GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
Brabant
NIS-nr.: 23025
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2016

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

Behandelde punten
Openbare
bare zitting
1. Stand van zaken capaciteit onderwijs
2. Lokale politie - Permanente openstelling van vacatures in het operationeel en
administratief kader te begeven bij de mobiliteitscycli 2016
3. Lokale politie - Kennisgeving goedkeuring door gouverneur van begrotingswijziging
begr
1
voor het dienstjaar 2015
4. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van beperkt éénrichtingsverkeer in de Jetsestraat,
Jetsestraat een gedeelte
van de Lakensestraat en de Meisestraat, de Jan Mulsstraat en de de Villegas de
Clercampstraat
5. Vervanging van twee leden in de vier gemeenteraadscommissies
6. Gemeenteraadscommissie Financiën - Vervanging voorzitter
7. Interlokale vereniging “Intergemeentelijke Samenwerking Sociale Economie
Vilvoorde, Machelen en Grimbergen” (ISSE VMG) – Vervanging van een effectieve
vertegenwoordiger in het beheerscomité
8. Opdrachthoudende vereniging Infrax West – Vervanging van een gemeentelijke
vertegenwoordiger in het sectorcomité Vlaams-Brabant
Vlaams
9. Brusselse Gasintercommunale
Gasintercomm
IBG – Vervanging van een bestuurder en lid van het
sectorcomité Noord
Opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (Sibelgas) – Vervanging van een
bestuurder en van een vertegenwoordiger in het Regionaal Bestuurscomité Noord
10. Toeristisch Overlegplatform (TOP) Groene Gordel – Aanduiding van een effectieve en
plaatsvervangende vertegenwoordiger
11. Dienstverlenende vereniging Haviland igsv – Buitengewone algemene vergadering van
17 februari 2016 – Kennisname agendapunten en standpuntbepaling – Goedkeuring
statutenwijziging
12. Definitieve straatnaamgeving aan de nieuwe straat in de verkaveling VA/797/15 in de
Meerstraat te 1852 Grimbergen
13. Definitieve straatnaamgeving aan de nieuwe straat in de verkaveling VA/792/14 langs
de Oude Mechelsestraat te 1853 Grimbergen
14. Stand
and van zaken opvang asielzoekers
15. Toekenning van een bijkomende
bijkomend subsidie aan de Onthaalgroep Vluchtelingen
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16. Mededeling van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant Jaarrekening 2014
17. Interne kredietaanpassingen met nummers 1,2 en 3 voor het dienstjaar 2015 Kennisneming
18. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Engelbertus &
Bernardus (Zemst-Laar) - Budget 2016 - Akteneming
19. Stand van zaken - Parking C

Toegevoegde agendapunten
20. Oprichting van een of meerdere “blokpunten” voor studerende jeugd tijdens de
examens, te beginnen met juni 2016 aangevraagd door raadslid Marielle Romeyns
21. Nieuw chirolokaal Grimbergen (Humbeek) aangevraagd door raadslid Philip Roosen
22. Milieuvergunningen in Grimbergen aangevraagd door raadslid Philip Roosen

Mondelinge vragen

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

Stand van zaken capaciteit onderwijs

Gelet op het feit dat het departement van Onderwijs en Vorming tijdens de studiedag op
18 november 2015 de capaciteitsmonitor voorstelde;
Overwegende dat deze capaciteitsmonitor op basis van de vraagprognoses een duidelijke
indicatie geeft van de potentiële capaciteitsuitdagingen in het onderwijs voor de komende
jaren en dan ook een sterk en objectief beleidsinstrument lijkt te kunnen zijn in het kader
van de capaciteitsproblematiek;
Gelet op het feit dat de capaciteitsmonitor van Grimbergen per elektronisch schrijven aan
de lokale taskforce Grimbergen werd bezorgd;
Gelet op het feit dat de gegevens op de vergadering van de lokale taskforce van
9 december 2015 werden overlopen;
Gelet op het feit dat de capaciteitsmonitor enerzijds de maximale beschikbare capaciteit
en anderzijds een 85 %-drempel weergeeft;
Overwegende dat de 85 %-drempel op de maximale beschikbare capaciteit werd
berekend;
Gelet op het feit dat uit deze capaciteitsmonitor blijkt dat de gemeente Grimbergen voor
het schooljaar 2020-2021 422 plaatsen tekort heeft;
Overwegende dat bij de laatstgenoemde stelling er rekening werd gehouden met de 85%drempel zoals geopperd door het departement;
Gelet op het feit dat wanneer men naar de absolute cijfers kijkt, zonder rekening te
houden met de 85%-drempel, er voor het schooljaar 2020-2021 in de gemeente
Grimbergen geen tekorten in het basisonderwijs blijken te zijn;
Overwegende dat het departement aanbeveelt om met de 85 % foutenmarge rekening te
houden bij de omzetting van de vraagprognose naar de effectief benodigde capaciteit;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van de toelichting betreffende de capaciteitsmonitor die door het
departement Vorming en Onderwijs van de Vlaamse Overheid ter beschikking werd
gesteld voor de gemeente Grimbergen.
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2e zaak:

Lokale politie - Permanente openstelling van vacatures in het operationeel
en administratief kader te begeven bij de mobiliteitscycli 2016

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 inzonderheid Deel VI – Het doeltreffende inzetten
van personeel, Titel II – De inplaatsstelling van het personeel, Hoofdstuk II – De regeling
van de mobiliteit;
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 28 april 2005 waarin de samenstelling van de
selectiecommissie van de lokale politie voor de aanwervingen via mobiliteit vanaf de
eerste mobiliteitscyclus 2005 als volgt wordt bepaald:
•
de korpschef of de door hem aangeduide officier, voorzitter;
•
een officier van het korps van de lokale politie;
•
het hoofd van de dienst waarvoor de betrekking vacant is of zijn vervanger; ten
minste bekleed met de graad die overeenstemt met de bij de mobiliteit te begeven
betrekking;
•
niet stemgerechtigde secretaris, de directiesecretaris of zijn vervanger;
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 gemeenteraadsbeslissingen van 28 februari 2013, 27 februari 2014 en 29
januari 2015 aangaande de permanente openstelling van vacatures voor de
mobiliteitscycli 2013, 2014 en 2015;
Overwegende dat artikel VI.II.15 §1 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 stelt
dat het de gemeenteraad is, die op advies van de korpschef, volgende zaken dient te
beslissen
•
of een betrekking vacant wordt verklaard, of het gaat om een gespecialiseerd ambt
en of daar eventueel een functietoelage aan gekoppeld is;
•
de wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekkingen;
•
om naar aanleiding van de selectie geen wervingsreserve aan te leggen;
•
in voorkomend geval, over de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie.
Overwegende dat artikel VI.II.12bis van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 stelt dat
elke zone van categorie 2 of 3 tweejaarlijks 10% van de vacante betrekkingen, met een
minimum van één betrekking, moet toewijzen aan personeelsleden van het operationeel
kader die ten minste 40 jaar zijn en gedurende ten minste 10 jaar zijn aangewezen voor
een betrekking op het gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een
betrekking postuleren buiten dit Gewest;
Overwegende dat het maximaal aantal betrekkingen dient vacant te worden verklaard;
Overwegende dat voor al deze betrekkingen de nodige kredieten zijn voorzien in de
begroting van de lokale politie;
Overwegende dat er in het huidig systeem van de mobiliteit jaarlijks vijf mobiliteitscycli
gepubliceerd worden en dat dit voor gevolg heeft dat de lopende mobiliteitscyclus nog
niet is afgesloten, terwijl de vacatures van de volgende cyclus bekend moeten worden
gemaakt;
Overwegende dat een permanente openstelling van de vacatures 2016 door de gemeente
en nadien een kennisgeving van de opengestelde vacatures aan de gemeenteraad
hiervoor een oplossing kan bieden
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Pagina 3 van 28

Artikel 1.
De permanente openstelling in mobiliteit van de vacatures bij de lokale politie voor het
dienstjaar 2016 goed te keuren.
Art. 2.
Tweejaarlijks, minimaal 10% van de vacante betrekkingen, met een minimum van één
betrekking, toe te wijzen aan personeelsleden van het operationeel kader die ten minste
40 jaar zijn en gedurende ten minste 10 jaar zijn aangewezen voor een betrekking op het
gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een betrekking postuleren buiten
dit Gewest, als daarvoor voldoende kandidaten zijn.
Art. 3.
Bij de mededeling van de opengesteld vacatures aan de gemeenteraad telkens de
volgende zaken te vermelden:
•
of het gaat om een gespecialiseerd ambt en, of daar eventueel een functietoelage aan
gekoppeld is;
•
de wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekkingen;
•
om naar aanleiding van de selectie geen wervingsreserve aan te leggen.
3e zaak:

Lokale politie - Kennisgeving goedkeuring door gouverneur van
begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2015

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 29/10/2015 houdende de vaststelling van
de eerste begrotingswijziging (gewone en buitengewone dienst) voor het dienstjaar 2015;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op 2 niveaus, inzonderheid artikelen 71 tot 76, houdende bepalingen
inzake het administratief toezicht op de budgetwijzigingen van de lokale politie;
Gelet op de kennisneming door de gouverneur van de eerste begrotingswijziging van de
lokale politie van de politiezone Grimbergen voor het dienstjaar 2015;
Gelet op het besluit van 27 november 2015 waarbij de provinciegouverneur
bovenvermelde eerste begrotingswijziging van de lokale politie van de politiezone
Grimbergen voor het dienstjaar 2015 goedkeurt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant d.d.
27 november 2015 houdende de goedkeuring van de eerste begrotingswijziging (gewone
en buitengewone dienst) voor het dienstjaar 2015 van de lokale politie van de politiezone
Grimbergen.
4e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van beperkt éénrichtingsverkeer in de
Jetsestraat, een gedeelte van de Lakensestraat en de Meisestraat, de Jan
Mulsstraat en de de Villegas de Clercampstraat

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement
van de politie op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun
minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
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Gelet het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;
Gelet op het mobiliteitsplan voor het deelgebied Strombeek - vastgesteld door de
gemeenteraad van 26 februari 2015 - waarin een verkeerscirculatieplan werd
opgenomen;
Overwegende dat het door de geplande rioleringswerken in Strombeek-Bever momenteel
niet aangewezen is om dit nieuwe verkeerscirculatieplan in zijn geheel in te voeren;
Overwegende dat in een eerste fase werken in de Meisestraat en de Poststraat zullen
worden uitgevoerd;
Gelet op het voorstel om het eenrichtingsverkeer reeds in te stellen in een aantal straten
of weggedeelten van Strombeek-Bever waarop de omleiding die ingevolge bovenvermelde
werken nodig zal zijn geen invloed heeft;
Gelet op de artikelen 130bis, 134, § 1, en 135 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
§ 1. Eenrichtingsverkeer in te stellen in:
•
de Jetsestraat, komende van de Jozef Van Elewijckstraat en rijdende in de richting
van de Lakensestraat;
•
het gedeelte van de Lakensestraat tussen J. Van Elewijckstraat en Strombeeklinde,
rijdende in de richting van de Strombeeklinde;
•
de Jan Mulsstraat, komende van de Victor Soensstraat en rijdende in de richting van
Antwerpselaan;
•
de de Villegas de Clercampstraat, komende van de Antwerpselaan en rijdende in de
richting van de Victor Soensstraat;
•
het gedeelte van de Meisestraat tussen de rotonde en de Singel, komende van de
Grimbergsesteenweg en rijdende in de richting van de Oude Mechelsestraat.
§ 2. De in § 1 vermelde maatregelen te signaleren door plaatsing van de nodige borden
C1 en F19 met onderborden M3 en M5.
Art. 2.
§ 1. De Oude Mechelsestraat volledig af te sluiten zodat het inrijden vanaf en het uitrijden
naar de Antwerpselaan onmogelijk wordt.
§ 2. De Beverstraat deels af te sluiten zodat het inrijden vanaf de Antwerpselaan
onmogelijk wordt en uitrijden naar de Antwerpselaan gefaciliteerd wordt.
§ 3. Met het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant van de Vlaamse Overheid te
overleggen betreffende het aanbrengen van de bebording die de implementatie van de
maatregelen vermeld in §§ 1 en 2 ondersteunt en beveiligt, waarbij alleszins op de hoek
van de Antwerpselaan en de Jan Mulsstraat een bewegwijzering dient te worden
aangebracht die het doorgaand verkeer doorverwijst naar de Romeinsesteenweg.
Art. 3.
§ 1. Dit besluit overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet bekend te maken
en ter kennis te brengen van de weggebruikers.
§ 2. De bewoners en weggebruikers tijdig via verschillende communicatiekanalen te
verwittigen omtrent bovenvermelde maatregelen.
5e zaak:

Vervanging van twee leden in de vier gemeenteraadscommissies

Gelet op artikel 39 van het decreet Gemeentedecreet van 15 juli 2005 zoals laatst
gewijzigd op 25 april 2014, betreffende de gemeenteraadscommissies;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 maart 2013 houdende de vaststelling
van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;
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Gelet op de artikelen 36 tot en met 37 van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad inzake de inrichting en samenstelling van de raadscommissies;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 25 april 2013 kennis heeft genomen
van de samenstelling van de gemeenteraadscommissies op basis van de door de politieke
fracties in de gemeenteraad ingediende voordrachten;
Overwegende dat de heren Kevin VLEMINCKX en Tom GAUDAEN (fractie Open Vld) hierbij
werden aangeduid als leden in de volgende gemeenteraadscommissies:
•
gemeenteraadscommissie Personeel en Organisatie;
•
gemeenteraadscommissie Infrastructuur en Omgeving;
•
gemeenteraadscommissie Financiën;
•
gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid
op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de
verzelfstandigde agentschappen van de gemeente;
Gelet op het schrijven van 18 januari 2016 waarmee de heer Kevin VLEMINCKX meedeelt
dat hij - gelet op het feit dat hij op1 januari 2016 het ambt van schepen heeft opgenomen
- niet langer wenst te zetelen als effectief lid in de volgende gemeenteraadscommissies:
•
gemeenteraadscommissie Personeel en Organisatie;
•
gemeenteraadscommissie Infrastructuur en Omgeving;
•
gemeenteraadscommissie Financiën;
•
gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid
op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de
verzelfstandigde agentschappen van de gemeente;
Gelet op het schrijven van 18 januari 2016 waarmee de heer Tom GAUDAEN meedeelt
dat hij - gelet op het feit dat hij op1 januari 2016 het ambt van schepen heeft opgenomen
- niet langer wenst te zetelen als effectief lid in de volgende gemeenteraadscommissies:
•
gemeenteraadscommissie Personeel en Organisatie;
•
gemeenteraadscommissie Infrastructuur en Omgeving;
•
gemeenteraadscommissie Financiën;
•
gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid
op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de
verzelfstandigde agentschappen van de gemeente;
Gelet op de door de fractie Open Vld ingediende voordrachtsakten van 18 januari 2016
waarbij:
•
de heer William DE BOECK wordt voorgedragen als lid van de volgende
gemeenteraadscommissies:
- gemeenteraadscommissie Personeel en Organisatie;
- gemeenteraadscommissie Infrastructuur en Omgeving;
- gemeenteraadscommissie Financiën;
- gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk
beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de
verzelfstandigde agentschappen van de gemeente;
•
de heer Louis DE SMEDT wordt voorgedragen als lid van de volgende
gemeenteraadscommissies:
- gemeenteraadscommissie Personeel en Organisatie;
- gemeenteraadscommissie Infrastructuur en Omgeving;
- gemeenteraadscommissie Financiën;
- gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk
beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de
verzelfstandigde agentschappen van de gemeente;
Overwegende dat deze voordrachtakten geldig zijn daar ze ondertekend zijn door een
meerderheid van de leden van de betrokken fractie;
BESLIST:
Artikel 1.
Kennis te nemen van het ontslag van de heren Kevin VLEMINCKX en Tom GAUDAEN als
leden van de volgende gemeenteraadscommissies:
•
gemeenteraadscommissie Personeel en Organisatie;
•
gemeenteraadscommissie Infrastructuur en Omgeving;
•
gemeenteraadscommissie Financiën;
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•

gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid
op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de
verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.

Art. 2.
Kennis te nemen van de aanduiding door de fractie Open Vld van de heren William DE
BOECK en Louis DE SMEDT als leden van de volgende gemeenteraadscommissies:
•
gemeenteraadscommissie Personeel en Organisatie;
•
gemeenteraadscommissie Infrastructuur en Omgeving;
•
gemeenteraadscommissie Financiën;
•
gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid
op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de
verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing ter kennisneming over te maken aan de betrokkenen en
aan de fractievoorzitter van de fractie Open Vld.
6e zaak:

Gemeenteraadscommissie Financiën - Vervanging voorzitter

Gelet op artikel 39 van het decreet Gemeentedecreet van 15 juli 2005 zoals laatst
gewijzigd op 25 april 2014;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 maart 2013 houdende de vaststelling
van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;
Gelet op de artikelen 36 tot en met 38 van vermeld huishoudelijk reglement inzake de
inrichting en samenstelling van de raadscommissies en de aanwijzing van de voorzitters
van deze gemeenteraadscommissies;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 25 april 2013 kennis heeft genomen
van de samenstelling van de gemeenteraadscommissie Financiën op basis van de door de
politieke fracties in de gemeenteraad ingediende voordrachten;
Overwegende dat de gemeenteraad eveneens in zitting van 25 april 2013 overging tot de
aanduiding van de voorzitter van de gemeenteraadscommissie Financiën;
Overwegende dat raadslid Kevin VLEMINCKX hierbij werd aangeduid als voorzitter voor de
gemeenteraadscommissie Financiën;
Overwegende dat de heer Kevin VLEMINCKX in zitting van de gemeenteraad van 17
december 2015 de eed aflegde als schepen in opvolging van schepen William DE BOECK,
van rechtswege ontslagnemend op 1 januari 2016;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden tevens kennis nam van het
ontslag van de heer Kevin VLEMINCKX als lid van o.a. de gemeenteraadscommissie
Financiën en dat werd overgegaan tot de vervanging van twee leden in o.a. de
gemeenteraadscommissie Financiën;
Overwegende dat de heer Kevin VLEMINCKX bijgevolg dient vervangen te worden als
voorzitter van de gemeenteraadscommissie Financiën;
Gelet op artikel 39, § 4, van het gemeentedecreet en artikel 38 van het huishoudelijk
reglement van de gemeenteraad die bepalen dat de leden van het college van
burgemeester en schepenen geen voorzitter kunnen zijn van een
gemeenteraadscommissie;
Overwegende dat de voorzitters van de gemeenteraadscommissies worden aangewezen
door de gemeenteraad;
Gaat over tot een geheime stemming voor de aanduiding van een voorzitter voor de
gemeenteraadscommissie Financiën waaruit blijkt dat 33 stemmen op 33 stemmers
worden uitgebracht op naam van William DE BOECK;
BESLIST:
Enig artikel.
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Raadslid William DE BOECK aan te duiden als voorzitter van de gemeenteraadscommissie
Financiën, ter vervanging van de heer Kevin VLEMINCKX.
7e zaak:

Interlokale vereniging “Intergemeentelijke Samenwerking Sociale Economie
Vilvoorde, Machelen en Grimbergen” (ISSE VMG) – Vervanging van een
effectieve vertegenwoordiger in het beheerscomité

Gelet op artikel 43, § 2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de niet-delegeerbare
bevoegdheid van de gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen,
verenigingen en ondernemingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12 december 2013 betreffende de
goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht houdende de oprichting
van een interlokale vereniging inzake de regierol sociale economie tussen de stad
Vilvoorde en de gemeenten Machelen en Grimbergen;
Gelet op artikel 4 van deze overeenkomst dat bepaalt dat de deelnemende gemeenten in
het beheerscomité uitsluitend worden vertegenwoordigd door twee leden van het college
van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat gelijktijdig twee vervangende leden moeten worden aangeduid,
eveneens uit het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 januari 2014 betreffende de
aanduiding van twee vertegenwoordigers van het gemeentebestuur in het beheerscomité
van de Interlokale vereniging “Intergemeentelijke Samenwerking Sociale Economie
Vilvoorde, Machelen en Grimbergen” (ISSE VMG);
Overwegende dat hierbij de volgende leden van het college van burgemeester en
schepenen werden aangeduid om het gemeentebestuur te vertegenwoordigen in het
beheerscomité:
•
als eerste effectieve vertegenwoordiger: mevrouw Trui OLBRECHTS;
•
als tweede effectieve vertegenwoordiger: de heer William DE BOECK;
•
als eerste plaatsvervanger: mevrouw Marleen MERTENS;
•
als tweede plaatsvervanger: de heer Paul HERMANS;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 17 december 2015 kennis nam van het
ontslag van rechtswege van de heer William DE BOECK als schepen, met ingang van 1
januari 2016;
Overwegende dat de heer William DE BOECK, gezien zijn ontslag van rechtswege als
schepen met ingang van 1 januari 2016, vervangen dient te worden als effectieve
vertegenwoordiger in het beheerscomité van de interlokale vereniging
“Intergemeentelijke Samenwerking Sociale Economie Vilvoorde, Machelen en
Grimbergen” (ISSE VMG);
Gaat over tot een geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
vertegenwoordiger in het beheerscomité van de interlokale vereniging
“Intergemeentelijke Samenwerking Sociale Economie Vilvoorde, Machelen en
Grimbergen” (ISSE VMG) waaruit blijkt dat:
•
21 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Kevin VLEMINCKX;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van Tom GAUDAEN;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van Eddie BOELENS;
•
2 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Karlijne VAN BREE;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van William DE BOECK;
•
4 ongeldige stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
•
3 blanco stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Enig artikel.
Schepen Kevin VLEMINCKX aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger in het
beheerscomité van de interlokale vereniging “Intergemeentelijke Samenwerking Sociale
Economie Vilvoorde, Machelen en Grimbergen” (ISSE VMG), ter vervanging van de
schepen William DE BOECK, wiens mandaat van schepen vanaf 1 januari 2016 van
rechtswege beëindigd werd.
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8e zaak:

Opdrachthoudende vereniging Infrax West – Vervanging van een
gemeentelijke vertegenwoordiger in het sectorcomité Vlaams-Brabant

Gelet op artikel 43, § 2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de niet-delegeerbare
bevoegdheid van de gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen,
verenigingen en ondernemingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 mei 2010 betreffende de toetreding
tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax West voor wat betreft de
activiteit kabeltelevisie;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15 december 2011 betreffende de
toetreding tot de activiteit Infra-X-net van het intergemeentelijk samenwerkingsverband
Infrax West;
Gelet op de artikelen 30 en 31 van de statuten van Infrax West, zoals laatst gewijzigd
door de algemene vergadering op 2 juni 2015, betreffende de samenstelling en de
bevoegdheid van de adviescomités;
Gelet op het schrijven Infrax West van 8 februari 2013 waaruit blijkt dat de gemeente
Grimbergen recht heeft op één vertegenwoordiger in het sectorcomité Vlaams-Brabant;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 februari 2013 betreffende de
aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in het sectorcomité Vlaams-Brabant
van de intergemeentelijke vereniging Infrax West;
Overwegende dat bij vermelde beslissing van de gemeenteraad van 28 februari 2013 de
heer Tom GAUDAEN werd aangeduid als vertegenwoordiger in het sectorcomité VlaamsBrabant van de intergemeentelijke vereniging Infrax West;
Gelet op het elektronisch schrijven van 14 november 2015 waarmee de heer Tom
GAUDAEN meldt dit mandaat van gemeentelijke vertegenwoordiger in het sectorcomité
Vlaams-Brabant van de intergemeentelijke vereniging Infrax West te willen overdragen
aan de heer Louis DE SMEDT;
Gaat over tot een geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger in het sectorcomité Vlaams-Brabant van de intergemeentelijke
vereniging Infrax West, waaruit blijkt dat:
•
19 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Louis DE SMEDT;
•
8 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Karlijne VAN BREE;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van Christian DONNEUX;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam Marleen MERTENS;
•
4 ongeldige stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Enig artikel.
De heer Louis DE SMEDTaan te duiden als gemeentelijke vertegenwoordiger in het
sectorcomité Vlaams-Brabant van de opdrachthoudende vereniging “Infrax West”, ter
vervanging van de heer Tom GAUDAEN.
9e zaak:

Brusselse Gasintercommunale IBG – Vervanging van een bestuurder en lid
van het sectorcomité Noord
Opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (Sibelgas) – Vervanging van
een bestuurder en van een vertegenwoordiger in het Regionaal
Bestuurscomité Noord

Gelet op artikel 43, § 2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de niet-delegeerbare
bevoegdheid van de gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen,
verenigingen en ondernemingen;
Gelet op het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest,
het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
gewestgrensoverschrijdende intercommunales;
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Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en 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 het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en
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;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen voor de activiteit distributienetbeheer
elektriciteit en gas is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband
Sibelgas;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen tevens is aangesloten bij de Brusselse
Gasintercommunale IBG;
Overwegende dat IBG als zgn “financieringsintercommunale” tevens lid is van 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;
Overwegende dat Sibelgas vervolgens op 1 januari 2016 fuseerde met zes andere
distributienetbeheerders tot de opdrachthoudende vereniging “Eandis Assets”;
Overwegende dat dit voorstel tot fusie en de statuten van deze gefuseerde
distributienetbeheerder “Eandis Assets” werden goedgekeurd door de algemene
vergadering van Sibelgas op 29 december 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;
Overwegende dat de heer Kevin VLEMINCKX hierbij werd aangeduid als kandidaatbestuurder voor de Brusselse Gasintercommunale IBG en als lid van het Sectorcomité
Noord en van de raad van bestuur van Sibelgas;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 26 november 2015 kennis nam van de
wijzigingen in de statutaire organen van IBG ingevolge de statutenwijziging van 30 juni
2015;
Overwegende dat hierbij kennis werd genomen van het feit dat het College van
Commissarissen werd opgeheven en dat een Sectorcomité Noord en een Sectorcomité
Zuid werden opgericht in de schoot van de raad van bestuur; dat de bestuurders deel
uitmaken van het Sectorcomité naargelang de sector waartoe de gemeente behoort die
hen heeft voorgedragen (in casu: Sectorcomité Noord);
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 26 november 2015 tevens kennis nam
van de wijzigingen in de statutaire organen van de opdrachthoudende vereniging Sibelgas
ingevolge statutenwijziging en hierbij overging tot de aanduiding van 3 gemeentelijke
vertegenwoordigers in de algemene vergadering;
Overwegende dat hierbij o.a. kennis werd genomen van de naamsverandering van het
“Sectorcomité Noord” in “Regionaal Bestuurscomité Noord”;
Gelet op het elektronisch schrijven van 14 november 2015 waarmee de heer Kevin
VLEMINCKX meedeelt het mandaat in de raad van bestuur van IBG vanaf 1 januari 2016
te willen overdragen aan de heer William DE BOECK;
Gelet op de artikelen 19 en 21 van de statuten van IBG die bepalen dat de bestuurders
van IBG burgemeester, schepen of gemeenteraadslid van de aangesloten gemeente
dienen te zijn; dat de bestuurders deel uitmaken van het Sectorcomité Noord of Zuid
naargelang de sector waartoe de gemeente behoort die hen heeft voorgedragen (in casu
Sectorcomité Noord);
Gelet op artikel 38bis van de statuten van IBG dat bepaalt dat de aangesloten gemeenten
van IBG onder de leden van de raad van bestuur van IBG de bestuurders voordragen om
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te zetelen in de Regionale Bestuurscomités van de ex-DNB Sibelgas en in de raad van
bestuur van de opdrachthoudende verenigingen waaraan de aangesloten gemeenten en
IBG deelnemen;
Gelet op artikel 13 van de statuten van IBG dat verder bepaalt dat de aangesloten
gemeenten in IBG dezelfde bestuurders voordragen die hen vertegenwoordigen in de
schoot van de Regionale Bestuurscomités van de opdrachthoudende verenigingen waarbij
de gemeenten en IBG zouden toetreden;
Gelet op artikel 12 van de statuten van Eandis Assets betreffende de samenstelling van
de raad van bestuur en de Regionale Bestuurscomités;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de vervanging van een bestuurder en
lid van het sectorcomité Noord van de Brusselse Gasintercommunale IBG, waaruit blijkt
dat:
•
27 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van William DE BOECK;
•
2 ongeldige stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
•
4 blanco stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de vervanging van een bestuurder en
van een vertegenwoordiger in het Regionaal Bestuurscomité Noord van de
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (ex-Sibelgas) waaruit blijkt dat:
•
25 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van William DE BOECK;
•
4 ongeldige stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
•
4 blanco stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
M. William DE BOECK aan te duiden als bestuurder en lid van het sectorcomité Noord van
de Brusselse Gasintercommunale IBG.
Art. 2.
M. William DE BOECK aan te duiden als bestuurder en van een vertegenwoordiger in het
Regionaal Bestuurscomité Noord van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (exSibelgas).
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
de aangeduide gemeentelijke bestuurder;
•
de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (ex-Sibelgas);
•
de Brusselse Gasintercommunale IBG.
10e zaak:

Toeristisch Overlegplatform (TOP) Groene Gordel – Aanduiding van een
effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger

Gelet op artikel 43, § 2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de niet-delegeerbare
bevoegdheid van de gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen,
verenigingen en ondernemingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 augustus 2015 betreffende de
goedkeuring van het nieuwe convenant tussen de gemeente Grimbergen en Toerisme
Vlaams-Brabant vzw betreffende de toeristische werking in de regio Groene Gordel;
Overwegende dat punt 1.2. van dit convenant voorziet in de oprichting van een
Toeristisch Overlegplatfom Groene Gordel (TOP Groene Gordel);
Overwegende dat de leden van dit overlegplatform de schepenen zijn van de gemeenten
die deelnemen in het convenant en de regiocoördinator Groene Gordel;
Gelet op het elektronisch schrijven van 6 januari 2016 waarmee Toerisme VlaamsBrabant vzw meldt dat als vertegenwoordiger in het Toeristisch Overlegplatform idealiter
de schepen voor Toerisme wordt aangeduid;
Overwegende dat elke gemeente één effectieve vertegenwoordiger en één
plaatsvervanger in dit overlegplatform kan aanduiden, die lid zijn van het college van
burgemeester en schepenen;
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Overwegende dat punt 1.3 van dit convenant stelt dat per thema een Thematische
Werkgroep (TW) wordt opgericht, bestaande uit een cluster van gemeenten rond een
bepaald thema;
Overwegende dat de leden van de thematische werkgroepen de schepenen en/of de
ambtenaren zijn van de betrokken gemeenten;
Gelet op het voorstel om de effectieve en plaatsvervangende gemeentelijke
vertegenwoordiger in het Toeristisch Overlegplatform (TOP) Groene Gordel tevens te
machtigen om deel te nemen aan de thematische werkgroepen;
Gelet op het voorstel om tevens de ambtenaar belast met de dossiers inzake toerisme te
machtigen om deel te nemen aan de thematische werkgroepen;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
vertegenwoordiger in het Toeristisch Overlegplatform (TOP) Groene Gordel, die tevens
gemachtigd wordt om deel te nemen aan de thematische werkgroepen, waaruit blijkt dat:
•
22 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Tom GAUDAEN;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van William DE BOECK;
•
5 ongeldige stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
•
5 blanco stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangende vertegenwoordiger in het Toeristisch Overlegplatform (TOP) Groene
Gordel, die tevens gemachtigd wordt om deel te nemen aan de thematische werkgroepen,
waaruit blijkt dat:
•
19 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Chris SELLESLAGH;
•
2 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Eddie BOELENS;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van Bart LAEREMANS;
•
6 ongeldige stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
•
5 blanco stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een derde geheime stemming voor de aanduiding van een ambtenaar die
gemachtigd wordt om deel te nemen aan de thematische werkgroepen, waaruit blijkt dat:
•
26 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Christel DEZWARTE;
•
6 ongeldige stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
•
1 blanco stem op 33 stemmers wordt uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
M. Tom GAUDAEN aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger in het Toeristisch
Overlegplatform (TOP) Groene Gordel.
Art. 2.
M. Chris SELLESLAGH aan te duiden als plaatsvervangende vertegenwoordiger in het
Toeristisch Overlegplatform (TOP) Groene Gordel.
Art. 3.
De volgende persoon te machtigen om deel te nemen aan de thematische werkgroepen:
•
Christel DEZWARTE.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordigers;
•
Toerisme Vlaams Brabant vzw.
11e zaak:

Dienstverlenende vereniging Haviland igsv – Buitengewone algemene
vergadering van 17 februari 2016 – Kennisname agendapunten en
standpuntbepaling – Goedkeuring statutenwijziging

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 in het bijzonder;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen is aangesloten bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Haviland Intercommunale igsv;
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Gelet op de statuten van Haviland Intercommunale igsv, zoals laatst gewijzigd door de
algemene vergadering in zitting van 24 oktober 2013;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2013 houdende de
aanduiding van een effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene
vergaderingen van Haviland Intercommunale igsv;
Gelet op het aangetekend schrijven van Haviland Intercommunale igsv van 16 november
2015 waarbij wordt gemeld dat een buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden
op 17 februari 2016 met de volgende agendapunten:
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2015:
goedkeuring (een exemplaar van deze notulen zal per brief in de maand januari 2016
aan de deelnemers bezorgd worden);
2. statutenwijziging: goedkeuring;
3. verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie van
de statuten: goedkeuring;
4. wederzijdse toetreding Haviland en Interleuven: goedkeuring;
5. plan van aanpak ikv onderzoek oprichting opdrachthoudende afvalintercommunale:
toelichting;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, herhaald in artikel 38bis van de statuten van Haviland,
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 34 van de statuten van Haviland,
de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient herhaald
te worden voor elke algemene vergadering;
Gelet op de toelichtingsnota’s bij deze agendapunten die bij de uitnodiging voor deze
buitengewone algemene vergadering werden gevoegd;
Overwegende dat de voorgestelde statutenwijziging tot doel heeft:
1. de reeds bestaande mogelijkheid van de exclusieve dienstverlening uit te breiden en
te optimaliseren in functie van de werking van Haviland en van de noden van de
deelnemers;
2. het statutair uitsluiten van dividenduitkeringen;
Overwegende dat Haviland volop bezig is met de uitwerking van gedeelde diensten naar
aanleiding van de noden van de verschillende vennoten, zoals taken m.b.t.
handhavingsbeleid milieu en ruimtelijke ordening, informatie veiligheidsconsulent,
sanctionerend ambtenaar, …; dat deze diensten thans niet voorzien zijn in de statuten
van Haviland, zodat Haviland tot op heden geen overeenkomsten kan sluiten met haar
deelnemers op basis van wederzijdse exclusiviteit en volledige bevoegdheidsoverdracht;
Overwegende dat het uitsluiten van dividenduitkeringen van essentieel belang is voor de
kwalificatie van het intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de
rechtspersonenbelasting;
Overwegende dat de wederzijdse toetreding van de dienstverlenende verenigingen
Haviland en Interleuven is voorzien in het decreet intergemeentelijke samenwerking,
evenals in de statuten van beide verenigingen;
Overwegende dat beide dienstverlenende verenigingen gezamenlijke diensten aanbieden
onder de vorm van exclusiviteit, om onderling onder het stelsel van btw-vrijstelling te
vallen; dat het gezien de nauwe samenwerking nuttig wordt geacht dat Haviland zal
toetreden tot Interleuven en omgekeerd;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen betreffende
bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot een stemming betreffende de goedkeuring van het voorstel tot
statutenwijziging zoals overgemaakt door de dienstverlenende vereniging Haviland igsv
per aangetekend schrijven van 16 november 2015:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
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Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen,
William De Boeck, Louis De Smedt, 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;
Gaat over tot een stemming betreffende de vaststelling van het mandaat van de
aangeduide gemeentelijke vertegenwoordigers om de agendapunten op de buitengewone
algemene vergadering van 17 februari 2016 van Haviland igsv goed te keuren:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen,
William De Boeck, Louis De Smedt, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie
Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc
Hamelrijckx;
BESLIST: met 31 stemmen voor en 1 stem tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Goedkeuring te hechten aan de agendapunten met toelichtingsnota’s van de
buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale igsv van 17 februari
2016:
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2015:
goedkeuring (een exemplaar van deze notulen zal per brief in de maand januari 2016
aan de deelnemers bezorgd worden);
2. statutenwijziging: goedkeuring;
3. verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie van
de statuten: goedkeuring;
4. wederzijdse toetreding Haviland en Interleuven: goedkeuring;
5. plan van aanpak ikv onderzoek oprichting opdrachthoudende afvalintercommunale:
toelichting.
Art. 2.
Het ontwerp van de statutenwijziging, zoals overgemaakt via het aangetekend schrijven
van Haviland igsv van 16 november 2015, goed te keuren.
Art. 3.
De gemeentelijke vertegenwoordigers in de buitengewone algemene vergadering van 17
februari 2016 (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. 4.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
de dienstverlenende vereniging Haviland;
•
de gemeentelijke vertegenwoordigers.
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12e zaak:

Definitieve straatnaamgeving aan de nieuwe straat in de verkaveling
VA/797/15 in de Meerstraat te 1852 Grimbergen

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de
openbare wegen en pleinen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 oktober 2015 waarbij, na het informele
advies van de Cultuurraad ingewonnen te hebben, de benaming "Klein Meerken"
principieel werd toegekend aan de nieuwe straat in de verkaveling VA/797/15 Meerstraat te 1852 Grimbergen;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 4 van het voornoemd decreet van 28 januari
1977 een openbaar onderzoek werd georganiseerd dat volgende elementen omvatte:
•
een schriftelijke vraag om advies aan de Cultuurraad;
•
bekendmaking via openbare aanplakkingen aan het gemeentehuis, de openbare
aanplakplaatsen en aan de toegang van deze straat;
Overwegende dat de onderzoekstermijn door het college van burgemeester en schepenen
werd vastgesteld van maandag 23 november 2015 tot dinsdag 22 december 2015;
Overwegende dat er binnen de voorgeschreven termijn van 30 dagen geen formeel advies
van de Cultuurraad werd ontvangen waardoor dit overeenkomstig artikel 4, 2°, van het
decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28 januari
1977 als gunstig kan beschouwd worden, en dat er evenmin bezwaarschriften werden
ingediend;
Overwegende dat de gemeenteraad dient over te gaan tot de definitieve
straatnaamgeving;
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, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen,
William De Boeck, Louis De Smedt, 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
Enig artikel.
De benaming "Klein Meerken" definitief toe te kennen aan de nieuwe straat in de
verkaveling VA/797/15 - Meerstraat te 1852 Grimbergen.
13e zaak:

Definitieve straatnaamgeving aan de nieuwe straat in de verkaveling
VA/792/14 langs de Oude Mechelsestraat te 1853 Grimbergen

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de
openbare wegen en pleinen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 oktober 2015 waarbij, na het informele
advies van de Cultuurraad ingewonnen te hebben, de benaming " Bergenshof" principieel
werd toegekend aan de nieuwe straat in de verkaveling VA/792/14 langs de Oude
Mechelsestraat te 1853 Grimbergen;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 4 van het voornoemd decreet van 28 januari
1977 een openbaar onderzoek werd georganiseerd dat volgende elementen omvatte:
•
een schriftelijke vraag om advies aan de Cultuurraad;
•
bekendmaking via openbare aanplakkingen aan het gemeentehuis, de openbare
aanplakplaatsen en aan de toegang van deze straat;
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Overwegende dat de onderzoekstermijn door het college van burgemeester en schepenen
werd vastgesteld van maandag 23 november 2015 tot dinsdag 22 december 2015;
Overwegende dat er binnen de voorgeschreven termijn van 30 dagen geen formeel advies
van de Cultuurraad werd ontvangen waardoor dit overeenkomstig artikel 4, 2°, van het
decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28 januari
1977 als gunstig kan beschouwd worden, en dat er evenmin bezwaarschriften werden
ingediend;
Overwegende dat de gemeenteraad dient over te gaan tot de definitieve
straatnaamgeving;
Gaat over tot de stemming;
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip
Roosen, Elke Wouters, Gert Leenders, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx,
Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen,
William De Boeck, Louis De Smedt, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie
Boelens, Alena Van den Bussche;
BESLIST: met 17 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 16 onthoudingen
Enig artikel.
De benaming "Bergenshof" definitief toe te kennen aan de nieuwe straat in de verkaveling
VA/792/14 langs de Oude Mechelsestraat te 1853 Grimbergen.
14e zaak:

Stand van zaken opvang asielzoekers

Gelet op het feit dat staatssecretaris voor asiel, migratie en administratieve
vereenvoudiging, Theo Francken, op 18 december 2015 aan de gemeente en aan het
OCMW van Grimbergen het indicatief cijfer betreffende het op te vangen aantal
asielzoekers meedeelde;
Overwegende dat dit indicatief cijfer voor onze gemeente 47 bedraagt en bepaald werd op
basis van:
•
het bevolkingsaantal van de gemeente (gewicht: 35%);
•
het totaal netto-belastbaar inkomen (gewicht: 20%);
•
de reeds ondernomen inspanningen om asielzoekers op te vangen (gewicht: 30%);
•
het aantal mensen dat van een leefloon (of equivalent) geniet (gewicht: 15%).
Overwegende dat sedert het bepalen van dit cijfer door inspanningen van het OCMW 6
lokale opvanginitiatieven (LOI’s) werden gerealiseerd met een totale maximale capaciteit
van 20 personen;
Overwegende dat dit het uiteindelijk aantal op te vangen asielzoekers nog kan
beïnvloeden; dat het definitief vastgestelde cijfer ook als uitgangspunt zal gebruikt
worden voor de verdere spreiding van asielzoekers, waarbij per duizend bijkomend te
verdelen plaatsen 1/5 van dit cijfer extra zal moeten worden opgevangen in onze
gemeente;
Gelet op de nota “OCMW Grimbergen: LOI: stand van zaken” die aan de
gemeenteraadsleden samen met de andere documenten ter voorbereiding van de zitting
werd bezorgd;
BESLIST:
Enig artikel.
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Kennis te nemen van de nota “OCMW Grimbergen: LOI: stand van zaken” en van de
toelichting die hierbij wordt gegeven door de OCMW-voorzitter, Trui OLBRECHTS,
waarvan de hoofdpunten als volgt kunnen worden aangegeven:
•

•

•

er moet onderscheid gemaakt wordt tussen vluchtelingen die opgevangen worden in
het kader van de gewone procedure en vluchtelingen die opgevangen worden in het
kader van het Europees hervestigingsprogramma;
de gewone procedure verloopt als volgt:
- aankomst in Brussel;
- geen financiële ondersteuning, enkel materiële ondersteuning (bed, bad, brood);
- na registratie volgt gedurende een viertal maanden een collectieve opvang
verzorgd door het Rode Kruis, SAMU Social, …;
. vervolgens wordt doorverwezen naar een lokaal opvanginitiatief (LOI) (in
principe personen met een hoge erkenningskans, maar actueel lukt dat niet);
- tot nog toe berust het opstarten van een LOI op vrijwilligheid;
- mits een belangrijke inspanning werden eind 2015 door het OCMW 20
opvangplaatsen gecreëerd;
- in de toekomst zal de verplichting opgelegd worden om via LOI’s een bepaald
aantal vluchtelingen op te vangen;
- deze plaatsen worden gesubsidieerd door Fedasil;
- tijdens de opvang loopt de procedure die kan uitmonden in:
. een erkenning, waarna de betrokken vluchtelingen binnen de twee maanden
de woning aangeboden als LOI moeten verlaten en zich vrij in België kunnen
vestigen en dezelfde rechten krijgen als Belgen op ondersteuning;
. niet-erkenning, waarna het bevel volgt om het grondgebied te verlaten;
de procedure in het kader van het Europees hervestigingsprogramma verloopt als
volgt:
- eerste opvang door Fedasil in een federaal opvangcentrum;
- betrokken hebben onmiddellijk een duurzaam verblijfsrecht;
- gedurende minimum één jaar wordt maatschappelijke begeleiding voorzien;
- actueel gaat het vooral om Congolezen die als vluchteling erkend zijn;
- er is een subsidiëring van 2.500 euro per vluchteling.

15e zaak:

Toekenning van een bijkomende subsidie aan de Onthaalgroep
Vluchtelingen

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op
de aanwending van sommige toelagen, in het bijzonder de artikels 4 en 5;
Gelet op het gemeentedecreet en de hieraan aangebrachte wijzigingen;
Gelet op de instructies vervat in de omzendbrief BB 2013/04 met betrekking tot het
opstellen van budgetten;
Gelet op het feit dat de Onthaalgroep Vluchtelingen Grimbergen onder de druk van de
huidige instroom van vluchtelingen bijzonder verdienstelijk werk levert;
Gelet op het feit dat de Onthaalgroep Vluchtelingen Grimbergen, naast de inspanningen
die kaderen in de effectieve opvang van vluchtelingen ook inspanningen levert om hun
integratie te bewerkstelligen;
Gelet op het concrete initiatief om een informatieavond te organiseren waaraan de
gemeente, mits vermelding op het strooibriefje ter zake steun kan verlenen;
Overwegende dat kan worden nagegaan of er 1.000 euro van de middelen gereserveerd
voor het voeren van een integratiebeleid kunnen worden aangewend als extra subsidie
voor de Onthaalgroep Vluchtelingen Grimbergen;
Overwegende dat een subsidie aan een organisatie, indien zij niet resulteert uit de
toepassing van een door de gemeenteraad vastgesteld reglement of niet nominatief is
opgenomen in het budget, enkel mits een uitdrukkelijk nominatieve beslissing van de
gemeenteraad kan worden toegekend;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
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Aan de Onthaalgroep Vluchtelingen Grimbergen een extra subsidie van 1.000,00 euro toe
te kennen. Dit krediet mag worden aangewend van de budgettaire middelen, opgenomen
onder ACT-134 BV 0902-00 6493130.
16e zaak:

Mededeling van het besluit van de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant - Jaarrekening 2014

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 172, 173 en 175;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2015 waarbij de jaarrekening 2014
werd goedgekeurd;
Gelet op de het besluit van 23 december 2015 van de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant waarbij de jaarrekening 2014 werd goedgekeurd;
Overwegende dat het Agentschap Binnenlands Bestuur – afdeling Vlaams-Brabant
aangeeft dat uit het onderzoek van de jaarrekening niet blijkt dat deze niet juist en
volledig is, of dat ze geen waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand;
Overwegende dat de jaarrekening over het financiële boekjaar van de gemeente
Grimbergen om die reden werd goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het besluit van de gouverneur van Vlaams-Brabant, waarbij de
jaarrekening over het financieel boekjaar 2014 van de gemeente Grimbergen wordt
goedgekeurd.
17e zaak:

Interne kredietaanpassingen met nummers 1,2 en 3 voor het dienstjaar
2015 – Kennisneming

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat artikel 155 van het gemeentedecreet het college van burgemeester en
schepenen machtigt om te beslissen over interne kredietaanpassingen;
Overwegende dat artikel 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 de
gevallen weergeeft waarbij het budget niet door middel van een interne
kredietaanpassing gewijzigd kan worden;
Overwegende dat verschuivingen tussen de transactiekredieten van een budgettaire
entiteit, zowel binnen één investeringsenveloppe als tussen enveloppen, die geen
wijzigingen van verbinteniskredieten voor gevolg hebben en die het totaal van de
transactiekredieten per beleidsdomein niet wijzigen, kunnen gebeuren met een interne
kredietaanpassing.
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 december
2015 houdende de goedkeuring van de eerste interne kredietaanpassing met betrekking
tot 2015;
Overwegende dat zich regelmatig kredietaanpassingen opdringen, teneinde bepaalde
uitgaven te kunnen verrichten;
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Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 december
2015 houdende de goedkeuring van de tweede interne kredietaanpassing met betrekking
tot 2015;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 december
2015 houdende de goedkeuring van de derde interne kredietaanpassing met betrekking
tot 2015;
Overwegende het voorontwerp van verklarende nota dat aan het dossier werd
toegevoegd en waaruit blijkt dat de voorgestelde kredietaanpassingen beantwoorden aan
de geldende voorschriften en verantwoord zijn met het oog op het realiseren van
noodzakelijke uitgaven;
Overwegende dat sommige kredieten op artikels van het exploitatie- en
investeringsbudget 2015 dienden gewijzigd te worden;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 1
ACT-275/031000/2281000/BESTUUR/CBS/600/IE
-10/U

€ 152.871,49

ACT-58/031000/2281000/BESTUUR/CBS/600/IE
-10/U

€ 16.663,12

€ 8.706,25

ACT-71/031000/2281000/BESTUUR/CBS/600/IE
-10/U

€ 24.818,07

€ 13.516,00

GBB-CBS/020000/2240100/BESTUUR/CBS/600/IE
-18/U

€ 95.264,72

GBB-OW/020000/2240100/BESTUUR/CBS/600/IE
-18/U

€ 388.499,25

GBB-CBS/031000/2281000/BESTUUR/CBS/600/IE
-18/U

€ 73.332,15

GBB-OW/031000/2281000/BESTUUR/CBS/600/IE
-18/U

€ 200.000,00

ACT-275/020000/2240100/BESTUUR/CBS/600/IE
-10/U

€ 100.000,00

ACT-71/020000/2240100/BESTUUR/CBS/600/IE
-10/U

€ 81.983,43

€ 26.480,00

GBB-PO/011200/7406050/BESTUUR/CBS/800/IE
-GEEN/O

€ 0,00

€ 17.075,00

GBB-PO/011200/6231990/BESTUUR/CBS/800/IE
-GEEN/U

€ 307.563,35

€ 17.075,00

€ 22.222,25

€ 19.999,99

€ 19.999,99

€ 16.104,47

€ 16.104,47

€ 26.480,00

I.K. 2
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GBB-PO/090000/7406050/BESTUUR/CBS/800/IE
-GEEN/O

€ 0,00

€ 5.600,00

GBB-PO/090000/6231990/BESTUUR/CBS/600/IE
-GEEN/U

€ 0,00

€ 5.600,00

ACT-142/038000/7406040/BESTUUR/CBS/800/IE
-GEEN/O

€ 0,00

€ 3.482,92

ACT-142/038000/6492030/BESTUUR/CBS/800/IE
-GEEN/U

€ 0,00

€ 3.482,92

GBB-CBS/031000/2281000/BESTUUR/CBS/600/IE
-18/U

€ 57.227,68

GBB-OW/031000/2281000/BESTUUR/CBS/600/IE
-18/U

€ 216.104,47

GBB-OW/020000/2250900/BESTUUR/CBS/600/IE
-18/U

€ 5.000,00

€ 3.185,00

GBB-CBS/031000/2281000/BESTUUR/CBS/600/IE
-18/U

€ 57.227,68

€ 55.556,56

GBB-OW/020000/2250600/BESTUUR/CBS/600/IE
-18/U

€ 5.000,00

€ 5.000,00

GBB-CBS/020000/2240100/BESTUUR/CBS/600/IE
-18/U

€ 75.264,73

€ 9.221,36

GBB-OW/020000/2280000/BESTUUR/CBS/600/IE
-18/U

€ 55.000,00

€ 15.441,94

GBB-OW/020000/2240100/BESTUUR/CBS/600/IE
-18/U

€ 408.499,24

ACT-29/039000/2142000/BESTUUR/CBS/600/IE
-6/U

€ 9.000,00

ACT-140/034900/2141000/BESTUUR/CBS/IE-6/U

€ 22.215,00

GBB-SPORT/074002/2300000/BESTUUR/CBS/600/IE
-18/U

€ 11.300,28

GBB-SPORT/074000/2300000/BESTUUR/CBS/600/IE
-18/U

€ 2.000,00

€ 1.671,12

€ 1.671,12

€ 88.404,86

€ 9.000,00

€ 9.000,00
€ 988,00

€ 988,00

I.K. 3
GBB-CBS/020000/2240100/BESTUUR/CBS/600/IE
-18/U

€ 66.043,37

€ 27.550,23

GBB-OW/063000/2250200/BESTUUR/CBS/600/IE

€ 17.333,86

€ 13.302,45
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-18/U
GBB-OW/064000/2250300/BESTUUR/CBS/600/IE
-18/U

18e zaak:

€ 201.519,10

€ 40.852,68

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

Gelet op agendapunt 25 van de gemeenteraad van 26 november 2015 waarvan de inhoud
niet overeenstemt met het onderwerp en bijgevolg wordt vervangen door huidige tekst;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
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 de Vlaamse Regering 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;
Overwegende dat het budget 2016 van het bestuur van de eredienst Engelbertus &
Bernardus (Zemst-Laar) door de kerkraad werd vastgesteld op 24 april 2015 en bij de
gemeente is toegekomen via het gemeentebestuur Zemst op 21 oktober 2015;
Overwegende dat er voor 2016 een exploitatietoelage wordt gevraagd van € 871,74,
waarvan het aandeel voor de gemeente Grimbergen 6% bedraagt hetzij € 52,30;
Overwegende dat er voor 2016 een investeringstoelage wordt gevraagd van
€ 70 000,00, waarvan het aandeel voor de gemeente Grimbergen 6% bedraagt hetzij
€ 4 200,00;
Overwegende dat een beleidsnota dit budget vergezelt;
Overwegende dat het budget 2016 volledig overeenstemt met het financieel
meerjarenplan 2014-2019 van dit kerkbestuur en tevens past binnen het meerjarenplan
van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
Agendapunt 25 van de gemeenteraad van 26 november 2015 in te trekken en te
vervangen door huidig besluit.
Art. 2.
Het budget 2016 van het kerkbestuur Engelbertus & Bernardus (Zemst-Laar) voor
akteneming te aanvaarden.
Art. 3.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan het gemeentebestuur Zemst, hoofdbestuur in dit dossier.
19e zaak:

Stand van zaken Parking C

Mevrouw Marleen MERTENS, burgemeester, krijgt het woord en deelt mee dat het enige
officiële nieuws is dat de vergadering die vandaag bij de Vlaamse MER-dienst plaats
diende te vinden ter bespreking van het ontwerp van project-MER niet is doorgegaan. De
gemeente had evenwel tijdig alle opmerkingen betreffende dit ontwerp van project-MER
gecoördineerd en bezorgd.
Raadslid Gerlant VAN BERLAER krijgt het woord en maakt drie kanttekeningen:
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•

•

•

Het is opvallend dat de ontwerp-MER werd ingetrokken, hieruit blijkt niet alleen dat
ook grote consortia met hun advocatenkantoren ook fouten kunnen maken, maar ook
dat de gemeente Grimbergen en de MER-dienst in staat zijn geweest om deze fouten
eruit te halen. Er moet dan ook een pluim gegeven worden aan het bestuur, de
milieuraad, de gecoro, de stedenbouwkundig ambtenaar, de gemeentesecretaris en
alle diensten voor het goede werk dat zij reeds geleverd hebben. Dit moet worden
voortgezet.
Het consortium zou mondeling beweerd hebben dat het dossier steeds in zijn geheel
zou worden ingediend en behandeld. Hierover kan getwijfeld worden. Als dit het geval
is, dan is er reeds een probleem met de timing inzake 2020. Hoe zeker is het dat het
consortium het dossier in zijn geheel zal indienen en niet in verschillende
deelpakketten? Waar is dat gezegd? Hoe officieel is dat. Misschien sneuvelt het
stadion.
Hoe zit het met de timing? In een Franstalige krant staat dat het dossier hierdoor 1
maand vertraging heeft opgelopen. Anderzijds staat er in De Standaard vandaag dat
het consortium heeft verklaard dat de deadlines gehaald zullen worden en dat het
zelfs sneller zal kunnen gaan: door nu betere studies voor te leggen, zal de
vergunning sneller bekomen worden.

Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord en geeft de volgende reactie op de
tussenkomst van raadslid Gerlant VAN BERLAER:
•
Eerst en vooral is het belangrijk te noteren dat het consortium het ontwerp-MER niet
heeft ingetrokken: de MER-dienst heeft dit ontwerp over de gehele lijn een
onvoldoende gegeven.
•
Dat het dossier in zijn geheel zou worden ingediend is tijdens een vergadering bij de
gouverneur, op 1 december 2015, door een van de initiatiefnemers op mijn vraag
mondeling bevestigd. Hier is inderdaad geen schriftelijke bevestiging van.
•
Wat de timing betreft klopt het dat het consortium één maand de tijd heeft om een
nieuwe ontwerp-MER in te dienen vooraleer dit wordt voorgelegd aan de MER-dienst.
Daarna zal er vergaderd moeten worden en na 30 of 45 dagen, zijnde eind april, zal
de definitieve MER af moeten zijn. Nadien kunnen de nodige vergunningen worden
aangevraagd zoals de bouwvergunning, en begint een termijn van 105 dagen te lopen
waarin een openbaar onderzoek zal moeten gebeuren. Begin juli zal deze termijn
uitgeput zijn. Het dossier sneller laten afwerken zal niet lukken, de wettelijke
termijnen moeten gerespecteerd worden.
Raadslid Philip ROOSEN krijgt het woord en sluit zich aan bij de lofbetuiging van raadslid
Gerlant VAN BERLAER. Hij bedankt uitdrukkelijk de gemeentesecretaris te bedanken voor
de manier waarop hij de zaak m.b.t. openbaarheid van bestuur heeft aangepakt en de
duidelijke nota die hij hierover bezorgde. Hij haalt daarna de volgende kwesties aan:
•
Met de afwijzing door de MER-dienst van het ontwerp-MER is de procedure nog niet
gedaan. Deze duurt nog lang. Dat men 2020 zal halen, wordt twijfelachtig, maar is
niet zo belangrijk voor de initiatiefnemer. We moeten dus alert blijven.
•
Er zou een schrijven zijn waarin Brussels minister Vanhengel 1,4 miljoen euro belooft
aan de stad Brussel voor het dragen van de veiligheidskosten. Zijn er over het
veiligheidsaspect en de lasten ervan ooit gesprekken geweest met Grimbergen?
•
Wat met de exploitatiekosten en de mogelijke opbrengst voor Grimbergen?
•
Kan de bouwheer beginnen met de bouw van de parking, los van de MER-procedure?
Schepen Marc VAN GODTSENHOVEN verlaat de vergadering.
Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord en haalt in haar reactie op de
tussenkomst van raadslid Philip ROOSEN het volgende aan:
•
Ik heb gisteren over dit schrijven iets gehoord van een journalist. Aan de toelage zou
als voorwaarde verbonden zijn dat door Brussel geen evenemententaks zou worden
geheven. Dit kan echter niet gezien de enkel de gemeente Grimbergen bevoegd is om
op haar grondgebied een dergelijke belasting op te leggen.
•
Inzake exploitatietaksen werd ooit een expliciete vraag gesteld door B-SIX. Daarop is
toen verwezen naar de bouwtaks, de taks op het gebruik van de parkeerplaatsen en
een eventuele evenemententaks van 1 euro per ticket. Verder is hierin nog geen tijd
gestoken. Indien het project gerealiseerd, moeten we moeten ervoor zorgen dat wij
er iets uit halen. Vandaag wordt door Grimbergen een belasting van 12 % geheven op
de inkomsten van Parking C.
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•

Wat betreft het aanvatten van de bouw van de parkeerplaatsen kan enkel gesteld
worden de werken pas kunnen beginnen wanneer men over een vergunning beschikt.
Anders kan dat niet.

Raadslid Bart LAEREMANS krijgt het woord en stelt dat hij eerst en vooral ook de diensten
en de gemeentesecretaris wil bedanken voor het geleverde werk. Hij vraagt aansluitend
of hij een kopie kan krijgen van het uiteindelijke advies van de gecoro en de gemeente.
Vervolgens haalt hij de volgende kwesties aan:
•
Werd Grimbergen al benaderd met de vraag om af te zien van een evenemententaks
in ruil voor het ten laste nemen van de veiligheidskost door Brussel?
•
In een artikel van de Randkrant staat dat de gemeente Grimbergen een verdubbeling
van de ring vraagt. Is dit het standpunt van het college van burgemeester en
schepenen of van de burgemeester?
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt hierop meteen dat dit niet haar standpunt
of dat van het college van burgemeester en schepenen is en dat niemand van de
Randkrant haar gesproken heeft.
•
In hetzelfde artikel van de Randkrant staat dat de gecoro en het college van de stad
Vilvoorde en van de gemeente Grimbergen samen de bouwvergunningsaanvragen
zouden behandelen. Klopt dit?
Burgemeester Marleen MERTENS hierop repliceert onmiddellijk dat dit niet klopt.
•
Voor de projectie van haar logo op de grasmat van het stadion zou de stad Brussel
4,5 tot 5 miljoen euro per jaar betalen. In ruil zou de stad Brussel een aantal zaken
krijgen van het consortium zoals kantoren in het stadion. De stad Brussel zou dan
kantoren hebben op Grimbergs grondgebied. Dit is erg merkwaardig.
•
Nu staat er reeds een tweetalig paneel op parking C, wat niet in overeenstemming is
met de taalwet. Dit kan niet.
Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord en antwoordt dat zij absoluut niet op de
hoogte is van wat er in de Randkrant staat. Wat het paneel betreft, zal zij laten nakijken
of het mogelijk is om het respecteren van de taalwet af te dwingen. Er kan gevraagd
worden om dit te respecteren maar zij betwijfelt of dit kan afgedwongen worden. Verder
geeft zij aan dat zal worden nagekeken waar dit bord staat. Misschien is het niet vergund
en is er een bouwvergunning voor nodig.
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN vraagt tenslotte of er voor de werken die reeds werden
uitgevoerd door Eandis een vergunning werd afgeleverd.
Burgemeester Marleen MERTENS repliceert dat het college van burgemeester en
schepenen hiervoor een vergunning heeft afgeleverd.

Toegevoegde agendapunten
20e zaak:

Oprichting van een of meerdere “blokpunten” voor studerende jeugd tijdens
de examens, te beginnen met juni 2016 aangevraagd door raadslid Marielle
Romeyns

Raadslid Marielle ROMEYNS krijgt het woord en pleit als volgt voor de oprichting vanaf
juni 2016 van een of meerdere “blokpunten” voor studerende jeugd tijdens de examens:
“In navolging van andere Vlaamse gemeentes, en voortbordurend op het initiatief van
Jeugdhuis Rafiki, stelt sp.a Grimbergen voor dat er tijdens de examens blokpunten
worden opgericht in gemeentelijke infrastructuur. Wij denken dat verschillende plekken
zich hiertoe lenen; studenten hebben tenslotte slechts tafels, stoelen en sanitair nodig. De
kleinere zalen van sporthallen, zoals de Singel en Verbrande Brug maar ook aan de
centraal gelegen Charleroyhoeve lijken ons wel geschikt. In sommige gemeentes wordt
zelfs de raadzaal opengesteld. Over mogelijke locaties willen we dan ook graag binnen de
gemeenteraad debatteren. Tot slot, Rafiki stelt ook al zijn infrastructuur ter beschikking
van studerende jeugd, met veel succes, maar dit enkel op zondag. Volgens ons leeft ook
zeer sterk de vraag naar gelijkaardige mogelijkheden op weekdagen.”
de heer Patrick VERTONGEN, schepen van jeugd, haalt in zijn antwoord op deze
interpellatie het volgende aan:
•
Ik ben verschillende keren langs geweest op de studiezondagen in Rafiki, maar heb
nooit een dergelijke vraag gekregen.
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•

•
•

Het bestuur van Rafiki is alleszins geen vragende partij om dit in de week te doen. Dit
vergt immers vrijwilligers om te waken over de rust, te zorgen voor een drankje, de
opkuis te doen, enz. De bestuursleden zijn zelf ook studenten.
Ik ben de vraag wel genegen, maar hoe moet dit praktisch? Waar kan dit? In de
bibliotheek? Daar zitten al studenten.
Deze vraag was beter eerst gesteld aan het college van burgemeester en schepenen.
Dan was zij voor behandeling doorgegeven aan de jeugddienst, die op zijn haar beurt
het advies van de jeugdraad zou hebben gevraagd. Dit moet beter voorbereid worden
aangezien de gemeenteraad dit niet zomaar kan beslissen.

Gemeenteraadslid Marielle ROMEYNS merkt op dat zij gewoon de vraag wou stellen of er
reeds werd over nagedacht, aangezien er wel veel studenten zijn, zoals zijzelf, die hier
vragende partij voor zijn. In andere gemeenten worden verschillende zalen opengesteld
waarvan gretig gebruik wordt gemaakt en waarvoor er voldoende vrijwilligers zijn, zoals
bv. bejaarden die soep maken, die zich hiervoor willen inzetten. Voorts haalt zij aan dat
zij niet uitsluitend sprak over jeugdhuis Rafiki. Het is zeker niet de bedoeling dat dit
uitsluitend door hen wordt voorzien.
Schepen Patrick VERTONGEN stelt voor om dit punt voor te leggen aan de jeugdraad en
merkt op dat er vandaag niet lukraak een beslissing kan genomen worden.
Raadslid Jean-Paul WINDELEN krijgt het woord en merkt op dat er geen verkeerde vraag
werd gesteld en dat raadslid ROMEYNS louter wou vragen of dit kon voorzien worden.
Tevens stelt hij dat er hiervoor in de nieuwe bibliotheek al ruimte zal worden voorzien. Hij
wijst erop dat in andere gemeenten rusthuizen opengesteld voor en dergelijk initiatief en
dat dit een positief effect heeft voor zowel de studenten als de ouderen.
Raadslid Karlijne VAN BREE sluit zich hierbij aan en stelt dat het een interessant en leuk
voorstel is. Zij merkt op dat niemand soep hoeft te brengen. Zij meent dat het
Cultuurcentrum hiervoor ook kan gebruikt voor worden en dat er dan niet noodzakelijk
personeel moet worden voorzien omdat er enkel supervisie nodig is.
Voorzitter Jos SMETS sluit de discussie af en verklaart dat studenten ook perfect thuis
kunnen studeren.
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN neemt hierop het woord en stelt dat de voorzitter
neutraal moet zijn en geen mening mag uiten over waar studenten moeten studeren.
Voorzitter Jos SMETS gaat hier niet mee akkoord en vraagt of hij geen mening mag
hebben en dus niet mag antwoorden zoals de andere gemeenteraadsleden.
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN antwoordt hierop dat hij dit niet mag. De voorzitter mag
zich hierin zijns inziens niet moeien.
21e zaak:

Nieuw chirolokaal Grimbergen (Humbeek) aangevraagd door raadslid Philip
Roosen

De gemeenteraad hoort de volgende interpellatie van raadslid Philip ROOSEN betreffende
de bouw van nieuwe chirolokalen te Humbeek
“Vorig jaar werden de chirolokalen in Humbeek door een brand geteisterd. De
Chirojongens en tal van verenigingen doen momenteel hun best om geld in te zamelen
om een nieuw chirolokaal te kunnen bouwen. Ze zullen hiervoor veel geld nodig hebben
om een gebouw te kunnen opleveren dat conform de huidige eisen en normen is. Als NVA fractie hopen wij dat dit op korte termijn zal lukken, al zal dit niet evident zijn. In deze
context hebben wij twee vragen:
•
Waar zal het nieuwe gebouw ingepland worden, gezien het feit dat de huidige locatie
geen evidentie zal zijn? Welke opties heeft het college in gedachten?
•
Kan er een constructie bedacht worden waarbij de nieuwe gebouwen een meerwaarde
voor zowel de chiro als voor de gemeente kunnen betekenen. Een nieuw gebouw dat
op vaste momenten kan gebruikt worden voor chiroactiviteiten maar tevens dienst
kan doen voor speelpleinwerking en kan verhuurd worden voor andere activiteiten
e.d.m. lijkt ons zinvol.
Het is niet meer van deze tijd om nieuwbouw voor dergelijke initiatieven te weerhouden
voor 1 unieke vereniging. Als men de noden aan kleine zalen voor sportactiviteiten of
culturele activiteiten in kaart brengt dan moet men vaststellen dat dergelijke initiatieven
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voor een nieuwbouw een opportuniteit bieden voor meerdere instanties. Wij hopen dan
ook dat de gemeente dit plan bespreekbaar maakt en de haalbaarheid ervan aftoetst.”
Raadslid Anne DEMAN verlaat de vergadering.
Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord en haalt in haar repliek het volgende
aan:
•
Het gaat om een privé-initiatief van de chiro op een in erfpacht gegeven grond
bedoeld voor de jeugd. In de maand december was er reeds een overleg met de
dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening. Daaruit is gebleken dat de nieuwe lokalen
op dezelfde locatie zullen kunnen komen. Deze maand de chiro vergaderen met haar
landmeter en architect om de plannen te bespreken en hierna zal men terugkoppelen
naar de gemeente Grimbergen.
•
De chiro stelt zelf haar lokalen ter beschikking, zij verhuren deze zelf.
•
De gemeente Grimbergen heeft hiervoor geen budget voor voorzien en aangezien het
gaat om een privé-initiatief zal het college van burgemeester en schepenen hier ook
niet in tussenkomen.
22e zaak:

Milieuvergunningen in Grimbergen aangevraagd door raadslid Philip Roosen

De gemeenteraad hoort de volgende interpellatie van raadslid Philip ROOSEN over
milieuvergunningen in Grimbergen:
“Afgelopen jaar werden heel wat klachten van inwoners geregistreerd omtrent overlast
van vervuilende bedrijven. Het betreft hier in eerste instantie de asfaltfabriek en het
bedrijf van afvalverwerking (Malice). Wij zijn ervan overtuigd dat de bevoegde schepen
deze beide dossiers nauw opvolgt. Maar waarschijnlijk zullen er nog risicobedrijven zijn in
Grimbergen en dan specifiek in de buurt van de Westvaartdijk en Oostvaartdijk, die
nauwlettend moeten opgevolgd worden. In deze context vragen wij ons af over de
gemeente over een overzicht beschikt van de vervuilende industries, van de verwerkte
materialen/producten en de bijhorende risico’s. Een dergelijk overzicht zou het opvolgen
van de milieunormen vergemakkelijken en zou het mogelijk maken om preventief te
controleren en derhalve ook de naleving van de milieuvergunningen strikt op te volgen.
Wij zouden dus graag weten of een dergelijk overzicht bestaat. Zo niet willen wij erop
aandringen om dit op korte termijn in kaart te brengen.”
Schepen van leefmilieu Eddie BOELENS krijgt het woord en stelt dat de gemeente
beschikt over een overzicht van alle klasse I-bedrijven. Dit document wordt ter zitting aan
de raadsleden bezorgd.
•
De bedrijven die op de lijst in het vet staan kunnen voor overlast zorgen, zoals
geurhinder.
•
De meeste vergunningen zitten in het digitaal pakket Remmicom, maar nog niet
allemaal. Nog niet alle vergunningen zijn ingescand. Tevens is men bezig om deze
informatie ook in het geografisch informatiesysteem in te voeren. Ten gevolge van
een personeelstekort op de milieudienst is men hier nog niet in geslaagd en zijn nog
niet alle vergunningen erin opgenomen.
•
Het bedrijf op nummer 29, Chemogas, is een Sevesobedrijf. Als klasse I-bedrijf moet
dit over een veiligheidsrapport en over een noodplan beschikken.
•
Een inventaris van producten die gebruikt worden en mogelijk gevaren is er niet. Het
is ook niet mogelijk voor de milieudienst om hier op korte termijn werk van te maken.
De milieu-inspectie is verantwoordelijk voor de vergunningen van klasse I bedrijven
en dus ook voor het toezicht hierop. Het is dan ook logisch dan zij moeten beschikken
over een inventaris van wat er gemaakt wordt, wat er wordt opgeslagen en wat de
bestaande risico’s zijn.
•
Als men de lijst overloopt, wordt duidelijk dat Malice er niet tussenstaat. Dit is dan
ook een klasse II-bedrijf. Zo zijn er een paar 100 in Grimbergen, meestel onschuldig.
Hiervan is er geen inventaris beschikbaar. Toch moeten deze bedrijven door ons
worden opgevolgd. De milieuhandhaving voor klasse II-bedrijven wordt uitgevoerd
door een personeelslid van de politie.
Raadslid Eric NAGELS krijgt het woord en stelt dat de milieu-inspectie meer dan 1.000
kilogram asbest heeft gevonden bij Malice, wat een overtreding inhoudt tegenover de
klasse II-vergunning omdat hiervoor een klasse I-vergunning nodig is. Hij merkt op dat
het bedrijf Malice ook in een ambachtelijke zone voor wonen en werken ligt, waar er geen
afvalverwerkingsbedrijf aanwezig zou mogen zijn. Hij stelt vast dat college van
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burgemeester en schepenen een voorlopige vergunning heeft goedgekeurd, maar dat
deze vergunning niet wordt nageleefd aangezien er een grote hoeveelheid asbest
aanwezig was en vraagt wat er hiermee gaat gebeuren.
Schepen Eddie BOELENS haalt in zijn repliek op de tussenkomst van raadslid Eric NAGELS
het volgende aan:
•
De aanwezigheid van asbest werd inderdaad werd vastgesteld door de milieuinspectie. Het ging over asbesthoudende cement. Deze was correct werd verpakt,
maar hiervoor is inderdaad een klasse I-vergunning nodig.
•
Aangezien hiermee een overtreding werd begaan tegenover de proefvergunning, heeft
het college van burgemeester en schepenen een schrijven opgesteld voor de
bestendige deputatie waarin de bezorgdheid hierover wordt geuit. Er werd ook een
brief gericht naar de betrokken verantwoordelijken van de wijkcomités.
•
Aan Malice zal ook een brief gericht worden, waarbij het bedrijf wordt uitgenodigd
voor een gesprek met de burgemeester en schepen BOELENS. Daarin zal nog eens
duidelijk gemaakt worden wat de grenzen van de proefvergunning zijn.
•
In november 2016 zal het college van burgemeester en schepenen moeten evalueren
of de voorlopige vergunning kan verlengd worden of niet.

Mondelinge vragen
Vanwege Bart LAEREMANS
Raadslid Bart LAEREMANS verwijst naar de recente wateroverlast. Hij haalt aan dat de
doorgang onder de Brusselsesteenweg te nauw is, waardoor bij een teveel aan water in
de Maalbeek het water terugkeert in de richting van de Rietvoornstraat en omgeving. Hij
wenst te weten wat de stand van zaken is in verband met de uitbreiding van de
buffercapaciteit. Hij vraagt zich ook af welke gevolgen de werken aan de Brusselse- en
Wolvertemsesteenweg zullen hebben en of de doorstroming hierdoor zal worden
geoptimaliseerd. Hij spoort aan om snel werk te maken van de buffer.
Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord en antwoordt dat de procedure inzake
de vergunning van de buffer bezig is. Er werd hiervoor een ontheffing van de MER-plicht
gevraagd.
Raadslid Bart LAEREMANS repliceert dat hij niet verwijst naar de buffer op de
Nekkerweide, maar naar de nieuwe buffercapaciteit langs de Wolvertemsesteenweg.
De heer Chris SELLESLAGH, schepen van openbare werken, krijgt het woord deelt mee
dat de dag na de raadszitting een vergadering met AWV, de aannemer en de gemeente
Grimbergen op het programma staat en dat de obstructie uit het dossier zal worden
gelicht. Op 15 maart, zo stelt hij verder, zal een bewonersvergadering plaatsvinden. Hij
merkt op dat de doorzakking intussen kritisch wordt en dat de zaak uit het lastenboek zal
worden gelicht. Tot slot merkt hij op dat de wateroverlast zich voordeed omdat de buffers
in Meise en Wemmel waren volgelopen.
Vanwege Philip ROOSEN
Raadslid Philip ROOSEN haalt aan dat de 11 julivieringen in de afgelopen jaren een
gevoelig thema bleken te zijn en dat de N-VA-fractie haar diensten aanbiedt om hieraan
constructief mee te werken.
Aansluitend hierbij verwijst hij naar de recente wijziging van de retributieregeling en
merkt hij op dat hij vernam dat de gemeente sedert 1 januari niet meer zou moeten
betalen voor her gebruik van lokalen in het Cultuurcentrum. Hij informeert naar de reden
hiervoor.
Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord.
Betreffende het eerste punt aangebracht door raadslid Philip ROOSEN merkt zij op dat ze
dit een goed gedacht vindt en dat ze dit zal doorgeven aan de schepen van cultuur met
de vraag om een werkgroep op te richten.
Betreffende het tweede punt aangebracht door raadslid Philip ROOSEN stelt zij dat de
gewoonte bestond om onderling niet te factureren, maar dat dit plots toch gebeurde. Het
is inderdaad de bedoeling om dit vanaf 1 januari niet meer te doen onder de gemeentelijk
openbare instellingen.
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Vanwege Jean-Paul WINDELEN
Raadslid Jean-Paul WINDELEN vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot het
dossier van de asfaltcentrale. Hij wenst te weten hoe het staat met de bouwaanvraag
voor de schouw en met de ontbrekende metingen.
De heer Eddie BOELENS, schepen van leefmilieu, haalt in zijn antwoord volgende punten
aan:
•
Er werd een lijst met vragen verzonden naar VITO en naar de afdeling LNE van de
Vlaamse Overheid. LNE heeft inmiddels laten weten dat zij niet wensen te
antwoorden. Volgend hierop vetrok er een nieuwe brief naar LNE met de vraag om te
preciseren op waarop niet kan worden geantwoord.
•
Er is een vergunningsaanvraag voor een verhoging van de schouw met 11 meter.
•
Vandaag heeft de gemeente de resultaten van metingen van de Vlaamse
Milieumaatschappij ontvangen.
Vanwege Marielle ROMEYNS
Raadslid Marielle ROMEYNS wenst te weten wat er, rekening houdend met de
capaciteitsproblematiek in het onderwijs, zal gebeuren wanneer er nog meer
vluchtelingen komen. Wordt er gedacht aan een OKAN-klas?
Mevrouw Trui OLBRECHTS, OCMW-voorzitter, antwoordt dat er thans 9 kindjes worden
opgevangen, waarvan er 8 schoolgaand zijn en 4 in de OKAN-klas te Vilvoorde worden
opgevangen, terwijl de andere schoollopen in Grimbergen. Zij haalt aan dat er hierover
overleg is geweest en dat verder zal gezien worden hoe dit kan worden opgevangen.
Vanwege Gerlant VAN BERLAER
Raadslid Gerlant VAN BERLAER vraagt of er concrete plannen zijn voor de inrichting van
de driehoek te Strombeek-Bever, tegenover de frituur.
Burgemeester Marleen MERTENS stelt dat dit verwerkt is in het masterplan en dat het
hier om openbaar domein zou gaan. Zij wijst erop dat de inrichting ervan verwerkt zit in
de het ontwerp voor de Wemmelsestraat en het Gemeenteplein en nodigt het raadslid uit
om op de maandag na de raadszitting te komen luisteren naar de toelichting over de
stand van de uitvoering van het masterplan.
Vanwege Karlijne VAN BREE
Raadslid Karlijne VAN BREE wijst op het weerkerend probleem van koud water in de
douches van het Pierebad.
De heer Tom GAUDAEN, schepen van sport, zegt dat hij dit opnieuw zal signaleren.
De gemeentesecretaris krijgt het woord en deelt mee dat een nieuwe firma is aangesteld
om in te staan voor het globaal technisch onderhoud van het Pierebad. Hij haalt aan dat
deze firma intussen met betrekking tot de douches foute aansluitingen van kranen
signaleerde die klaarblijkelijk al jaren voor gevolg hebben de aanvoer van warm water in
de douches van het Pierebad faalt.
Vanwege Vera VAN IMPE
Raadslid Vera VAN IMPE informeert naar de stand van zaken betreffende het mogelijk
gebruik van het domein van de Koninklijke Schenking.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat dit domein volgens de laatste
besprekingen na schatting eind 2014 te koop zou worden aangeboden, maar dat dit niet
gebeurde. Zij zegt dat dit dossier bij haar klaar ligt om er opnieuw vragen over te stellen
aan de betrokken personen.
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Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergadering van 17 december 2015 zodat deze, overeenkomstig artikel
33, 4de lid, van het gemeentedecreet zijn goedgekeurd.
De voorzitter sluit de vergadering.

In zitting, datum als hierboven
de secretaris

de voorzitter

Hans Habils

Jos Smets
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