ontwerp van statuten van de gefuseerde distributienetbeheerder “Eandis Assets”,
overgemaakt door de raad van bestuur van Sibelgas op 30 september 2015, goed te
keuren.
Art. 6.
De gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Sibelgas,
aangeduid in zitting van heden, op de buitengewone algemene vergadering van 29
december 2015 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zouden
worden) op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen door
de gemeenteraad in zitting van heden.
Art. 7.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
de opdrachthoudende vereniging Sibelgas;
•
de gemeentelijke vertegenwoordigers.

20e zaak:

Subsidies aan het MOP en het Cc Strombeek voor jongerencultuur Toewijzing - Dienstjaar 2015

Gelet op de beschikkingen vervat in de wet van 14 november 1983 betreffende de
controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;
Gelet op het gemeentedecreet en de hieraan aangebrachte wijzigingen;
Gelet op de jaarlijks wederkerende gemeentelijke subsidiedossiers;
Gelet op het feit dat vanaf 2014 de acties die inzake het jeugdbeleid zijn opgenomen in
het strategisch meerjarenplan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
De
•
•
•

hierna volgende gemeentelijke subsidies voor het dienstjaar 2015 toe te wijzen:
het MonitorenOndersteuningsProject (MOP): € 2.500
het Cc voor de organisatie van een cultuurdag voor tieners: € 2.500
het Cc voor het programmeren van jongerencultuur: € 5.500

21e zaak:

Vaststellen van tarieven retributiereglementen - delegatie van de
bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43, § 2, 15°;
Overwegende dat de machtiging tot het heffen van retributies en het bepalen van de
voorwaarden ervan behoort tot de beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad;
Overwegende dat de gemeenteraad bij retributies het vaststellen van het tarief aan het
college van burgemeester en schepenen kan delegeren;
Overwegende dat het vaststellen van de tarieven door de gemeenteraad als algemeen
uitgangspunt kan behouden blijven, maar kan voorzien worden dat het college van
burgemeester en schepenen in welbepaalde gevallen van de algemene tarieven kan
afwijken;
Overwegende dat het toekennen van een dergelijke bevoegdheid aan het college van
burgemeester en schepenen, het bestuur zou toelaten om sneller en adequater in te
spelen op onvoorziene situaties waarbij een aanpassing van de algemeen bepaalde
tarieven verantwoord is;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen een dergelijke beslissing
tot het aanpassen van de tarieven steeds via een afzonderlijke, gemotiveerde beslissing
dient te nemen;
Overwegende dat voornoemde beslissing motiveerbaar dient te zijn om reden van
algemeen belang, omwille van billijkheidsoverwegingen, hetzij ter ondersteuning van
lokale beleidsinitiatieven;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om bij besluit met
een enig artikel inzake de vaststelling van de tarieven van retributiereglementen de
volgende bevoegdheid aan het college te delegeren:
“Aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid te delegeren om bij
afzonderlijke beslissing op gemotiveerde wijze af te wijken van de algemeen vastgestelde
tarieven, zoals voorzien in de gemeentelijke retributiereglementen, indien hiertoe redenen
van algemeen belang of billijkheidsoverwegingen voorhanden zijn, of indien dit kadert
binnen de ondersteuning van lokale beleidsinitiatieven.”;
Na beraadslaging waarin argumenten voor en tegen deze bevoegheidsdelegatie worden
aangehaald;
Gelet op het voorstel van de heer Gerlant VAN BERLAER, fractievoorzitter van sp.a, om
het enig artikel van het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepen als
volgt te amenderen, zodat verduidelijk wordt dat de bedoeling van de delegatie er enkel
kan in bestaan om het college de mogelijkheid te geven in uitzonderlijke gevallen de te
betalen retributie te verlagen, desgevallend tot 0 euro:

“Aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid te delegeren om bij
afzonderlijke beslissing op gemotiveerde wijze de algemeen vastgestelde tarieven, zoals
voorzien in de gemeentelijke retributiereglementen, naar beneden aan te passen indien
hiertoe redenen van algemeen belang of billijkheidsoverwegingen voorhanden zijn, of
indien dit kadert binnen de ondersteuning van lokale beleidsinitiatieven.”;
Gaat over tot de stemming betreffende het aldus geamendeerde voorstel:
stemmen tegen:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Jean
Dewit;
onthouden zich:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Marc
Hamelrijckx;
BESLIST: 20 stemmen voor en 6 stemmen tegen bij 7 onthoudeingen
Enig artikel.
Aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid te delegeren om bij
afzonderlijke beslissing op gemotiveerde wijze de algemeen vastgestelde tarieven, zoals
voorzien in de gemeentelijke retributiereglementen, naar beneden aan te passen indien
hiertoe redenen van algemeen belang of billijkheidsoverwegingen voorhanden zijn, of
indien dit kadert binnen de ondersteuning van lokale beleidsinitiatieven.
22e zaak:

Administratief toezicht op het OCMW - Derde meerjarenplanwijziging 20142019 – Goedkeuring

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 147 en 148;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet waarvan sprake;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 houdende goedkeuring
van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2014 houdende goedkeuring
van de eerste meerjarenplanwijziging 2014-2019 van het OCMW;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 januari 2015 houdende goedkeuring
van de tweede meerjarenplanwijziging 2014-2019 van het OCMW;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn op 13 oktober 2015 een derde
aanpassing van haar meerjarenplan heeft doorgevoerd;
Overwegende dat het managementteam van het OCMW hierover een gunstig advies heeft
uitgebracht;
Overwegende dat het OCMW in deze wijziging vraagt om voor dienstjaar 2015 de
gemeentelijke exploitatietoelage met € 444.781,00 te verminderen tegenover het krediet
vervat in de tweede aanpassing van haar meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat de exploitatietoelagen van 2016 tot 2019 verder ongewijzigd blijven;
Overwegende dat het investeringskrediet voor dienstjaar 2015 wordt verhoogd met
€ 92.504,68 aan overgedragen investeringsprojecten naar aanleiding van het resultaat
van de jaarrekening 2014;
Overwegende dat de investeringstoelagen van 2016 tot 2019 verder ongewijzigd blijven;

Overwegende dat deze derde aanpassing tevens past binnen het gewijzigde
meerjarenplan van de gemeente, goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 oktober
2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Eric Nagels;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Vera Van
Impe, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 23 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 10 onthoudingen
Artikel 1.
De derde meerjarenplanwijziging 2014-2019 van het OCMW goed te keuren.
Art 2.
Aan de financiële dienst de opdracht te geven een exemplaar van dit besluit voor
kennisneming schriftelijk over te maken aan het OCMW en de gouverneur van de
provincie Vlaams-Brabant.
23e zaak:

Administratief toezicht op het OCMW - Budget 2015 - Wijziging nr. 1 –
Kennisneming

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 150 en 156;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet waarvan sprake;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 januari 2015 houdende goedkeuring
van de tweede meerjarenplanwijziging 2014-2019 van het OCMW;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 januari 2015 houdende kennisneming
van het budget 2015 van het OCMW;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13 oktober 2015
houdende een derde aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019, zoals goedgekeurd
door de gemeenteraad in de zitting van heden;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn op 13 oktober 2015 een eerste
wijziging aan haar budget 2015 heeft vastgesteld;
Overwegende dat het OCMW in deze wijziging vraagt de gemeentelijke exploitatietoelage
met € 444.781,00 te verminderen tegenover het krediet vervat in het oorspronkelijk
goedgekeurde budget 2015;
Overwegende dat het investeringskrediet wordt verhoogd met € 92.504,68 aan
overgedragen investeringsprojecten naar aanleiding van het resultaat van de jaarrekening
2014;
Overwegende dat een toelichting omtrent deze eerste wijziging staat opgenomen in het
besluit zelf van het OCMW;
Overwegende dat deze budgetwijziging verder binnen de perken blijft van het
meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW, zoals laatst gewijzigd op 13 oktober 2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:

Artikel 1.
De eerste budgetwijziging 2015 van het OCMW voor kennisneming te aanvaarden.
Art 2.
Aan de financiële dienst de opdracht te geven een exemplaar van dit besluit voor
kennisneming schriftelijk over te maken aan het OCMW en de gouverneur van de
provincie Vlaams-Brabant.
24e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst
Heiligen Engelbertus en Bernardus (Zemst-Laar) - Budgetwijziging 2015 –
Akteneming

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten, inzonderheid artikels 48 tot 50;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende vaststelling van de
modellen van de boekhouding van de besturen van de erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 13;
Gelet op het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 van deze kerkfabriek;
Gelet op het budget 2015 van deze kerkfabriek, waarvan akte werd genomen;
Overwegende dat op 21 oktober 2015 een budgetwijziging bij de gemeente is
binnengekomen via het gemeentebestuur van Zemst;
Overwegende dat de kerkraad deze wijziging heeft goedgekeurd op 24 april 2015 en het
erkend representatief orgaan hierover tevens een gunstig advies uitbracht;
Overwegende dat een beleidsnota deze wijziging vergezelt;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage ongewijzigd blijft ten opzichte van
deze, goedgekeurd in het oorspronkelijk budget;
Overwegende dat de gemeentelijke investeringstoelage voor 2015 van € 31.500,00 naar
€ 86.814,60 wordt opgetrokken waarvan het aandeel ten laste van de gemeente
Grimbergen 6% bedraagt of € 5.208,76;
Overwegende dat, naar aanleiding van deze wijziging binnen de investeringen, het
meerjarenplan van de kerkfabriek geactualiseerd zou moeten worden;
Overwegende dat deze budgetwijziging tevens past binnen het meerjarenplan van de
gemeente, gewijzigd door de gemeenteraad op 29 oktober 2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
De budgetwijziging 2015 van het bestuur van de eredienst Heiligen Engelbertus en
Bernardus (Zemst-Laar) voor akteneming te aanvaarden.
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, het
centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

25e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst
Heiligen Engelbertus en Bernardus (Zemst-Laar) - Budget 2016 –
Akteneming

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten, inzonderheid artikels 48 tot 50;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende vaststelling van de
modellen van de boekhouding van de besturen van de erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 13;
Gelet op het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 van deze kerkfabriek;
Gelet op het budget 2015 van deze kerkfabriek, waarvan akte werd genomen;
Overwegende dat op 21 oktober 2015 een budgetwijziging bij de gemeente is
binnengekomen via het gemeentebestuur van Zemst;
Overwegende dat de kerkraad deze wijziging heeft goedgekeurd op 24 april 2015 en het
erkend representatief orgaan hierover tevens een gunstig advies uitbracht;
Overwegende dat een beleidsnota deze wijziging vergezelt;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage ongewijzigd blijft ten opzichte van
deze, goedgekeurd in het oorspronkelijk budget;
Overwegende dat de gemeentelijke investeringstoelage voor 2015 van € 31 500,00 naar
€ 86 814,60 wordt opgetrokken waarvan het aandeel ten laste van de gemeente
Grimbergen 6% bedraagt of € 5 208,76;
Overwegende dat, naar aanleiding van deze wijziging binnen de investeringen, het
meerjarenplan van de kerkfabriek geactualiseerd zou moeten worden;
Overwegende dat deze budgetwijziging tevens past binnen het meerjarenplan van de
gemeente, gewijzigd door de gemeenteraad op 29 oktober 2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
De budgetwijziging 2015 van het bestuur van de eredienst Heiligen Engelbertus en
Bernardus (Zemst-Laar) voor akteneming te aanvaarden.
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, het
centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
26e zaak:

Aankoop van het pand langs de Wemmelsestraat 66 te 1853 Grimbergen
(kadastraal gekend als 4de afdeling - sectie A - nr. 429d)

Overwegende dat de gemeente Grimbergen de intentie heeft om het pand gelegen
Wemmelsestraat 66 te 1853 Grimbergen (kadastraal gekend als 4de afdeling - sectie A nr. 429d) aan te kopen voor openbaar nut om op die locatie een nieuwbouw te realiseren
voor het OCMW, de bibliotheek en aanvullende diensten;
Overwegende dat de eigenaar van het pand een schattingsverslag heeft laten opmaken
door Axios bvba op datum van 6 maart 2015 waarbij de verkoopwaarde van het pand
vastgesteld werd op € 530.000,00 en de onteigeningsvergoeding op € 623.550,00 (incl.
wederbeleggingsvergoeding ten bedrage van € 71.550,00; geschiktheidswaarde traplift
ten bedrage van € 12.000,00; affectiewaarde ten bedrage van € 5.000,00 voor zowel de
eigenaar als zijn moeder; verhuiskosten ten bedrage van € 5.000,00);

Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door mesO op datum van 27 augustus 2015,
waarbij de waarde van het onroerend goed geraamd werd op € 525.000,00;
Overwegende dat de gemeente een lange onteigeningsprocedure voor openbaar nut
wenst te vermijden; dat binnen een dergelijke procedure evenwel bijkomende
vergoedingen toegekend worden door de bevoegde rechter; dat het daarom
aanvaardbaar is dat de gemeente zelf bovenop de venale waarde van het goed bepaalde
vergoedingen vaststelt;
Overwegende dat als bijkomende kost de wederbeleggingsvergoeding (13,5% op de
geschatte waarde) ten bedrage van € 70.875,00 toegekend kan worden;
Overwegende dat als bijkomende kost een geschiktheidswaarde voor de geïnstalleerde
traplift kan toegekend worden ten bedrage van € 9.125,00;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 9
november 2015 (44e zaak), om een prijsvoorstel tot aankoop van het pand gelegen langs
de Wemmelsestraat 66, ten bedrage van € 605.000,00 (incl. bijkomende kosten), voor te
leggen aan de eigenaar van het pand;
Gelet op het schriftelijk akkoord d.d. 10 november 2015 van de eigenaar om het pand te
verkopen aan de gemeente Grimbergen aan het vastgestelde bedrag van
€ 605.000,00
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc
Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 32 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Akkoord te gaan met de aankoop voor openbaar nut van het pand gelegen langs de
Wemmelsestraat 66 te 1853 Grimbergen (kadastraal gekend als 4de afdeling - sectie A nr. 429d) aan een totaal bedrag van € 605.000,00 (inclusief bijkomende kosten).
Art. 2.
Opdracht te geven aan het notariskantoor Gypens tot opmaak van het compromis en de
ontwerpakte van aankoop.
Art. 3.
De gemeentesecretaris en de gemeenteraadsvoorzitter af te vaardigen voor de
ondertekening van de akte.
27e zaak:

Aankoop voor openbaar nut van een perceel landbouwgrond kadastraal
gekend als 5de afdeling - sectie B - nr. 151 in het kader van de
erosiebestrijdingswerken Eyselbeek (in samenwerking met de gemeente
Meise)

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 juli
2015 (32e zaak) om akkoord te gaan met de afgesproken modaliteiten tussen de

gemeente Grimbergen en de gemeente Meise met betrekking tot de geplande erosiebestrijdingswerken Eyselbeek op het grondgebied van Grimbergen;
Gelet op het schattingsverslag van het studie- en landmeterskantoor Boogmans van 12
augustus 2015 waarbij de waarde van de percelen landbouwgrond kadastraal gekend als
5de afdeling - sectie B - nrs. 151, 152 en 153 respectievelijk geschat werden op
€ 5.280,00, € 8.820,00 en € 4.680,00;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.7 september
2015 (33e zaak) om principieel akkoord te gaan met aankoop van de percelen kadastraal
gekend als 5de afdeling - sectie B - nrs. 152 & 153, en om daarna een ruiling te
realiseren tussen de percelen kadastraal gekend als 5de afdeling - sectie B - nrs. 151 &
153 (met afstand van meerwaarde door de eigenaar van het perceelnr. 151);
Overwegende dat na een vergadering d.d. 15 oktober 2015 met de erfgenamen van de
eigenares van de percelen kadastraal gekend als 5de afdeling - sectie B - nrs. 152 & 153
gebleken is dat een gemeentelijke aankoop van beide percelen op korte termijn moeilijk
realiseerbaar is;
Overwegende dat als gevolg van deze vergadering van 15 oktober 2015 beslist werd om
de eigenaar van het perceel kadastraal gekend als 5de afdeling - sectie B - nr. 151 te
contacteren voor een eventuele gemeentelijke aankoop van dit perceel;
Gelet op beslissing van het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 16
november 2015, om de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 7
september 2015 (33e zaak) in te trekken;
Gelet op beslissing van het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 16
november 2015, om het perceel kadastraal gekend als 5de afdeling - sectie B - nr. 151
aan te kopen voor openbaar nut aan de geschatte waarde van € 5.280,00 voor de
realisatie van de erosiebestrijdingswerken Eyselbeek (in samenwerking met de gemeente
Meise);
Gelet op het schrijven d.d. 16 november 2015 vanwege de eigenaars waaruit blijkt dat ze
akkoord gaan met een verkoop van het perceel landbouwgrond kadastraal gekend als 5de
afdeling - sectie B - nr. 151 aan de geschatte waarde van € 5.280,00;
Gelet op het feit dat op de jaarbudgetrekening 0200-00/2200800 van het
investeringsbudget voldoende krediet beschikbaar is om de voorgenomen aankoop te
realiseren;
Gelet op artikel 43, §2, 12° van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met de aankoop voor openbaar nut van een perceel landbouwgrond
kadastraal gekend als 5de afdeling - sectie B - nr. 151 aan de geschatte waarde van
€ 5.280,00 voor de realisatie van de erosiebestrijdingswerken Eyselbeek.
Art. 2.
De gemeentesecretaris en de gemeenteraadsvoorzitter af te vaardigen voor de
ondertekening van de akte.
28e zaak:

Toekennen van een bouwrecht aan de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
Humbeek voor de bouw van een bijkomende bergruimte op de speelplaats
van het vroeger schoolgebouw gelegen langs de Kerkstraat (kadastraal
gekend als 6de afdeling - sectie B - nr. 374/2e)

Gelet op het schrijven d.d. 7 september 2015 vanwege de Koninklijke Harmonie SintCecilia Humbeek waarin gevraagd wordt om toelating te krijgen om een extra bergruimte
te bouwen op de speelplaats van het vroeger schoolgebouw langs de Kerkstraat.
Overwegende dat deze aanvraag een wegneembare constructie met kantelpoort en in de
gevel en geprofileerde platen als dakbedekking omvat, te bouwen in de ruimte tussen het
vroeger schoolgebouw en de berging gebouwd door De Vliegende Ster;

Overwegende dat de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Humbeek in haar schrijven van 7
september 2015 ook meldt reeds een gedeelte van de bergruimtes op de speelplaats van
de vroegere gemeenteschool te gebruiken;
Gelet op het feit dat de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening geen bezwaar heeft
tegen de toekenning van een bouwrecht voor de bouw van een bijkomende bergruimte op
die locatie, op voorwaarde dat een stedenbouwkundige aanvraag ingediend wordt;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 november
2015 (48e zaak), om akkoord te gaan met de toekenning van een bouwrecht voor de
bouw van een bijkomende bergruimte op de speelplaats van de voormalige
gemeenteschool langs de Kerkstraat (kadastraal gekend als 6de afdeling - sectie B - nr.
374/2e), op voorwaarde dat de stedenbouwkundige vergunning hiervoor wordt
aangevraagd, mits de kost van de aanleg van de eventueel noodzakelijke
nutsvoorzieningen eveneens ten laste is van de aanvrager;
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met de toekenning van een bouwrecht aan de Koninklijke Harmonie
Sint-Cecilia Humbeek voor de bouw van een bijkomende bergruimte op de speelplaats
van de voormalige gemeenteschool langs de Kerkstraat, op voorwaarde dat de
stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd.
Art. 2.
De kost voor de aanleg van de eventueel noodzakelijke nutsvoorzieningen ten laste te
leggen van de aanvrager.
29e zaak:

Stand van zaken asfaltcentrale – Historiek

De heer Eddie BOELENS, schepen van leefmilieu, krijgt het woord om een toelichting te
geven over de stand van het dossier inzake de geurhinder veroorzaakt door de beton- en
asfaltcentrale van de nv Viabuild. Hij haalt hierbij het volgende aan:
•
voor de vorige gemeenteraadszitting werd reeds een brief gericht tot de nv Viabuild
waarin verbazing werd uitgedrukt over het schrijven waarin de firma voorhoudt niet
verantwoordelijk te zijn voor de waargenomen geurhinder en waarin gevraagd werd
om kennis te kunnen krijgen van de resultaten van de geurstudie van het VITO en om
te participeren aan een permanente overlegcommissie;
•
op 12 november 2015 vond in het gemeentehuis vergadering plaats tijdens dewelke
de resultaten van de studie van het VITO werden toegelicht in aanwezigheid van de
burgemeester, de schepen van leefmilieu, de milieuambtenaar, de beleidsmedewerker
leefmilieu en 9 buurtbewoners. Tijdens deze vergadering bevestigde de verslaggever
van het VITO dat de beton- en asfaltcentrale van de nv Viabuild wel degelijk
verantwoordelijk was voor een onaanvaardbare geurhinder te wijten aan de grote
productievolumes, het gebruik van recyclageasfalt, technische defecten en specifieke
weersomstandigheden. Om hieraan te remediëren werd onder meer aanbevolen om
geurneutraliserende additieven te gebruiken, werk te maken van geurverneveling en
de schoorsteen te verhogen. De firma zal op basis van alle aanbevelingen een
actieprogramma uitvoeren en de resultaten daarvan bekendmaken;
•
door de Vlaamse Milieumaatschappij werden twee meetstations geplaatst die de
polyaromatische koolwaterstoffen en de vluchtige organische stoffen aanwezig in de
lucht analyseren. Deze analyses worden momenteel onderzocht en de resultaten
daarvan zullen op dezelfde wijze bekend gemaakt worden als deze van het onderzoek
van het VITO;
•
uit de vergadering bleek dat er nog nooit een meting van het totale organische
koolstofgehalte is gebeurd bij een hoge productie en bij het gebruik van freesasfalt.
Een dergelijke meting moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd en zal door schepen
Eddie BOELENS worden gevraagd aan milieu-inspectie;
•
een vraag die aan de orde was betrof de mogelijke toxiciteit van de stoffen die
worden toegevoegd bij geurverneveling. Volgens het VITO heeft de toevoeging van
deze stoffen geen toxisch effect en worden bij geurverneveling ook schadelijke stoffen
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weggenomen. In Nederland wordt deze techniek echter verboden. Er werd aan het
VITO een studie gevraagd om hierover uitsluitsel te geven;
ook de vraag of de stoffen die sowieso worden verspreid toxisch zijn blijft aan de
orde. Deze vraag dient gesteld te worden aan het departement Welzijn
Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Overheid;
de Vlaamse Milieumaatschappij heeft de meetstations geplaatst op de laatste dag van
de grote werken die aan de basis lagen van de geurproblemen. Men kan zich dan ook
afvragen hoe representatief de meetresultaten zijn. Aan de Vlaamse
Milieumaatschappij zal gevraagd worden om de meetstations gedurende een heel jaar
op te stellen;
aan het VITO zal gevraagd worden wat, rekening houdend met de installatie, de
ideale mix van freesasfalt met nieuwe grondstof is en welke de limieten zijn
waarboven geurhinder optreedt;
er werden ook vragen gesteld over de aanwezigheid van fijnstof en ultrafijn stof
waarop nog een antwoord moet komen;
de bestaande installatie is niet voorzien voor naverbranding aan de bron. Nochtans
wordt deze techniek door VITO de ”best bestaande techniek” (BBT) genoemd die
weliswaar niet verplicht is in Vlaanderen. In Nederland is deze wel verplicht. De
mogelijkheid om de installatie aan te passen en naverbranding aan de bron mogelijk
te maken dient onderzocht te worden;
de mogelijkheid van een geforceerde dispersie van de lucht door de schouw ,
waardoor de uitstoot meer verspreid wordt dient onderzocht te worden;
een eventuele verhoging van de schouw moet onderzocht worden. Hoe hoog moet
deze schouw dan zijn? Het resultaat van een dergelijke verhoging is dat de lucht
verder neerslaat en beter wordt verspreid. Er werden verschillende hoogtes genoemd
zoals 53 m. Voor de asfaltcentrale te Grimbergen moet men echter rekening houden
met een hoogteverschil van 12 m tussen de nieuwe wijk van Borgt en de site van de
fabriek enerzijds en het vliegveld anderzijds;
artikel 45 van VLAREM 1 geeft aan de bevoegde overheid de mogelijkheid om op
gemotiveerde wijze een milieuvergunning aan te passen. In dit dossier zullen we alle
elementen bekijken en ook deze mogelijkheid onderzoeken. Op basis van de
antwoorden op alle hogere vragen zal een schrijven naar de hogere overheid worden
gericht.

De heer Gerlant VAN BERLAER krijgt het woord hij wijst erop dat de polyaromatische
koolwaterstoffen die door de asfaltfabriek worden uitgestoten niet gezond zijn en dat de
stof die gebruikt wordt om de geur te neutraliseren helemaal niet gezond is, terwijl het
fijnstof nog niet gemeten werd en dit zeker dient te gebeuren. Hij concludeert dat de
asfaltfabriek niet gezond is en op de verkeerde plaats staat. Zij had daar zijns inziens
nooit mogen komen. De meest grondige oplossing, namelijk de fabriek daar niet houden,
moet aldus raadslid Gerlant VAN BERLAER dan ook eventueel in overweging genomen
worden. Hij wijst erop dat de oplossingen die door het VITO en door Viabuild worden
voorgesteld, zoals het verhogen van de schouw, de aanwezigheid van fijnstof en
koolwaterstoffen niet verminderen, terwijl het vernevelen van de geur de mogelijkheid
wegneemt om vast te stellen dat er in de omgeving iets aan de hand is. De
geurvernevelingsinstallatie is ook een vraagteken aldus raadslid Gerlant VAN BERLAER:
de stof die verneveld wordt is gevaarlijk en door de geur te neutraliseren wordt de
uitstoot nog niet gezond. De heer Gerlant VAN BERLAER vindt dat niet moet worden
geopteerd voor het verhogen van de schouw en dat er een studie aangaande de
optimalisering van de installaties van de asfaltfabriek nodig is. Hij vraagt om te opteren
voor de meest grondige oplossing.
De heer Eric NAGELS krijgt het woord en stelt de vraag naar de mogelijkheid om de
vergunning aan te passen hij merkt op dat sommige maatregelen werden opgenoemd,
doch andere maatregelen niet. Hij vraagt of de mogelijkheid bestaat om naverbranding op
te leggen. Raadslid Eric NAGELS verbaast er zich over dat er in 10 jaar nooit een deftige
meting is gebeurd van de PAK’s en VOS die via de schouw worden uitgestoten en wenst
te weten of de mogelijkheid bestaat om dit vanuit de gemeente te laten doen. Hij geeft
aan dat de kost voor de uitvoering van een dergelijke meting door een neutraal orgaan 2
à 3000 euro zou bedragen en dat deze best kan gebeuren in de maanden maart of april,
als de productie op het maximale niveau zit.
De heer Jean-Paul WINDELEN krijgt het woord en bedankt schepen voor de vrij volledige
weergave van de lijst met vragen inzake de werking van de asfaltcentrale. Hij wijst erop

de recyclage van teerhoudende bitumineuze grondstoffen door VLAREMA 5 verboden zal
worden.
Schepen Eddie BOELENS krijgt opnieuw het woord en zegt dat hij veel gehoord heeft en
dat er een coherent voorstel zal gedaan worden om een grondige aanpassing van de
milieuvergunning te vragen. Hij richt zich tot raadslid Eric NAGELS en merkt op dat het
punt in verband met een naverbranding wel door hem is vermeld en uitdrukkelijk wordt
onderzocht. Hij bevestigt dat de milieu-inspectie nog nooit een meting heeft uitgevoerd
op een moment dat veel afgefreesd asfalt wordt gebruikt, doch dat dit ook maar een
recent gegeven is. In verband met de vraag of de gemeente een dergelijke meting moet
doen, wijst schepen Eddie BOELENS erop dat de milieu-inspectie hiervoor bevoegd is en
dat wij dit werk als gemeente niet kunnen opnemen. Aan raadslid Jean-Paul WINDELEN
zegt hij dat bitumen zeker wel in freesasfalt aanwezig is.
De heer Jean DEWIT verlaat de vergadering.
30e zaak:

Goedkeuring klimaatactieplan Grimbergen 2015-2020

Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegend dat het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) in haar
vijfde Assessment Report (AR5) van 27 september 2013 heeft bevestigd dat de
klimaatverandering ondubbelzinnig is en dat het uiterst waarschijnlijk is dat de invloed
van de mens de belangrijkste oorzaak is van de waargenomen opwarming sinds het
midden van de 20e eeuw;
Overwegend dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is
toegedaan dat lokale en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen, omdat
multilevel governance een effectief middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen de
klimaatverandering te vergroten, en er daarom voor pleit lokale en regionale overheden
bij het Burgemeestersconvenant te betrekken;
Overwegend dat de provincie Vlaams-Brabant de ambitie heeft om klimaatneutraal te
worden tegen 2040;
Overwegend dat de provincie Vlaams-Brabant aan de gemeenten gevraagd heeft het
Burgemeestersconvenant te ondertekenen en zo mee te werken aan de provinciale
klimaatdoelstellingen;
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraad in zitting van 22 mei 2014 tot
ondertekening van het Burgemeestersconvenant;
Gelet op de verbintenis die door deze ondertekening aangegaan werd om de CO2-uitstoot
op het grondgebied van Grimbergen tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen ten
opzichte van het referentiejaar 2011;
Overwegend dat de gemeente een klimaatactieplan (SEAP) en emissie-inventaris
(nulmeting) dient op te maken ter verwezenlijking van dit doel;
Overwegend dat de provincie er naar streeft dat alle deelnemende gemeenten tegen eind
november 2015 over een goedgekeurd klimaatactieplan beschikken;
Overwegend dat reeds meer dan 6000 lokale overheden in heel Europa de
broeikasgasemissies helpen verminderen door het opmaken en uitvoeren van duurzame
klimaatactieplannen;
Overwegend dat het klimaatactieplan werd opgesteld binnen een breed participatietraject
met zowel burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, verenigingen, scholen,
adviesraden, stuur- , klankbord- en ambtelijke werkgroep;
Overwegend dat het ontwerp besproken werd op de gemeenteraadscommissie
'infrastructuur en omgeving' van 26 oktober 2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Het klimaatactieplan Grimbergen 2015-2020 wordt goedgekeurd.

Art. 2.
Het klimaatactieplan zal worden ingediend bij de Europese Commissie.
Art. 3.
Het klimaatactieplan Grimbergen 2015-2020 maakt integraal deel uit van dit besluit.
31e zaak:

Stand van zaken parking C

Burgemeester Marleen MERTENS licht de stand van het dossier betreffende de bouw van
een voetbalstadion en ander infrastructuur op de site Parking C toe en haalt hierbij het
volgende aan:
•
de richtlijnennota betreffende het op te stellen milieueffectenrapport is vastgesteld op
9 november 2015 en werd op maandag 16 november 2015 online gezet;
•
het milieueffectenrapport moet nu worden opgesteld door de bouwheer en zal
integraal deel moeten uitmaken van de bouw- en milieuvergunningsaanvraag;
•
de MER-dienst veronderstelt dat het rapport deze week in ontwerpversie binnenkomt.
Daarna is er enkele weken tijd om het na te lezen en volgt er op 4 of 11 januari 2016
een overlegmoment;
•
uit een analyse van de richtlijnennota blijkt dat zeer veel overgenomen is uit de
reacties op de terinzagelegging;
•
het aantal ingekomen reacties bedroeg:
- te Grimbergen: 32;
- te Wemmel: 3;
- bij de Dienst Mer: 86, waarvan 51 van individuele insprekers;
•
de volgende instanties zullen aan het verder overleg participeren:
- Grimbergen
- Wemmel
- Agentschap Natuur en Bos buitendienst Vlaams-Brabant
- Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
- Aquafin nv
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stedelijke Ontwikkeling
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Leefmilieu Brussel
- De Lijn - Vlaams-Brabant
- Eandis cvba
- Fluxys Infoworks
- Departement LNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid
Dienst Milieuhinder
- Departement LNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid
Dienst Lucht en Klimaat
- Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Vlaams-Brabant
- Departement MOW
- Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant
- OVAM, Afdeling Bodembeheer Dienst Databeheer
- Provincie Vlaams-Brabant
- Ruimte Vlaanderen APL Vlaams-Brabant
- Team Vlaamse Bouwmeester
- VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer
- Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Toezicht Volksgezondheid
Vlaams-Brabant
- Agentschap Wonen-Vlaanderen Afdeling Wonen
•
de richtlijnennota is nogal algemeen geschreven; enkele vragen komen niet terug:
bv. de inpasbaarheid in het VSGB, wie de vergunningsverlenende overheid zal zijn, …
Ook alternatieve scenario’s die rekening houden met U-place, Haren Vorming en
Thurn en Taxis komen niet voor. Vragen over aangelegenheden die geen
milieuaspecten betreffen of die geen effect hebben op het milieu komen niet voor;
•
deze aangelegenheid wordt dus vervolgd met overleg volgend jaar. Verder is er
hierover geen nieuws;
•
de werkgroepen die door de gouverneur werden opgericht in verband met de
mobiliteit zullen op 1 december 2015 plenair vergaderen. Deze werkgroepen werden
gevormd rond de volgende thema’s fietsverbindingen, openbaar vervoer,
parkeerbeleid en herkomstcijfers.

De heer Bart LAEREMANS krijgt het woord. Hij merkt op dat het bestaan van de
werkgroepen opgericht door de gouverneur een nieuw gegeven is en vraagt of de
verslagen van deze werkgroepen ter beschikking kunnen worden gesteld. Hij stelt
concreet voor om deze te verzenden naar de fractievoorzitters. Hij informeert verder naar
concreet nieuws inzake de handhaving van de veiligheid en inzake de keuze van
Anderlecht. Inzake de MER-procedure merkt raadslid Bart LAEREMANS op dat de
richtlijnen interessant zijn: de fabels in verband met de horeca worden doorprikt en in
verband met het alternatief Schaarbeek Vorming moet de studie uir 2008 van het
Brussels Gewest beantwoord worden. Tot slot verwondert de heer Bart LAEREMANS zich
erover dat het MER-rapport al deze week wordt verwacht.
Mevrouw Marleen MERTENS antwoord dat door de initiatiefnemer wellicht reeds een
enorme voorstudie werd gemaakt, maar dat het kan zijn dat het niet zo loopt.
De heer Philip ROOSEN krijgt het woord en stelt dat er in de richtlijnennota goeie dingen
staan, die een realistische weergave vormen van wat er leeft. Hij meent dat het een
gigantische uitdaging zal zijn voor Ghelamco om hieraan te voldoen. Hij wijst er verder op
dat iemand met kennis van zaken zal moeten uitzoeken of hieraan wordt voldaan, want
dit is specialistenwerk. In tweede instantie vraagt hij hoe de bouw van het stadion rijmt
met het klimaatactieplan.
Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord en haalt aan dat het college van
burgemeester en schepenen op de maandag voor de zitting een lastenboek heeft
goedgekeurd voor een overheidsopdracht die erin bestaat een professionele begeleiding
te geven tijdens het vergunningstraject.
Schepen van milieu Eddie BOELENS krijgt het woord en haalt aan dat over de impact van
het stadion werd overlegd met de Bond Beter Leefmilieu, die begeleiding gaf bij de
opmaak van het klimaatactieplan. Hij bevestigt dat hier inderdaad sprake is van een
extern effect waarop de gemeente geen impact heeft. Hij wijst er verder op dat de
projectuitvoerders het stadion en het project zeer klimaatneutraal willen bouwen. Hij
meent dat Ghelamco zich hierin niet zal willen laten kennen. Qua mobiliteit, zo stelt de
heer Eddie BOELENS, is er wel een probleem, maar de grote assen vallen buiten het plan.
Burgemeester Marleen MERTENS krijgt opnieuw het woord en komt terug op de
veiligheidsproblematiek. Zij licht toe dat het kabinet van minister Jan JAMBON hierin een
coördinerende rol zal opnemen en dat er twee mogelijkheden zijn: of wel staat de stad
Brussel voor de handhaving van de veiligheid in, ofwel zorgt de federale politie hiervoor.
Zij stelt dat de contacten moeilijk lopen en dat dit nu niet echt als prioritair wordt
beschouwd. Tot slot deelt mevrouw Marleen MERTENS mee dat de verslagen van de
werkgroepen zullen worden bezorgd.

Toegevoegde agendapunten
32e zaak:

Inkanteling sectorale subsidies in het Gemeentefonds - aangevraagd door
raadslid Philip Roosen

De gemeenteraad hoort een interpellatie van de heer Philip ROOSEN die handelt over de
inkanteling van de sectorale subsidies in het gemeentefonds:
“Op 29 juni 2015 keurde het Vlaams parlement het ontwerp van decreet goed waardoor
de verschillende sectorale subsidies voortaan ingekanteld worden in het gemeentefonds.
De subsidies die de gemeenten tot nu toe ontvingen voor lokaal cultuurbeleid, lokaal
jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, bestrijding van
kinderarmoede, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking en integratie- en
inburgeringsbeleid worden vanaf l januari 2016 toegevoegd aan het gemeentefonds. De
'verdeling' van dat bedrag (130,5 miljoen euro) gebeurt op basis van het aandeel dat de
gemeenten in 2015 kregen uit die subsidieregelingen samen. Door deze wijziging wordt
overgestapt van een voorwaardelijke sectorale financiering naar een onvoorwaardelijke
basisfinanciering. Deze subsidie wordt dus niet langer geoormerkt. Dat betekent dat de
gemeente de subsidie die ze bijvoorbeeld krijgt voor het lokale jeugd- of sportbeleid, niet
langer (verplicht) voor jeugd of sport moet gebruiken. Het kan natuurlijk wel nog. De
gemeente mag de subsidie besteden voor de beleidsdomeinen waarop ze prioritair wil
inzetten. Bovendien moet de besteding van die subsidies niet meer verantwoord worden
aan de Vlaamse overheid. De subsidie die de gemeente als aanvullende subsidie op haar

aandeel in het gemeentefonds ontvangt, wordt niet geïndexeerd. De groeivoet van het
gemeentefonds (3,5%) is niet van toepassing op deze aanvullende dotatie.
Het aandeel van de gemeenten in de aanvullende dotatie van het gemeentefonds wordt
aan de gemeenten uitbetaald in drie schijven:
•
50% op het einde van april van het begrotingsjaar;
•
25% op het einde van oktober van het begrotingsjaar;
•
25% op het einde van januari van het volgende begrotingsjaar.
Met deze hervorming wordt hier nu concreet uitvoering aan gegeven aan het Vlaams
regeerakkoord. Het regeerakkoord stelt: "Voortbouwend op de interne staatshervorming
uit de vorige bestuursperiode, geven we de gemeenten en steden nog meer vertrouwen
en meer verantwoordelijkheid. We versterken hun bestuurskracht en autonomie. We
integreren de lokale sectorale subsidies aan lokale besturen (cultuurbeleid, jeugd, sport,
ontwikkelingssamenwerking,…) in het gemeentefonds, wat hen meer autonomie en
minder planlast oplevert".
Door de inkanteling van 130,5 miljoen euro als aanvullende dotatie in het gemeentefonds
wordt de gemeentelijke autonomie versterkt. Op die manier kunnen de gemeenten eigen
klemtonen op maat kunnen leggen in de uitbouw van het lokale beleid. Zij zullen daarvoor
in de eerste plaats verantwoording afleggen aan de lokale democratie. Het ontwerp van
decreet draagt ook bij tot een gevoelige planlastverlaging. De tijd die besteed wordt aan
het maken van gedetailleerde plannen en uitgebreide verantwoordingsnota's kan
efficiënter gebruikt worden voor het uitvoeren van het lokaal beleid. Het opmaken van
een beleidsplan dat tegemoetkwam aan de opgelegde prioriteiten van de Vlaamse
overheid vormde geen garantie op een beter lokaal beleid. Het is wel belangrijk dat een
gemeente een beleid voert dat op maat gesneden is van lokale behoeften want wat
prioriteit is voor gemeente X is dat niet noodzakelijk voor gemeente Y.
Na een mondelinge vraag in de vorige gemeenteraad willen wij, als N-VA fractie, er op
wijzen dat een dergelijke grotere autonomie voor de gemeente een uitdaging betekent
met opportuniteiten, Op onze mondelinge vraag werd kort geantwoord dat de gemeente
Grimbergen niets zal veranderen aan haar financiële beleid o.b.v de aangepaste
subsidiering. Echter gemeenten en steden staan, ondanks de inspanningen van de
Vlaamse overheid, onder financiële druk waardoor er dus keuzes zullen moeten gemaakt
worden. Een gemeente met visie zal sowieso haar burgers betrekken bij de opmaak van
haar beleid. Adviesraden en andere inspraakorganen moeten dan ook voluit hun rol
spelen, net als de politici van zowel de meerderheid als de oppositie. Heel wat gemeenten
slaan bovendien de handen in elkaar om gezamenlijke projecten uit te werken in
regionale verbanden. Een evolutie die we toejuichen.
Met de nakende begroting voor 2016 in het verschiet lijkt het ons een unieke kans om
hier op korte termijn over na te denken.”
Aansluitend hierbij wenst raadslid Philip ROOSEN de visie van het college van
burgemeester en schepenen te kennen om de opportuniteiten die de door hem
omschreven uitdaging met zich meebrengt maximaal te benutten en stelt hij
dienaangaande vier concrete vragen:
1. Hebt u in het kader van de budgettering van 2016 hiermee rekening gehouden?
2. Waar liggen dan de prioriteiten om de subsidies aan te wenden?
3. In welke mate zal u de burgers/raden en adviesorganen raadplegen om tot de
noodzakelijke prioriteiten te komen?
4. In welke mate plant u de uitwerking van gezamenlijke projecten in regionaal
verband?
Mevrouw Marleen MERTENS, burgemeester, krijgt het woord en haalt het volgende aan:
•
in het budget 2016 en het meerjarenplan tot 2019 is rekening gehouden met een
ontvangst van een totaal van ongeveer 1.099.000 euro van wat vroeger de sectorale
subsidies waren voor jeugd, cultuur, sport, flankerend onderwijsbeleid,
ontwikkelingssamenwerking, integratie en kinderarmoedebestrijding;
•
er was niet voorzien dat dit in één pot zou terechtkomen en wij zullen tot 2019 de
huidige verdeling over de verschillende sectoren behouden en het meerjarenplan niet
aanpassen. Concreet voorbeeld: de 51.000 euro die vroeger ter bestrijding van de
kinderarmoede aan het OCMW werden uitbetaald zullen volgend jaar aan de
gemeente worden betaald en zullen door de gemeente integraal worden doorgestort
aan het OCMW; het college besliste m.a.w. om zelf de oormerking van deze middelen
toe doen;

•
•

•

beleidsplannen worden niet van de ene op de andere dag gemaakt, maar zijn het
resultaat van onderhandelingen en van het bestuursakkoord;
voor volgende legislatuur zal moeten worden uitgemaakt wat met deze middelen zal
gebeuren. Zelf pleit ik ervoor om de oormerking te behouden en ambitieus te blijven
voor de deelgebieden;
we werken reeds samen op zeer veel gebieden: VERA, Haviland, de inzet van de
huisvestingsambtenaar, … Als gemeente Grimbergen hebben we al een goede grootte,
waardoor we bepaalde ambtenaren in vergelijking met andere gemeenten wel in huis
kunnen halen, maar er zijn al heel veel samenwerkingsverbanden en waar het loont,
wordt wel samengewerkt.

33e zaak:

Spreidingsplan vluchtroutes - aangevraagd door raadslid Philip Roosen

De heer Philip ROOSEN krijgt opnieuw het woord en interpelleert het college als volgt in
verband met spreidingsplan inzake de vluchtroutes:
“Eerstdaags zal Minister Galant proberen om een vliegwet te laten goedkeuren waardoor
de hele Vlaamse Rand rond Brussel opgezadeld zal worden met alle lawaaihinder en
luchtvervuiling van de luchthaven. Het is dus van kapitaal belang dat wij er 'nu' in slagen
om een eerlijke spreiding van alle lasten van de luchthaven af te dwingen. Aangezien het
Brussels Gewest geen enkele vlucht meer boven haar territorium wil dulden zullen, via
deze vliegwet, alle vluchten boven onze Vlaamse rand met inbegrip van Grimbergen,
geconcentreerd worden, met alle gevolgen vandien zowel voor onze (nacht)rust en voor
onze gezondheid als voor de leefbaarheid in onze streek. Bovendien wordt het
klimaatactieplan, wat correct werd voorbereid door de bevoegde schepen en zijn
diensten, volledig teniet gedaan door het huidige voorstel van spreidingsplan.”
Aansluitend hierbij wenst raadslid Philip ROOSEN te weten welke acties het college
genomen heeft of neemt om haar stem te laten gelden in dit belangrijke dossier.
Schepen van leefmilieu Eddie BOELENS krijgt het woord en merkt op dat de
vliegtuigbewegingen inderdaad een zeer vervuilende invloed hebben op de omgeving,
maar dat zij buiten de impact van de gemeente liggen en daarom ook buiten het
klimaatplan worden gehouden.
Aansluitend krijgt burgemeester Marleen MERTENS het woord. Zij wijst erop dat er in
verband met deze aangelegenheid twee belangrijke zaken aan de gang zijn en haalt in
verband ermee het volgende aan:
•
inzake het LNE-actieplan inzake geluidshinder
- het openbaar onderzoek hierover loopt nog tot half januari 2016;
- de gemeenten Grimbergen Machelen, Meise, Vilvoorde en Wemmel zullen, deze
keer nog versterkt met de gemeente Steenokkerzeel, een tekst voorbereiden als
eenzelfde motie aan hun gemeenteraden zal worden voorgelegd;
- in verband met deze procedure is er vandaag een persbericht vetrokken waarin
links zijn geplaatst naar waar je terecht kan voor bezwaren;
- procedureel zal de motie voorgelegd worden aan de gemeenteraad in de zitting
van 17 december 2015. De tekst zal niet klaar zijn bij de verzending van de
gemeenteraad. Er wordt dus gerekend op constructieve medewerking;
- tijdens de vergadering van de Overlegcommissie Brussels Airport werd over dit
dossier een goede toelichting gegeven door Dirk GEENS. Aansluitend werd hem
gevraagd of hij deze toelichting op 16 december 2015 aan alle gemeenten zou
kunnen geven. Hiervoor wordt te Grimbergen nog een zaal en datum gezocht. Op
deze uiteenzetting zouden de leden van de colleges en de gemeenteraden evenals
van de milieu- en natuurraden uitgenodigd worden;
- er wordt een samenwerkingsakkoord gevraagd tussen de verschillende
bestuursniveaus;
•
inzake de spreiding van de vluchten zelf
- er is een bezoek aan Grimbergen geweest van minister Galant;
- inmiddels zijn we ook ontvangen op het kabinet van minister Schauvliege om aan
te geven dat we op Vlaanderen rekenen om eventueel in deze aangelegenheid
tussen te komen met de alarmbelprocedure;
- binnen het “Toekomstforum” dat bestaat uit 35 burgemeesters uit de Noordrand
wordt gewerkt aan een tekst die half januari 2016 zal worden gepubliceerd om
tegengewicht te geven aan de 19 Brusselse burgemeesters;

-

-

we werden in het verleden reeds verwacht voor een overleg op Belgocontrol,
maar dit liep toen mis ingevolge de stroompanne. Er is nu een nieuwe afspraak
vastgelegd voor 11 december 2015;
er is ook een nieuwe actiegroep Zaventem Plus.

Mevrouw Anne DEMAN verlaat de vergadering.
34e zaak:

Btw op jeugdhuizen - aangevraagd door raadslid Philip Roosen

De heer Philip ROOSEN krijgt opnieuw het woord en interpelleert betreffende de btwregeling op de verrichtingen in jeugdhuizen:
“Ook in Grimbergen zijn enkele jeugdhuizen actief. Ze worden uitgebaat door jonge
vrijwilligers waardoor jongeren in hun vrije tijd er terecht kunnen voor tal van sociaalculturele activiteiten, maar ook om iets te drinken of misschien een lichte maaltijd te
nuttigen. Overeenkomstig de btw-regels is de horecaomzet van een jeugdhuis vanaf de
eerste euro onderworpen aan de btw. ln de praktijk blijkt dat vele jeugdhuizen
veronderstellen dat ze genieten van een btw-vrijstelling en de btw-regels niet toepassen.
Bij controles door de FOD Financiën zijn er heel wat overtredingen vastgesteld met alle
gevolgen van dien, zoals terugvorderingen tot drie jaar en geldboetes, hetgeen vaak tot
stopzetting van de activiteiten leidt.
De beslissing van de fiscale administratie, die recent is gepubliceerd, bevat een
administratieve tolerantie voor jeugdhuizen die geen maaltijden onder bezwarende titel
verschaffen en waarvan bovendien de jaarlijkse horeca-omzet niet meer bedraagt dan
50.000 euro. Wanneer de jeugdhuizen aan deze twee voorwaarden voldoen dan hoeven
ze niet te voldoen aan de btw-verplichtingen. Jeugdhuizen die een hogere omzet hebben
dan 50.000 euro of maaltijden onder bezwarende titel serveren zullen zich moeten
conformeren aan de btw-wetgeving.
In het kader van deze problematiek en van deze beslissing willen wij voorstellen aan de
schepen van jeugd om de verantwoordelijken van onze Grimbergse jeugdhuizen hiervan
op de hoogte te brengen en te bekijken wat de situatie is teneinde post factum gevolgen
te moeten oplossen.”
De heer Patrick VERTONGEN, schepen van jeugd, krijgt het woord en deelt aan gaande de
gestelde problematiek het volgende mee:
•
de drie jeugdhuizen van Grimbergen zijn op de hoogte;
•
geen van de drie jeugdhuizen heeft een omzet boven de 50.000 euro;
•
wat de toekomst betreft, is er actueel een jeugdhuis dat goed bloeit.
35e zaak:

Kwaliteitsbewaking van woningen - aangevraagd door raadslid Philip
Roosen

De heer Philip ROOSEN krijgt het woord voor een interpellatie betreffende de
kwaliteitsbewaking voor woningen:
“Onlangs kwam in het nieuws dat gemeentebesturen weinig gebruik maken van de
procedure om woningen ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren. Kwaliteitsbewaking
van het vastgoed is nochtans een taak van elke stad of gemeente, Leegstand zet aan tot
verloedering van de buurt. Verwaarloosde gebouwen jagen zowel winkeliers als hun
klanten weg uit de stad, en creëren een onveiligheidsgevoel.
Speculatie vergroot nog de nood aan kwaliteitsvolle woningen. Reden genoeg om de
kwaliteitsbewaking van de gebouwen hoog op de agenda van het Grimbergse beleid te
plaatsen.
Om verkrotting en leegstand aan te pakken voorziet de wetgeving bovendien een aantal
verschillende procedures, waarmee eigenaars kunnen worden aangespoord om hun
panden te herstellen en terug in de markt te brengen.”
Aansluitend hierbij vraagt raadslid Philip ROOSEN aan het college van burgemeester en
schepenen om een antwoord te geven op de onderstaande vragen:
1. Gaat de gemeente Grimbergen jaarlijks zelf actief op zoek naar panden die in
aanmerking komen voor inventarisatie, of gebeurt dit louter na meldingen en
klachten?

2. Neemt het aantal woningen op de verschillende inventarissen toe of af over de
voorbije jaren?
3. Wat is het percentage aan leegstand en verwaarlozing?
4. Wat is de gemiddelde tijd dat een woning op de inventaris staat?
5. Worden de opgenomen woningen jaarlijks gecontroleerd en de eigenaars
aangesproken? Zo neen, waarom niet?
6. Wat zijn de geïnde bedragen aan heffingen? Voor welke concrete initiatieven werden
deze gebruikt?
De heer Paul HERMANS, schepen van wonen, krijgt het woord. Hij wijst erop dat de strijd
tegen verloedering en de kwaliteitsbewaking van woningen hoog op de agenda staan en
belangrijke aandachtspunten zijn het binnen het woonbeleid. In zijn antwoorden op de
gestelde vragen haalt hij volgende elementen aan:
•
wat betreft de eerste vraag moet onderscheid gemaakt worden tussen
onbewoonbaarheid enerzijds en leegstand en verwaarlozing anderzijds:
- onbewoonbaarheid:
. een kwaliteitscontrole wordt meestal gedaan na klachten van huurders bij de
woonconsulent;
. de woonconsulent doet dan beroep op de technisch ambtenaar van 3Wplus,
waarmee de gemeenten Grimbergen, Kampenhout en Zemst samen
Woonbeleid Regio Noord vormen;
. vervolgens wordt de woning in aanwezigheid van de eigenaar en de huurder
door de technisch ambtenaar van 3Wplus doorgelicht;
. op basis van de vaststellingen wordt een actieplan met tijdspad gemaakt;
. de woonconsulent probeert in dit proces een bemiddelende rol te spelen om te
vermijden dat mensen op de straat terechtkomen en bij het OCMW moeten
aankloppen op zoek naar een woning;
. als er sprake is van slechte wil van de eigenaar, dan wordt Wonen Vlaanderen
ingeschakeld en volgen er dwingende maatregelen;
. eventueel – en dat gebeurt regelmatig – volgt een onbewoonverklaring van
de woning door de burgemeester;
. voor 2015 waren er in januari 9, in april 14 en in juni 17 lopende dossiers; er
gebeuren meer onderzoeken, maar die zijn niet steeds problematisch;
. er is actueel een nieuwe stedenbouwkundige verordening in opmaak waarin
kwaliteitsnormen zullen opgenomen worden;
- leegstand
. er wordt regelmatig op onderzoek gegaan;
. er bestaat een officiële lijst en een lijst van woningen waarvan de leegstand
vermoed wordt, o.a. op basis van signalen van inwoners;
. leegstand is een gemeentelijke bevoegdheid en er is een gemeentelijk
reglement vastgesteld dat terug te vinden is op de gemeentelijke website;
. op basis van dit reglement worden de eigenaars van woningen die gedurende
één jaar zijn opgenomen in het leegstandsregister onderworpen aan een
belasting van 1250 euro, die verhoogd wordt met 250 euro per jaar dat de
woning ogenomen blijft in het leegstandsregister;
. voor verwaarlozing wordt op identieke wijze gewerkt;
. het aantal woningen opgenomen in het leegstandsregister bedroeg 38 in
2012, 39 in 2013 en 48 in 2014. Tot nog toe bedraagt dit aantal 31 voor
2015;
. inzake verwaarlozing zijn er 7dossiers lopend of in opvolging;
. het gaat hier om dynamische lijsten waarbij er sprake is van schrapping van
woningen, overzettingen naar en ander register, …;
. eigenaars waarvan een woning wordt opgenomen in het leegstandsregisters
worden hiervan per brief op de hoogte gebracht;
. deze brief informeert hen over de procedure en geeft hen ook informatie over
de mogelijkheden tot renovatie voor de sociale huurmarkt via een sociaal
verhuurkantoor (actueel is er hierover trouwens een infoavond bezig);
. de ontvangen leegstandsheffing bedroeg 27.500 euro in 2012, 21.500 euro in
2013 en 21.500 euro in 2014;
. de ontvangen belasting ingevolge verwaarlozing van woningen bedroeg 500
euro in 2011, 6900 euro in 2012, 6460 euro in 2013 en 15.000 euro in 2014;
. de ontvangen bedragen worden niet geoormerkt en komen in dezelfde grote
pot terecht.

36e zaak:

Charter tegen sociale dumping bij openbare aanbestedingen - aangevraagd
door raadslid Gerlant van Berlaer

De gemeenteraad neemt kennis van volgend voorstel van beslissing voorgelegd door de
heer Gerlant VAN BERLAER:
“Overwegende dat artikel 23 van de Grondwet bepaalt dat ieder het recht heeft een
menswaardig leven te leiden, inzonderheid het recht op arbeid en op de vrije keuze van
beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer
gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil,
het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op
informatie, overleg en collectief onderhandelen;
Overwegende dat met de omzetting van richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen
van overheidsopdrachten, lokale overheden de kans krijgen om milieu en sociale aspecten
sterker te laten doorwegen in openbare aanbestedingen;
Overwegende dat sociale dumping zowel de economie, als de werkgelegenheid en de
sociale zekerheid schaadt;
Overwegende dat sociale dumping een oneerlijke vorm van concurrentie betekent ten
nadele van bedrijven die de wetgeving wèl naleven en zodoende betere
arbeidsvoorwaarden garanderen;
Overwegende dat het vrij verkeer van diensten en werknemers gepaard moet gaan met
eerlijke concurrentie en dus het principe van gelijke rechten voor gelijk werk moet
worden nageleefd;
Overwegende dat om de strijd tegen sociale dumping verder te zetten, de Europese,
Belgische en Vlaamse wetgeving alsook de lokale regelgeving moeten worden versterkt;
Overwegende dat de omzetting van richtlijn 2014/24/EU een uitgelezen kans biedt om dit
reeds te realiseren op federaal, gewestelijk en lokaal niveau;
Overwegende dat wanneer de gemeente Grimbergen optreedt als aanbestedende dienst
en een overheidsopdracht gunt, zij een grote verantwoordelijkheid draagt die kan reiken
tot de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gemeentelijke mandatarissen;
Overwegende dat andere Grimbergse overheidsinstanties en publiekrechtelijke
instellingen (OCMW, politie, AGB, enz.) moeten worden aangemoedigd om de principes
neergezet in dit charter te onderschrijven voor hun openbare aanbestedingen;
BESLIST:
Artikel 1.
Bij alle overheidsopdrachten van de gemeente Grimbergen verbinden ondernemers en
hun onderaannemers zich ertoe alle Belgische en Vlaamse wetgeving en regelgeving,
alsook alle administratieve en contractuele bepalingen na te leven, o. a. deze inzake
rusttijden, maximale werkduur, minimumloon, veiligheid en gezondheid op de werkvloer.
Artikel 2.
Een ondernemer voegt altijd bij zijn offerte een verklaring op eer die stelt dat hij dit
Charter zal naleven wanneer hij een overheidsopdracht uitvoert voor de gemeente
Grimbergen. Bij afwezigheid van deze verklaring wordt de ondernemer steeds uitgesloten.
Artikel 3.
In het geval van een niet openbare procedure worden alleen de ondernemers die dit
Charter hebben ondertekend uitgenodigd om een offerte in te dienen.
Artikel 4.
Een ondernemer die meedingt voor een overheidsopdracht van de gemeente Grimbergen
zal bij zijn offerte een lijst voegen van alle onderaannemers met wie hij gaat
samenwerken, alsook voor elke onderaannemer een verklaring op eer luidens artikel 2.
Elke verandering van deze lijst tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht moet
worden goedgekeurd door de aanbestedende dienst.
De ondernemer regelt zelf de aansprakelijkheid tussen de onderaannemer(s) en hem zelf.

Artikel 5.
Bij de uitvoering van een overheidsopdracht van de gemeente Grimbergen doet de
ondernemer bij voorkeur beroep op werkkrachten die onderhevig zijn aan de Belgische
sociale zekerheid.
Artikel 6.
De gemeente Grimbergen eist dat werkers die bijdragen aan de uitvoering van een
overheidsopdracht in menswaardige omstandigheden worden tewerkgesteld. Handelingen
die wijzen op uitbuiting worden onmiddellijk aan de bevoegde autoriteiten gemeld.
Artikel 7.
Voor haar overheidsopdrachten maakt de gemeente Grimbergen bij voorkeur gebruik van
een aanbestedingsprocedure die de best mogelijke kwaliteit/prijs verhouding garandeert.
Kwaliteitscriteria zijn de bescherming van het milieu, de sociale bescherming, de
economische impact voor Grimbergen, en de bijdrage aan de sociale zekerheid van het
betrokken personeel. Deze criteria worden opgenomen in het lastenboek.
Artikel 8.
De gemeente verbindt zich ertoe steeds een abnormaal lage offerte af te wijzen wanneer
blijkt dat deze voortkomt uit het niet naleven van milieu- en sociale regels zoals bepaald
door de Europese, Belgische en Vlaamse wetgeving, alsook door cao's en het
internationaal recht.
Artikel 9.
Los van elk strafrechtelijke aansprakelijkheid en onverminderd de uitvoering van alle
wetgeving van toepassing, wordt, bij het uitvoeren van een overheidsopdracht van de
gemeente Grimbergen, elke inbreuk op de in artikel 8 bepaalde regels, zoals vastgesteld
door de bevoegde instanties en gemeld aan de aanbestedende dienst, bestraft met een
GAS boete van 400 euro per overtreding en/of per werknemer per dag, ten laste van de
betrokken ondernemer.
Artikel 10.
De gemeente Grimbergen zal in samenwerking met de gemeentelijke politie een
informatieplatform en een meldpunt sociale dumping oprichten. Deze zullen nauw
samenwerken met de bevoegde autoriteiten.”
Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord en vraagt om dit voorstel vandaag niet
te behandelen. Zij motiveert deze vraag door erop te wijzen dat het hier over een zware
materie gaat, waarbij sommige zaken wellicht niet haalbaar lijken. Zij stelt voor om de
bespreking te verdagen naar volgend jaar.
De heer Chris SELLESLAGH, schepen van openbare werken, krijgt het woord en wijst erop
dat bv. in het lastenboek betreffende de Berkenlaan, een document van 178 bladzijden, al
heel wat verplichtingen zijn opgenomen.
De bespreking van het agendapunt wordt verdaagd.
37e zaak:

Het nieuwe gemeentelijke hoekgebouw tegenover het Cultuurcentrumaangevraagd door raadslid Bart Laeremans

De gemeenteraad hoort de volgende interpellatie van de heer Bart LAEREMANS met
betrekking tot het nieuwe gemeentelijke hoekgebouw tegenover het Cultuurcentrum:
“Het gemeentebestuur plant een nieuw gebouw op de hoek van de Victor Soensstraat en
de Verbeytstraat voor bibliotheek en administratie. In eerste instantie lijkt het
administratieve gedeelte van dit gebouw vooral bestemd te zullen zijn voor het OCMW,
maar gezien de versmelting van gemeente en OCMW op termijn is het uiteraard ook
belangrijk dat de gemeenteraadsleden zicht hebben op de gehele besluitvorming in dit
dossier.
Het schepencollege plant een architectuurwedstrijd op basis van een lastenboek. Tot op
heden zijn we niet op de hoogte van dit lastenboek, noch van de mogelijke omvang van
dit gebouw, noch van de geraamde behoeften voor bibliotheek en OCMW, noch van de
verantwoording van de kostprijs.

Gezien het belangrijke budget dat voor dit gebouw wordt uitgetrokken, wensen wij dat de
gemeenteraadsleden bij dit project betrokken worden via een gemeenteraadscommissie.
Om kosten en tijd te besparen, kan de bespreking hiervan plaatsvinden tijdens de
financiële commissie die in december zal gehouden worden n.a.v. de begroting voor
2016.”
De heer Bart LAEREMANS stelt daarom voor om:
•
in december een financiële commissie samen te roepen;
•
op de agenda hiervan niet alleen de gemeentelijke en politiebegroting te plaatsen,
maar tevens de behoefteraming, de ruimtelijke impact en omvang, de financiële
verantwoording en het beknopte lastenboek voor het gemeentelijke hoekgebouw op
de hoek van de Victor Soensstraat en de Verbeytstraat.
Mevrouw Marleen MERTENS krijgt het woord en stelt dat over dit project vandaag de
volgende informatie kan worden gegeven:
•
behoefteramingen voor de bibliotheek en voor het OCMW zijn opgesteld;
•
rekening houdend met de beperkingen inzake ruimtelijke ordening is er een
oppervlakte van 4.700 m² realiseerbaar en het is de bedoeling om hiervan maximaal
gebruik te maken;
•
in het gebouw zal een ondergrondse parking voorzien worden;
•
er zal gewerkt worden met de procedure van de Open Oproep via de Vlaams
Bouwmeester, waarbij de publicatie zal gebeuren in januari 2016 en een ontwerper
zal worden aangesteld eind juni 2016. Op dat moment zal de commissie worden
ingeschakeld;
•
de kost voor het project wordt geraamd op ca. 10.000.000 euro, waarvan in het
meerjarenplan een deel wordt teruggevonden binnen het algemeen beleidsdomein,
een deel binnen het beleidsdomein cultuur en een deel binnen het beleidsdomein
welzijn.
Raadslid Bart LAEREMANS krijgt het woord en merkt op dat het toch over een groot
project gaat. Hij maakt een vergelijking met de bouw van het overdekt zwembad,
waarvan de kost geraamd werd op 9.000.000 euro en waaraan veel voorbereidende
vergaderingen vooraf gingen. Hij merkt op dat toch reeds vier à vijf bibliotheken werden
bezocht en dat het nuttig is dat de raadsleden hun zeg kunnen doen over de aangehaalde
documenten en over bv. de ondergrondse parking. Daarom vraagt de heer Bart
LAEREMANS om het punt toch pro forma te agenderen op de gemeenteraadscommissie
financiën om inzage en inspraak mogelijk te maken.
De heer William DE BOECK, schepen van financiën, krijgt het woord. Hij wijst erop dat de
gemeenteraadscommissie financiën zal vergaderen op 14 december 2015 en dat hierbij
toch wel een zware agenda zal moeten worden afgehandeld, terwijl op die dag ook de
raad van bestuur van het AGB zal vergaderen om de rekening en het budget te
bespreken. Op de commissievergadering zelf, zo stelt de heer William DE BOECK, moeten
zowel de politiebegroting als het meerjarenplan en budget van de gemeente besproken
worden. Tot slot wijst hij erop dat bouwkundige aangelegenheden geen bevoegdheid zijn
van de gemeenteraadscommissie financiën.
Raadslid Bart LAEREMANS geeft aan dat zijn verzoek erop gericht is om nutteloze
uitgaven te vermijden.
De heer Marc VAN GODTSENHOVEN, schepen van cultuur, stelt dat er een aparte
commissievergadering zal gehouden worden als dit aan de orde is. Hij wijst erop dat de
parameters bekend zijn: 4.700 m² is stedenbouwkundig realiseerbaar. Verder merkt hij
op dat de eerste stap in de zitting van vandaat gezet is met de beslissing tot aankoop van
het huidig gebouw op de hoek en dat eens de ontwerper gekozen is, alles op de tafel zal
worden gelegd.
Raadslid Bart LAEREMANS vraagt om tijdens de ontwerpfase inspraak te organiseren.

Mondelinge vragen
Vanwege Elke WOUTERS
Mevrouw Elke Wouters merkt op dat je op de websites van gemeente en OCMW kan
intekenen op een nieuwsbrief. Indien je dit doet bij het OCMW dan krijg je effectief een

nieuwsbrief, maar niet regelmatig. Indien je dit doet bij de gemeente, dan gebeurt er
niets.
Mevrouw Trui OLBRECHTS, OCMW-voorzitter, bevestigt dat het OCMW ernaar streeft om
drie keer per jaar een nieuwsbrief te verzenden. ER wordt hierbij zowel op papier als
digitaal gewerkt.
Mevrouw Marleen MERTENS, burgemeester, verwondert zich over het bestaan van de
mogelijkheid om via de website op een gemeentelijke nieuwsbrief in te schrijven. Zij
meent dat een dergelijke nieuwsbrief niet wordt uitgegeven. Dit zal gecontroleerd worden
en de mogelijkheid zal desgevallend van de website worden verwijderd.
Vanwege Jean-Paul WINDELEN
De heer Jean-Paul WINDELEN wenst te weten welk gevolg er zal worden gegeven aan de
petitie in verband met de kap van 150 populieren in de Populierendallaan. Hij vraagt in
welk stadium dit dossier zich bevindt.
De heer Chris SELLESLAGH, schepen van openbare werken, deelt mee dat het openbaar
onderzoek vorige week werd afgerond en dat de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke
Ordening dit dossier nu verder zal behandelen. De aanbesteding van de werken volgt nu
en op 15 januari 2016 zal er een informatievergadering voor de bevolking zijn.
De heer Jean-Paul WINDELEN vraagt of men dan naast zich zal neerleggen dat niet
voldaan wordt aan de voorschriften van het BPA.
De heer Bart LAEREMANS meent dat er toch nog ruimte moet zijn voor debat. Als de kap
noodzakelijk is, zo stelt, dan moet men toch een echt groenscherm plaatsen.
Vanwege Vera VAN IMPE
Mevrouw Vera VAN IMPE verwijst naar het gemeentelijk infoblad waarin vermeld wordt
dat er op 1 februari 2016 een infovergadering betreffende het Masterplan StrombeekBever zal plaatsvinden. Zij wenst te weten of de timing van de werken tegen dan bekend
zal zijn.
Mevrouw Marleen MERTENS antwoordt dat zij hoopt dat de tijdskalender tegen dan
vaststaat.
Aansluitend komt mevrouw Vera VAN IMPE terug op de lancering van het BIN nu twee
maanden geleden. Zij vraagt of er een toelichting kan worden gegeven aangaande de
resultaten.
Gezien het hiervoor nog te vroeg is, zal een tijdslot gereserveerd worden op latere datum.
Vanwege Philip ROOSEN
De heer Philip ROOSEN merkt op dat opnieuw een inbraak werd gepleegd in Ter Borre. Hij
wenst te weten of er intussen een bewakingscamera werd geïnstalleerd en wat hiervoor
eventueel de timing is. Hij vraagt om snel te handelen.
Burgemeester Marleen MERTENS merkt op dat plaatsing van bijkomende
bewakingscamera’s gepland is in 2016 en dat door het college hiervoor verleden maandag
60.000 euro bijkomende middelen in het ontwerpbudget werden ingeschreven. Over een
prijsofferte wordt inmiddels onderhandeld.
Schepen Chris SELLESLAGH vult aan dat de gemeentelijke informatici en de politie
hierover morgenvroeg bijeen zullen zitten.
De heer Philip ROOSEN verwijst naar het bestaan van een lijst met 500 extremisten, die
elke gemeente krijgt. Hij vraagt of er eventueel mensen uit Grimbergen op deze lijst
staan. Hij wenst ook te weten welke extra beveiliging er wordt voorzien in Grimbergen en
dit ook specifiek voor het eigen personeel van de politie.
De heer Jurgen BRAECKMANS, korpschef van de lokale politie, krijgt het woord. Hij geeft
aan dat de aangelegenheid in verband met de radicalisten geregeld wordt door een
omzendbrief van Binnenlandse Zaken en Justitie. De informatie in kwestie moet eerst op
de tafel worden gelegd van een Lokale Taskforce. Als daaruit blijkt dat er concrete
informatie is over mensen op ons grondgebied, dan moet dit verder behandeld worden in
de Lokale Integrale Veiligheidscel, afgekort LIVC, onder voorzitterschap van de
burgemeester. Vervolgens wordt nagegaan hoe deze persoon intern kan worden
opgevolgd. De LIVC is nog niet bijeengekomen. In de lokale veiligheidscel is recent

bevestigd dat er geen toestemming is om informatie te geven op basis van de
geconsolideerde lijst. Deze lijst mag niet aan de burgemeester worden gegeven. Wie op
deze lijst staat wordt nu administratief gevolgd. Bekendmaking van identiteiten van
personen op deze lijst is enkel binnen de LIVC mogelijk.
De kwestie van de beveiliging, zo stelt de heer Jurgen BRAECKMANS verder, is
gerelateerd aan het dreigingsniveau. Dit is actueel voor het ganse 3 voor plaatsen waar
veel volk samenkomt. Op dit vlak werd onmiddellijk een evaluatie gemaakt. Intern zijn
maatregelen genomen. Zo zij er geen eenmanspatrouilles meer. Waar veel volk
samenkomt en, specifiek aan de scholen, is er aanwezigheid met dubbele ploegen. Er
werd ook specifiek met de scholen gecommuniceerd, waarbij vrijdag een vergadering
plaatsvond. Via haar Facebook-pagina informeert de politie de bevolking. In het
commissariaat is de beveiliging strikter. Je komt er nu eerst in een sas terecht en kan pas
na controle verder. Collega’s zijn steeds met twee op pad en dragen kogelvrije vesten.
De heer Philip ROOSEN vraagt wat er zal gebeuren met de kerstmarkt als de situatie
onveranderd blijft.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat de politie een risicoanalyse heeft gemaakt
en dat deze aangelegenheid ook besproken werd door het college van burgemeester en
schepenen. Zij bevestigt dat – met wat we nu weten – de kerstmarkt doorgaat. De politie
zal hierbij nadrukkelijker aanwezig zijn. Er zal ook geprobeerd worden om een politiehond
in te zetten.
Vanwege Gerlant VAN BERLAER
De heer Gerlant VAN BERLAER vraagt verduidelijking over de houding die door
gemeenteraadsleden moet worden aangenomen ten aanzien van inspraakmomenten. Hij
verwijst naar de deontologische code en meent dat het duidelijk is dat het niet de
bedoeling kan zijn om als gemeenteraadslid de show te stelen op inspraakmomenten,
aangezien deze bedoeld zijn voor de bevolking en de gemeenteraadsleden over andere
kanalen beschikken, bv. via de gemeenteraadscommissies. Het is hem echter niet
duidelijk of gemeenteraadsleden op dergelijke bijeenkomsten verwacht worden en
verondersteld worden zichtbaar aanwezig te zijn.
Schepen Eddie BOELENS reageert hierop en verwijst naar de informatievergaderingen die
plaatsvonden tijdens het traject dat leidde tot de opmaak van het klimaatactieplan.
Hierop waren interessante sprekers zoals Peter Tom JONES en Steven VROMAN
uitgenodigd. De aanwezigheid van de gemeenteraadsleden op dergelijke avonden zou een
blijk van interesse zijn. Tegelijkertijd is dit zeker geen moment voor profilering.
Burgemeester Marleen MERTENS vult aan dat gemeenteraadsleden op inspraak- en
informatiemomenten kunnen luisteren naar de uiteenzettingen en naar meningen om te
weten wat er leeft bij de mensen, maar dat zij zich voor het overige best afzijdig houden
en eigen kanalen gebruiken voor inspraak. Zij merkt op dat een bijzondere situatie
mogelijks wel vergaderingen zijn waarin met werkgroepjes aan de tafel wordt gezeten.
Mevrouw Vera VAN IMPE bevestigt dat gemeenteraadsleden zich op dergelijke
vergaderingen niet moeten profileren, maar dat zij bv. el aanwezig zal zijn op 1 februari
2016. Zij vindt dat gemeenteraadsleden zelf dit deontologisch aanvoelen moeten hebben.
Vanwege Eric NAGELS
De heer Eric NAGELS vraagt naar de stand van het dossier betreffende de
milieuvergunning voor de firma MALICE. Hij merkt op dat tijdens de vorige
gemeenteraadszitting werd meegedeeld dat een proefvergunning voor zes maanden zou
worden toegekend, maar dat dit thans anders blijkt te zijn.
De heer Eddie BOELENS antwoordt dat MALICE aanvankelijk een proefvergunning voor
een jaar kreeg, onder strikte voorwaarden. Bij het indienen van een nieuwe aanvraag is
gebleken dat niet aan alle opgelegde maatregelen was tegemoetgekomen. Het college
van burgemeester en schepenen stelde daarom voor om de vergunning met zes maanden
te verlengen. De bestendige deputatie besliste echter tot een verlenging met een jaar. Zij
verlengen proefvergunningen blijkbaar niet voor minder dan een jaar.
De heer Eric NAGELS vraagt bevestiging van het feit dat MALICE dan volgend jaar
opnieuw een aanvraag moet indienen. Dit wordt door schepen BOELENS bevestigd.

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergadering van 29 oktober 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
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