GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 FEBRUARI 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 zitting
1. Lokale politie - Openstelling betrekkingen in het kader van aspirantenmobiliteit 2016A1 (GPI 73 - categorie C1)
2. Lokale politie - Tijdelijke vervanging Calog personeel - onthaalbediende omwille van
langdurige ziekte
3. Lokale politie - Kennisgeving van de vacatures in het operationeel kader in competitie
gesteld in mobiliteitscyclus 2016-01
4. Stand van zaken capaciteit onderwijs
5. Basisonderwijs - Wijziging van leden voor de gemeentelijke adviesraad "flankerend
onderwijsbeleid"
6. Basisonderwijs - Vaststellen van de aanwervings- en bevorderingsprocedure voor het
ambt van directeur basisonderwijs
7. Wijziging personeelsformatie ter ondersteuning van de diensten Bevolking en
Burgerlijke Stand en Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening
8. Oprichting van een overlegorgaan, en de deelname hieraan, om de
samenwerkingsmogelijkheden en -voorwaarden te bestuderen voor afvalbeheer
middels een opdrachthoudende vereniging
9. Nood- en interventieplan Grimbergen - Akkoord tot een tweede verlenging van het
contract met Haviland igsv voor de ondersteuning van de noodplanambtenaar
10. Interne kredietaanpassingen met nummers 1 en 2 voor het dienstjaar 2016 Kennisneming
11. Gemeentelijk subsidiereglement betreffende de feestbon - Aanslagjaren 2016-2019
12. Gemeentelijk subsidiereglement betreffende de ondersteuning van actieve
kunstbeoefening - Aanslagjaren 2016-2019
13. Stand van zaken parking C
14. Goedkeuring grondafstand verkaveling VA/808/15 – IMBAMI DANNEELS NV - gelegen
tussen Spaanse Lindebaan en Sint-Servaasstraat te 1850 Grimbergen
15. Samenwerkingsovereenkomst met de provincie Vlaams-Brabant betreffende de
inventarisatie van trage wegen, de opmaak van een tragewegenplan en het
participatieproject dienaangaande
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16. Goedkeuring van het beheersplan voor het oostelijk gedeelte van het bij koninkijk
beluit van 9 juli 1980 beschermde dorpsgezicht "de Maalbeekvallei"
17. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de vzw
Dialoog
18. Verlenging van de gemeentelijke subsidie voor ‘duurzaam bouwadvies’ voor
particulieren
19. Verlenging van de gemeentelijke subsidie voor buitenmuurisolatie
20. Stand van zaken asfaltcentrale
21. Uitbestedinguitbating van de recyclageparken aan de Intercommunale Haviland via
een in house-opdracht - Goedkeuring
22. Gemeentelijk retributiereglement op de verkoop van compostvaten, compostbakken
en aanbouwmodules - Aanslagjaren 2016-2019
23. Aanpassing van het gemeentelijk belastingreglement op huisvuilzakken ter
beschikking gesteld door de gemeente en op het ledigen van containers op gewone
ophaaldagen - Aanslagjaren 2016-2019

Toegevoegde agendapunten
24. Motie inzake het zogeheten ‘Territoriaal ontwikkelingsprogramma Noordrand’
aangevraagd door raadslid Bart Laeremans
25. Situatie in Ter Borre aangevraagd door raadslid Vera Van Impe

Mondelinge vragen

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
Bij loting wordt raadslid Karlijne VAN BREE aangeduid om de stemmingen aan te vangen.
De gemeentesecretaris krijgt het woord en merkt op dat er na de gemeenteraadszitting
van 28 januari 2016 werd vastgesteld dat in het enig artikel van de 15e zaak betreffende
de toekenning van een toelage aan de Onthaalgroep Vluchtelingen en zinsnede was
blijven staan die deze toelage verbond met de organisatie van een informatieavond op 19
februari 2016. Dit was echter niet de bedoeling. De bijkomende toelage moet hier los van
gezien worden. Met algemeenheid van stemmen wordt de verwijdering van de zinsnede
uit het besluit aanvaard.
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN krijgt het woord en sluit hierbij aan met een vraag
betreffende het 15e punt van de agenda. In welke mate is 1.000 euro een meerwaarde
voor de gestelde problematiek? Het OCMW heeft hier toch ook reeds budget voor
voorzien?
Schepen Trui OLBRECHTS antwoordt hierop dat het OCMW jaarlijks 2.500 euro toekent
aan de Onthaalgroep Vluchtelingen en dat de gemeente ook op jaarbasis bijna 2.000 euro
voorziet als subsidie voor dit initiatief. Nu wordt er 1.000 euro extra voorzien, die goed
kan gebruikt worden.
1e zaak:

Lokale politie - Openstelling betrekkingen in het kader van
aspirantenmobiliteit 2016-A1 (GPI 73 - categorie C1)

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten artikelen IV.I.3, VI.II.4ter en VI.II.4quater;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving,
selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de
politiediensten;
Overwegende dat de politiezone op dit moment drie vacatures heeft voor inspecteur
interventie en er bovendien één aanvraag voor uitgaande mobiliteit is van een inspecteur
interventie.
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Overwegende dat volgende betrekking vacant werd verklaard overeenkomstig de regeling
inzake de mobiliteit bedoeld in het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van
de rechtspositie van het personeel van de politiediensten deel VI, titel II, hoofdstuk II;
Overwegende dat één betrekking van inspecteur interventie vacant verklaard werd in het
kader van de mobiliteitscyclus 2015-05 reeksnummer 2843 en dat die mobiliteitsronde
vruchteloos was;
Overwegende dat, als gevolg hiervan, een beroep kan gedaan worden op
aanwervingscategorie C waarbij de aanwijzing van aspirant-inspecteurs in het begin van
de basisopleiding via een aan hen voorbehouden mobiliteitscyclus (de zogenaamde
aspirantenmobiliteit) en, in voorkomend geval, via ambtshalve aanwijzing, wordt
geregeld;
Overwegende dat daarvoor een gemeenteraadsbeslissing, via de algemene directie van de
ondersteuning en het beheer, aan het ministerie van Binnenlandse Zaken moet bezorgd
worden;
Gelet op het feit dat de recentste oproep voor kandidaten in aspirantenmobiliteit werd
gepubliceerd op 8 februari 2016 voor aspirant-inspecteurs die de opleiding hebben
aangevat in oktober of december 2015 en dat de uiterste datum voor het indienen van
een behoefteaanvraag hiervoor 29 januari 2016 was;
Gelet op het feit dat op het feit dat het college van burgemeester en schepenen in de
zitting van 25 januari 2016 op voorstel van de korpschef besliste om één betrekking van
inspecteur interventie in deze cyclus voor aspirantenmobiliteit te laten opnemen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 januari 2016
houdende openstelling van één betrekking van inspecteur interventie met het oog op de
invulling ervan in aanwervingscategorie C, waarbij de aanwijzing van aspirant-inspecteurs
in het begin van de basisopleiding via een aan hen voorbehouden mobiliteitscyclus (de
zogenaamde aspirantenmobiliteit) en, in voorkomende geval, via ambtshalve aanwijzing,
word geregeld, te bekrachtigen.
Mevrouw Elke WOUTERS vervoegt de vergadering.
2e zaak:

Lokale politie - Tijdelijke vervanging Calog personeel - onthaalbediende
omwille van langdurige ziekte

Gelet op artikel 118, tweede lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van
de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met
betrekkingen tot de politiediensten ("Exodus"), meer bepaald artikel 26;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten, meer bepaald artikel IV.I.35, 3°;
Gelet op de ministeriele omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 betreffende de
toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee
niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones,
waardoor elk politiekops voor betrekkingen buiten kader op autonome wijze tot
aanwervingen kan overgaan;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2010 waarbij de personeelsformatie van
de lokale politie als volgt werd vastgesteld:
•
75 politieambtenaren waarvan:
- 1 commissaris–zonechef
- 4 commissarissen van politie
- 14 hoofdinspecteurs
- 50 inspecteurs
- 6 hulpagenten
•
14,8 administratief en logistiek personeel(CALOG-personeel) waarvan:
- 1 betrekking niveau A
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-

2 betrekkingen niveau B
3 betrekkingen niveau C (1 Gesco)
7 betrekkingen niveau D (4 Gesco)
1,8 betrekkingen of 3 betrekkingen 60% niveau D onderhoudspersoneel in
contractueel verband;

Overwegende dat de lokale politie zich sedert 9 oktober 2014 geconfronteerd ziet met de
afwezigheid wegens ziekte van een contractueel personeelslid uit het administratief en
logistiek kader, dat als onthaalbediende tewerkgesteld is in een voltijdse betrekking op
niveau D van het administratief en logistiek kader;
Overwegende dat er op korte termijn geen werkhervatting wordt verwacht en dat sedert
1 januari 2016 nu ook een tweede personeelslid, tewerkgesteld als onthaalbediende in
een voltijdse betrekking op niveau D, afwezig is wegens ziekte;
Overwegende dat het derhalve voor de continuïteit van de dienst noodzakelijk is om tot
de vervanging van het eerst vermelde personeelslid over te gaan en dat dit kan gebeuren
met arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarin vermeld wordt dat zij wordt
aangegaan ter vervanging van een afwezig personeelslid waarvan de identiteit en de
reden van afwezigheid worden opgegeven;
Overwegende dat in een dergelijke vervangingsovereenkomst tevens de clausule dient te
worden opgenomen dat er automatisch en zonder opzegging een einde zal komen aan de
tewerkstelling bij de terugkeer van de vermelde te vervangen titularis;
Overwegende dat er financiële middelen vrij zijn omwille van het feit dat de afwezige
onthaalbediende een uitkering van het ziekenfonds geniet;
Overwegende dat er een dringende nood is tot ondersteuning van de overblijvende
onthaalmedewerkers;
Overwegende dat door de veranderende werking van de zone een verschuiving van de
inhoud van deze functie heeft plaatsgevonden, waardoor het niveau D niet meer voldoet
en een tewerkstelling op niveau C aangewezen is;
Gelet op het voorstel van de korpsleiding om de vervanging van de onthaalbediende
niveau D daarom te realiseren in de functie van onthaalbediende – administratief
medewerker niveau C (CC1-CC4);
Overwegende hiertoe een nieuw functieprofiel werd opgemaakt voor onthaalbediende –
administratief medewerker niveau C;
Overwegende dat in nauw overleg met de VDAB de volgende procedure kan worden
gehanteerd:
•
publicatie vacature via VDAB en eigen website;
•
1ste selectie op basis van dossier (selectie van 8 kandidaten);
•
beroepsproef en selectiegesprek waarna op basis van deze twee een rangschikking
wordt opgemaakt;
Op voorstel van de korpschef;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met de vervanging van een onthaalbediende - niveau D wegens
langdurige ziekte door een onthaalbediende - administratief medewerker niveau C (CC1CC4) en bijgaande nieuw functieprofiel.
Art. 2.
Over te gaan tot het publiceren van de vacature van onthaalbediende - administratief
medewerker niveau C en akkoord te gaan met volgende procedure:
•
publicatie vacature via VDAB en eigen website
•
eerste selectie op basis van dossier (waarbij op basis van een aantal selectiecriteria 8
kandidaten worden weerhouden)
•
beroepsproef en selectiegesprek, waarna op basis van deze twee een rangschikking
wordt opgemaakt.
Art. 3.
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De geslaagde, niet-geselecteerde, sollicitanten op te nemen in een wervingsreserve met
een geldigheidsduur van 24 maanden.
3e zaak:

Lokale politie - Kennisgeving van de vacatures in het operationeel kader in
competitie gesteld in mobiliteitscyclus 2016-01

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 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 28 april 2005 inzake de selectiecommissies van
de lokale politie voor de aanwervingen via mobiliteit;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2016 om de permanente openstelling
in mobiliteit van de vacatures bij de lokale politie voor het dienstjaar 2016 goed te
keuren;
Gelet op het feit dat de in de mobiliteitscyclus 2016-01 in competitie te stellen
betrekkingen ten laatste op 5 februari 2016 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 25 januari
2016 om de volgende vacatures in de mobiliteitscyclus 2016-01 voor het operationeel en
logistiek en administratief kader in competitie te stellen.
•
3 voltijdse betrekkingen van hoofdinspecteur van politie – interventie;
•
2 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie – interventie;
•
1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie – wijkdienst;
•
1 voltijdse betrekking van onthaalbediende - niveau D;
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 2016-01 van de
volgende vacatures in het operationeel en logistiek en administratief kader van de lokale
politie:
•
3 voltijdse betrekkingen van hoofdinspecteur van politie – interventie;
•
2 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie – interventie;
•
1 voltijdse betrekking van inspecteur van politie – wijkdienst;
•
1 voltijdse betrekking van onthaalbediende - niveau D.
4e zaak:

Stand van zaken capaciteit onderwijs

Schepen van onderwijs Patrick VERTONGEN krijgt het woord.
In verband met de capaciteitsuitbreiding van de gemeentelijke basisschool ’t Villegastje
deelt hij mee dat de bouwaanvraag voor de renovatie, de nieuwbouw en de inplanting van
de tijdelijke school in containers ingediend is. Verder verwijst hij naar het bericht dat in
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het voorbije weekend door de pers werd verspreid en waaruit blijkt dat aan Grimbergen
opnieuw een capaciteitssubsidie werd toegekend, deze keer 3.200.000 euro. De heer
Patrick VERTONGEN wijst erop dat dit nog niet officieel bevestigd werd. Hij kondigt aan
dat er naar aanleiding hiervan opnieuw zal worden vergaderd met de drie onderwijsnetten
in Grimbergen. De subsidie mag niet dienen voor lopende projecten, enkel voor nieuwe
projecten.
Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS vraagt of deze subsidie doelgebonden is en of de nota
die werd ingediend een rol heeft gespeeld in het verkrijgen van deze subsidie?
Schepen Patrick VERTONGEN stelt dat de hogere overheid opnieuw cijfers heeft
opgevraagd en dat het kabinet op basis van deze cijfers heeft geoordeeld dat men
3.200.000 euro zal geven aan de gemeente Grimbergen om nieuwe plaatsen te creëren.
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN krijgt het woord. Aansluitend bij de bespreking van de
capaciteitsproblematiek wenst hij te weten wat de invoering van het M-decreet concreet
betekent voor de gemeente Grimbergen? Is dit een extra last voor het onderwijzend
personeel en is schepen VERTONGEN hiervan op de hoogte? Hij verwijst naar de inzet van
70 extra competentiebegeleiders en vraagt of er reeds extra competentiebegeleiding werd
gegeven.
Schepen Patrick VERTONGEN antwoordt hierop dat er nog geen extra
competentiebegeleiding werd gegeven en dat hij geen zicht heeft op de gevolgen van het
M-decreet.
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN vraagt of de schepen dit kan nagaan zodat er hiervan
tegen de volgende gemeenteraad een overzicht kan gegeven worden.
Voorzitter Jos SMETS stelt voor dat raadslid ROOSEN hier een agendapunt van maakt op
de volgende gemeenteraad.
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN gaat hiermee akkoord.
De heer Gerlant van Berlaer vervoegt de vergadering.
5e zaak:

Basisonderwijs - Wijziging van leden voor de gemeentelijke adviesraad
"flankerend onderwijsbeleid"

Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de zitting van 24 april 2014 overging tot de
oprichting van een gemeentelijke adviesraad flankerend onderwijsbeleid en er de statuten
van vaststelde;
Gelet op artikel 3 van deze statuten betreffende de samenstelling van de gemeentelijke
adviesraad flankerend onderwijsbeleid dat o.a. bepaalt dat de stemgerechtigde leden
afgevaardigd worden door de negen gesubsidieerde basisscholen uit onze gemeente, die
elk een effectief en een plaatsvervangend lid kunnen aanduiden, dat deel moet uitmaken
van hun schoolraad;
Gelet op artikel 200 van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de zitting van 26 juni 2014 overging tot de
aanduiding van de leden van de gemeentelijke adviesraad flankerend onderwijsbeleid en
dat de stemgerechtigde leden hierbij werden aangeduid op voordracht van de
gesubsidieerd basisscholen uit onze gemeente;
Overwegende dat acht personen als effectieve vertegenwoordiger werden aangeduid en
zes personen als plaatsvervangende vertegenwoordiger omdat:
•
door de vrije basisscholen “Prinsenhof” en “De Ankering” enkel een effectief lid was
voorgedragen;
•
door de vrije basisschool “De Cirkel” geen voordrachten waren gedaan;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de zitting van 25 september 2014 alsnog kon
overgaan tot de aanduiding van een plaatsvervangende vertegenwoordiger van de vrije
basisschool "Prinsenhof" in de gemeentelijke adviesraad flankerend onderwijsbeleid,
nadat deze school hiertoe een geldige voordracht had gedaan;
Gelet op het elektronisch schrijven van 5 juni 2015 waarin het schoolhoofd van de vrije
basisschool "De Ankering" meldt dat de heer Dirk SMETS, effectief lid voor de vrije
basisschool "De Ankering", zijn ontslag indient;
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Gelet op artikel 4 van de desbetreffende statuten dat vermeldt dat aan het lidmaatschap
van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid een einde kan komen door onder andere
ontslagneming;
Gelet op het elektronisch schrijven van 20 oktober 2015 waarmee het schoolhoofd van de
vrije basisschool "De Cirkel" een effectief en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de school in de adviesraad flankerend onderwijsbeleid voordraagt;
Gelet op het elektronisch schrijven van 19 januari 2016 waarmee het schoolhoofd van de
vrije basisschool "De Ankering" een nieuwe effectieve vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de school in de adviesraad flankerend
onderwijsbeleid voordraagt;
Gelet op de voordracht door de vrije basisschool "De Cirkel" te Humbeek van mevrouw
Christine DECRUY als effectief lid van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Overwegende dat mevrouw Christine DECRUY deel uitmaakt van de delegatie van de
ouderraad in de schoolraad van de vrije basisschool "De Cirkel" en dat haar kandidatuur
derhalve beantwoordt aan de bepalingen in artikel 3 van de statuten van de adviesraad
flankerend onderwijsbeleid;
Gelet op de voordracht door de vrije basisschool "De Cirkel" te Humbeek van de heer
Jeroen BEELEN als plaatsvervangend lid van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Overwegende dat de heer Jeroen BEELEN deel uitmaakt van de delegatie van de
ouderraad in de schoolraad van de vrije basisschool "De Cirkel" en dat zijn kandidatuur
derhalve beantwoordt aan de bepalingen in artikel 3 van de statuten van de adviesraad
flankerend onderwijsbeleid;
Gelet op de voordracht door de vrije basisschool "De Ankering" te Grimbergen van
mevrouw Inne ANDRIES als effectief lid van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Overwegende dat mevrouw Inne ANDRIES deel uitmaakt van de delegatie van het
personeel in de schoolraad van de vrije basisschool "De Ankering" en dat haar
kandidatuur derhalve beantwoordt aan de bepalingen in artikel 3 van de statuten van de
adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Gelet op de voordracht door de vrije basisschool "De Ankering" te Grimbergen van
mevrouw Karolien ALDERS als plaatsvervangend lid van de adviesraad flankerend
onderwijsbeleid;
Overwegende dat mevrouw Karolien ALDERS deel uitmaakt van de delegatie van de
ouderraad in de schoolraad van de vrije basisschool "De Ankering" en dat haar
kandidatuur derhalve beantwoordt aan de bepalingen in artikel 3 van de statuten van de
adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Overwegende dat uit de praktijk blijkt dat sommige leden van de adviesraad aangeven
dat het efficiënter blijkt te zijn dat het lidmaatschap van effectieve en plaatsvervangende
vertegenwoordigers wordt omgewisseld;
Overwegende dat naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld om op vraag van de
betrokken leden het lidmaatschap van de volgende effectieve en plaatsvervangende leden
te wijzigen:
van:
•
Carl WTTRWULGHE, als effectief lid voor de vrije basisschool "Sint-Jozef";
•
Anne LOUWAGIE, als plaatsvervangend lid voor de vrije basisschool "Sint-Jozef";
•
Isabelle DE KRIEK, als effectief lid voor de gemeentelijke basisschool "'t Mierken";
•
Stefaan ROELEN, als plaatsvervangend lid voor de gemeentelijke basisschool "'t
Mierken";
naar:
•
Anne LOUWAGIE, als effectief lid voor de vrije basisschool "Sint-Jozef";
•
Carl WTTRWULGHE, als plaatsvervangend lid voor de vrije basisschool "Sint-Jozef";
•
Stefaan ROELEN, als effectief lid voor de gemeentelijke basisschool "'t Mierken";
•
Isabelle DE KRIEK, als plaatsvervangend lid voor de gemeentelijke basisschool "'t
Mierken";
Gaat over tot een eerste geheime stemming betreffende het ontslag op eigen vraag van
Dirk SMETS, effectief lid voor de vrije basisschool "De Ankering", waaruit blijkt dat 33 jastemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
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Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van 2 nieuwe effectieve
vertegenwoordigers voor de gemeentelijke adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Overwegende dat uit deze geheime stemming blijkt dat op de hiernavolgende personen
als volgt werd gestemd:
•
voor de vrije basisschool "De Cirkel", Christine DECRUY 33 ja-stemmen, 0 neenstemmen & 0 onthoudingen;
•
voor de vrije basisschool "De Ankering", Inne ANDRIES 33 ja-stemmen, 0 neenstemmen & 0 onthoudingen;
Gaat over tot een derde geheime stemming voor de aanduiding van 2 nieuwe
plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de gemeentelijke adviesraad flankerend
onderwijsbeleid;
Overwegende dat uit deze geheime stemming blijkt dat op de hiernavolgende personen
als volgt werd gestemd:
•
voor de vrije basisschool "De Cirkel", Jeroen BEELEN 33 ja-stemmen, 0 neenstemmen & 0 onthoudingen;
•
voor de vrije basisschool "De Ankering", Karolien ALDERS 33 ja-stemmen, 0 neenstemmen & 0 onthoudingen;
Gaat over tot een vierde geheime stemming voor de aanduiding van 2 effectieve
vertegenwoordigers, dewelke vooraf als plaatsvervangende vertegenwoordigers werden
aangeduid, voor de gemeentelijke adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Overwegende dat uit deze geheime stemming blijkt dat op de hiernavolgende personen
als volgt werd gestemd:
•
voor de gemeentelijke basisschool "'t Mierken", Stefaan ROELEN 33 ja-stemmen, 0
neen-stemmen & 0 onthoudingen;
•
voor de vrije basisschool "Sint Jozef", Anne LOUWAGIE 33 ja-stemmen, 0 neenstemmen & 0 onthoudingen;
Gaat over tot een vijfde geheime stemming voor de aanduiding van 2 plaatsvervangende
vertegenwoordigers, dewelke vooraf als effectieve vertegenwoordigers werden aangeduid,
voor de gemeentelijke adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Overwegende dat uit deze geheime stemming blijkt dat op de hiernavolgende personen
als volgt werd gestemd:
•
voor de gemeentelijke basisschool "'t Mierken", Isabelle DE KRIEK 33 ja-stemmen, 0
neen-stemmen & 0 onthoudingen;
•
voor de vrije basisschool "Sint Jozef", Carl WTTRWULGHE 33 ja-stemmen, 0 neenstemmen & 0 onthoudingen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
Het ontslag op eigen vraag van Dirk SMETS, effectief lid voor de vrije basisschool "De
Ankering" in de gemeentelijke adviesraad flankerend onderwijsbeleid, te aanvaarden.
Art. 2.
De volgende 2 nieuwe personen aan te duiden in de gemeentelijke adviesraad flankerend
onderwijsbeleid als effectieve vertegenwoordiger:
•
voor de vrije basisschool "De Cirkel", Christine DECRUY;
•
voor de vrije basisschool "De Ankering", Inne ANDRIES.
Art. 3.
De volgende 2 nieuwe personen aan te duiden in de gemeentelijke adviesraad flankerend
onderwijsbeleid als plaatsvervangende vertegenwoordiger:
•
voor de vrije basisschool "De Cirkel", Jeroen BEELEN;
•
voor de vrije basisschool "De Ankering", Karolien ALDERS.
Art. 4.
De volgende 2 personen, dewelke vooraf in de gemeentelijke adviesraad flankerend
onderwijsbeleid als plaatsvervangende vertegenwoordigers werden aangeduid, aan te
duiden als effectieve vertegenwoordiger:
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•
•

voor de gemeentelijke basisschool "'t Mierken", Stefaan ROELEN;
voor de vrije basisschool "Sint Jozef", Anne LOUWAGIE.

Art. 5.
De volgende 2 personen, dewelke vooraf in de gemeentelijke adviesraad flankerend
onderwijsbeleid als effectieve vertegenwoordigers werden aangeduid, aan te duiden als
plaatsvervangende vertegenwoordiger:
•
voor de gemeentelijke basisschool "'t Mierken", Isabelle DE KRIEK;
•
voor de vrije basisschool "Sint Jozef", Carl WTTRWULGHE.
6e zaak:

Basisonderwijs - Vaststellen van de aanwervings- en
bevorderingsprocedure voor het ambt van directeur basisonderwijs

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 mei 2008, zoals laatst gewijzigd op
25 maart 2010, waarbij werd overgegaan tot de vaststelling van de aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden, het programma van het aanwervings- en
bevorderingsexamen, het vaststellen van de voorwaarden voor de samenstelling van de
examenjury en de duur en het verloop van de proeftijd voor het ambt van directeur
basisonderwijs;
Overwegende dat het aangewezen is om de huidige selectieprocedure te optimaliseren;
Overwegende dat naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld om de vigerende
voorwaarden en procedure voor het begeven van het ambt van directeur basisonderwijs
op te heffen en om deze voorwaarden en procedure integraal opnieuw vast te stellen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het protocol dat ter zake werd afgesloten in de schoot van het Afzonderlijk
Gewoon Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd
Onderwijs;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Het ambt van directeur basisonderwijs wordt toegankelijk gesteld bij aanwerving of bij
bevordering. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt bij de openstelling van
het ambt:
•
de wijze van begeven;
•
of er al dan niet een wervingsreserve wordt aangelegd;
•
de geldigheidsduur van de eventuele wervingsreserve.
Art. 2.
De kandidaten moeten voldoen aan de minimale voorwaarden die voor het begeven van
het ambt zijn vastgesteld door de Vlaamse overheid. Aanvullend moeten zij:
•
op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 3 jaar
verworven hebben in het door de Vlaamse gemeenschap georganiseerde onderwijs of
in een onderwijsdienst van een openbaar bestuur;
•
slagen voor het aanwervings- of bevorderingsexamen.
Art. 3.
Het programma van het aanwervings- en bevorderingsexamen omvat minimaal de
volgende delen en onderdelen:
•
schriftelijk gedeelte
- juridisch-administratieve proef (30 punten)
Toetsing van het inzicht in en de vertrouwdheid met de reglementering inzake het
basisonderwijs.
De kandidaten moeten vooral aantonen dat zij de reglementering kunnen situeren
en toepassen.
- pedagogische proef (40 punten)
Het uitschrijven van een verhandeling/verslag waarin wordt gepeild naar de
kennis van de kandidaat voor wat betreft de situering van het gesubsidieerd
basisonderwijs in het brede kader van het onderwijslandschap of omtrent een of
andere onderwijskundige problematiek.
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case-studie (30 punten)
Peilen naar de bekwaamheid om aan de hand van fictieve gegevens een
schoolorganisatorisch probleem op te lossen.
psychosociaal-technisch gedeelte (geschikt/niet geschikt)
Deze proef, waarvoor beroep zal gedaan worden op een extern erkend specialist of
organisme, is gericht op de evaluatie van:
- de draagkracht en mentale weerbaarheid die nodig zijn om kritieke periodes in de
tewerkstelling (zoals de beginperiode) goed door te komen;
- het persoonlijk organisatievermogen dat moet toelaten om zowel de eigen taken
op het vlak van de schoolorganisatie als het functioneren van de medewerkers in
de school te plannen en op te volgen;
- de psychosociale vaardigheden die vereist zijn om te kunnen omgaan met de
verschillende (en vaak tegenstrijdige) aanspraken van diverse belanghebbenden
(leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolbestuur, hogere overheid, …).
mondeling gedeelte (60 punten)
Een gesprek met de examenjury waarin verder gepeild wordt naar:
- de algemene maturiteit van de kandidaat;
- de aanwezigheid van de sociale vaardigheden die nodig zijn om goede contacten
uit te bouwen met het personeel, de ouders van leerlingen, de gemeentelijke
administratie, de beleidsverantwoordelijken, de plaatselijke gemeenschap en de
voogdijoverheid;
- de aanwezigheid van leidinggevende vaardigheden bij de kandidaat;
- de motivatie van de kandidaat;
- de mate waarin de kandidaat beantwoordt aan het goedgekeurde profiel;
- kennis van het basisonderwijs en de lokale context;
- kennis van de werking van het gemeentebestuur;
- visie op een pedagogisch project voor het basisonderwijs;
- kennis van de hedendaagse leefwereld, cultuur, jongeren, volwassenen;
- kennis van het basisonderwijs in het algemeen.
-

•

•

Om te slagen in het examen moeten de kandidaten voor elk onderdeel van het schriftelijk
gedeelte en voor het mondeling gedeelte ten minste 50% van de punten behalen. Op het
schriftelijk en mondeling gedeelte samen moeten de kandidaten om te slagen voor het
examen minstens 60% van de punten behalen. Enkel de drie best gerangschikte
kandidaten van het schriftelijk examengedeelte worden toegelaten tot de verdere
procedure. Indien meer dan één betrekking in eenzelfde procedure kan worden begeven
of bij aanleg van een wervingsreserve zullen enkel de vijf best gerangschikte kandidaten
tot de verdere procedure worden toegelaten. Voor het psychosociaal-technisch gedeelte
krijgen de kandidaten de vermelding "geschikt" of "niet geschikt". Enkel de kandidaten
die als "geschikt" worden weerhouden in het psychosociaal-technisch gedeelte worden
toegelaten tot het mondelinge gedeelte.
Art. 4.
De examenjury belast met het afnemen van het schriftelijk en mondeling gedeelte van
het aanwervings- en bevorderingsexamen wordt als volgt samengesteld:
•
de gemeentesecretaris van Grimbergen of diens afgevaardigde;
•
een deskundige inzake de pedagogisch-didactische aspecten van de sector
basisonderwijs;
•
een directeur van een gemeentelijke basisschool met minimaal 180 leerlingen uit een
andere gemeente;
•
een adviseur van het OVSG.
Art. 5.
De benoeming in het ambt van directeur gebeurt steeds op proef. De duur van de
proefperiode bedraagt maximaal 24 maanden.
Art. 6.
De op proef benoemde directeur moet vóór het einde van de eerste 12 maanden van de
proefperiode een beleidsplan ter kennisname voorleggen aan het college van
burgemeester en schepenen.
Art. 7.
De tussentijdse evaluatie van de proefperiode gebeurt na 10 maanden en de
eindevaluatie na 20 maanden. De evaluaties gebeuren door aan het bestuur interne
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personen voor wat betreft het bestuurlijke domein (evalueren van het nakomen van
afspraken en samenwerking met gemeentediensten inzake financiën, communicatie,
verslaggeving, ...) en externe personen voor het pedagogische en didactische domein.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemandateerd om de samenstelling
van deze jury’s nader te bepalen.
Art. 8.
De voorwaarden en de procedure voor het begeven van het ambt van directeur
basisonderwijs zoals vastgesteld in de gemeenteraadsbeslissing van 22 mei 2008 en
laatst gewijzigd in de gemeenteraadsbeslissing van 25 maart 2010 worden opgeheven.
7e zaak:

Wijziging personeelsformatie ter ondersteuning van de diensten Bevolking
en Burgerlijke Stand en Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening

Gelet op het feit dat de gemeenteraad met toepassing van de bepalingen van artikel 43,
§2, 4°, als enige bevoegd is voor de vaststelling van de personeelsformatie;
Overwegende dat de gemeenteraad op 24 januari 2008 overging tot de vaststelling van
de volledige personeelsformatie volgens de principes die ter zake werden opgelegd
ingevolgde het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de
minimale voorwaarde van de personeelsformatie;
Overwegende dat door de Vlaamse Regering werd beslist om met ingang van 1 april 2015
de regularisatie van de gesco-contingenten door te voeren;
Overwegende dat de gemeenteraad op 26 februari 2015 besliste om de op dat ogenblik
ingevulde gesco-betrekkingen voorlopig in een uitdovende contractuele
personeelsformatie op te nemen, zodat in afwachting van een definitieve beslissing
betreffende de bestendiging ervan in een statutaire dan wel contractuele rechtspositie de
tewerkstelling van de huidige titularissen kon behouden blijven;
Overwegende dat de gesubsidieerde tewerkstelling in principe diende te gebeuren als een
aanvullende tewerkstelling in niet-commerciële diensten van sociaal of openbaar nut, van cultureel
belang of voor collectieve behoeften waaraan anders niet voldaan had kunnen worden; dat dit een
aanknopingspunt kan zijn voor de opname van deze betrekkingen in de gewone
contractuele formatie welk in overeenstemming blijft met de bepalingen van het
gemeentedecreet;
Overwegende dat een aantal betrekkingen die voorheen in gesubsidieerd contractueel
dienstverband konden worden ingevuld bij de dienst Bevolking en Burgerlijke Stand en bij
de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening hetzij opgeheven zijn omdat zij op 1 april
2015 vacant waren, hetzij uitdoofden omdat de titularis ervan sedert 1 april 2015 uit
dienst trad;
Overwegende dat een evaluatie ten gronde van de wijze waarop de vroegere
gesubsidieerd contractuele betrekkingen het best in de personeelsformatie kunnen
worden opgenomen (statutair of contractueel) zal gebeuren binnen een project waarbij
het organigram en de personeelsformatie van gemeente en OCMW met de inzet van een
extern raadgevend bureau op toekomstgerichte wijze zullen worden geëvalueerd;
Overwegende dat inmiddels wordt voorgesteld om de contractuele personeelsformatie aan
te passen zodat op korte termijn de vacante betrekkingen kunnen ingevuld worden
teneinde de dienstcontinuïteit te garanderen;
Overwegende dat dit voorstel tot wijziging van de personeelsformatie ter bespreking werd
voorgelegd aan het Gewoon Bijzonder onderhandelings- en Hoog Overlegcomité van het
Gemeente- en OCMW-personeel;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
De hierna vermelde betrekkingen van de uitdovende contractuele personeelsformatie voor
verdere tewerkstelling van het gesubsidieerd contractueel personeel zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2015 te bestendigen in de contractuele
personeelsformatie:
Niveau C
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1,50

Oprichting van een overlegorgaan, en de deelname hieraan, om de
samenwerkingsmogelijkheden en -voorwaarden te bestuderen voor
afvalbeheer middels een opdrachthoudende vereniging

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 in het bijzonder;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
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 samenwerkingsovereenkomst d.d. 25 augustus 2005 tussen het
gemeentebestuur Grimbergen en de intercommunale Haviland betreffende de verwerking
van restafval en grof vuil;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst d.d. 27 februari 2014 tussen het
gemeentebestuur Grimbergen en de intercommunale Haviland betreffende de inzameling
van huishoudelijk restafval, grof vuil en snoeihout;
Gelet op het voorstel dat eveneens in de zitting van heden wordt voorgelegd betreffende
het uitbesteden van de uitbating van beide recyclageparken in Grimbergen aan de
intercommunale Haviland;
Gelet op het schrijven van 19 januari 2016 waarmee Haviland Intercommunale igsv meldt
dat het wenselijk zou zijn om de afvalactiviteiten statutair en structureel te scheiden van
de overige dienstverlening en streekontwikkeling, en deze te laten uitvoeren door een
nieuw op te richten opdrachthoudende vereniging;
Overwegende dat de oprichting van een nieuwe opdrachthoudende vereniging wordt
voorbereid door een overlegorgaan dat de samenwerkingsmogelijkheden en voorwaarden bestudeert;
Overwegende dat de oprichting van dit overlegorgaan gebeurt door de gemeenteraden
van de gemeenten die de oprichting van een opdrachthoudende vereniging overwegen en
dat terzelfdertijd een lid van het college van burgemeester en schepenen moet worden
aangewezen die zitting zal hebben in het overlegorgaan;
Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente Grimbergen deelneemt aan dit
overlegorgaan gezien de lopende samenwerkingsovereenkomsten tussen het
gemeentebestuur Grimbergen en de intercommunale Haviland betreffende de inzameling
van huishoudelijk restafval, grof vuil en snoeihout en de lopende onderhandelingen
betreffende het uitbesteden van de uitbating van beide recyclageparken in Grimbergen;
Overwegende dat - indien het resultaat van de studieopdracht positief is ten opzichte van
de mogelijke oprichting van een opdrachthoudende vereniging - het overlegorgaan aan de
deelnemende gemeenten een bundel ter beschikking stelt waarin de volgende
documenten opgenomen zijn:
•
een grondige motiveringsnota;
•
een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de
daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de
bestuurlijke organisatie van de opdrachthoudende vereniging;
•
een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de
controlemogelijkheden op de uitvoering;
•
een ontwerp van statuten;
Overwegende dat deze documenten de basis vormen van de uitwerking van het
samenwerkingsconcept;
Overwegende dat het overlegorgaan over een periode van maximaal één jaar beschikt,
ingaand op de installatievergadering, om zijn studieopdracht te vervullen;
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Overwegende dat opdrachthoudende verenigingen niet kunnen worden opgericht in de
loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de
gemeenteraden worden georganiseerd;
Overwegende dat de raad van bestuur van Haviland Intercommunale igsv in dit tijdskader
vraagt aan de gemeenten die het beheer van de afvalactiviteiten nog niet hebben
overgedragen aan een andere vereniging, om uiterlijk 31 maart 2016 een beslissing te
nemen inzake de oprichting van het overlegorgaan, zodat de openingsvergadering van dit
overlegorgaan kan plaatsvinden in de maand april 2016;
Overwegende dat Haviland Intercommunale igsv tevens vraagt om over te gaan tot de
aanwijzing van lid van het college van burgemeester en schepenen, en eventueel ook een
plaatsvervanger, die zitting zal hebben in het overlegorgaan;
Overwegende dat Haviland Intercommunale igsv bereid is het secretariaat van het
overlegorgaan op zicht te nemen; dat hiervoor geen budget dient voorzien te worden;
Overwegende dat Haviland Intercommunale igsv reeds voorbereidend onderzoek uitvoert
waarover tijdens de openingsvergadering zal gerapporteerd worden;
Overwegende dat de gemeenten niet gebonden zijn door hun deelneming in het
overlegorgaan; dat de deelnemende gemeenten zich nadien dienen uit te spreken over de
documenten die hun zullen worden voorgelegd, namelijk ofwel wordt beslist af te zien van
deelneming aan de eventuele oprichting van de opdrachthoudende vereniging, ofwel
wordt akkoord gegaan met het voorstel, al of niet op voorwaarde dat wijzigingen aan dat
voorstel worden aangebracht;
Overwegende dat deze beslissingen van de gemeenten worden voorgelegd aan het
overlegorgaan dat daarover in consensus beslist; dat de vertegenwoordigers van de
afhakende gemeenten niet deelnemen aan deze besluitvorming;
Overwegende dat het definitieve voorstel aan de overblijvende gemeenten wordt
voorgelegd; dat de gemeenten dit voorstel enkel kunnen goed- of afkeuren;
Overwegende dat de gemeenten die hun instemming hebben betuigd met het definitieve
voorstel van het overlegorgaan, zonder daartoe verplicht te zijn, uiterlijk binnen drie
maanden die volgen op de laatste beslissing tot goedkeuring, een opdrachthoudende
vereniging kunnen oprichten;
Overwegende dat de toetreding van een gemeente tot een opdrachthoudende vereniging
afhankelijk is van een daartoe strekkende beslissing van de gemeenteraad op basis van
een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich verschillende
beheersvormen reëel aanbieden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming betreffende de aanduiding van een lid van
het college van burgemeester en schepenen als effectieve gemeentelijke
vertegenwoordiger in het overlegorgaan dat de samenwerkingsmogelijkheden en –
voorwaarden bestudeert voor afvalbeheer middels een opdrachthoudende vereniging,
waaruit blijkt dat:
•
24 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Eddie BOELENS;
•
4 ongeldige stemmen op 33 stemmers wordt uitgebracht;
•
5 blanco stemmen op 33 stemmers wordt uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming betreffende de aanduiding van een lid van
het college van burgemeester en schepenen als plaatsvervangende gemeentelijke
vertegenwoordiger in het overlegorgaan dat de samenwerkingsmogelijkheden en –
voorwaarden bestudeert voor afvalbeheer middels een opdrachthoudende vereniging,
waaruit blijkt dat:
•
19 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;
•
1 stem op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Marc VAN
GODTSENHOVEN;
•
6 ongeldige stemmen op 33 stemmers wordt uitgebracht;
•
7 blanco stemmen op 33 stemmers wordt uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
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Zich akkoord te verklaren met de oprichting van een overlegorgaan, en de deelname
hieraan, om de samenwerkingsmogelijkheden en –voorwaarden te bestuderen voor
afvalbeheer middels een opdrachthoudende vereniging.
Art. 2.
M. Eddie BOELENS, lid van het college van burgemeester en schepenen, aan te duiden als
effectieve gemeentelijke vertegenwoordiger in dit overlegorgaan.
Art. 3.
M. Marleen MERTENS, lid van het college van burgemeester en schepenen, aan te duiden
als plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger in dit overlegorgaan.
9e zaak:

Nood- en interventieplan Grimbergen - Akkoord tot een tweede verlenging
van het contract met Haviland igsv voor de ondersteuning van de
noodplanambtenaar

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 september 2008 waarin akkoord werd
gegaan met het definitief voorstel van Haviland IgSv om de noodplanambtenaar te
ondersteunen tot 31 december 2012;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 december 2012 om bovenstaande
overeenkomst inzake de ondersteuning van de gemeentelijke noodplanambtenaar te
verlengen met een periode van 3 jaar;
Gelet op het schrijven van 29 oktober 2015 van Haviland IgSv met daarin de vraag om de
vermelde overeenkomst met Haviland IgSv voor een tweede maal te verlengen met een
periode van 3 jaar;
Overwegende dat voormelde overeenkomst is afgelopen op 31 december 2015;
Overwegende dat de eindverantwoordelijkheid voor nood- en interventieplanning binnen
de samenwerking met Haviland IgSv om wettelijke redenen bij de gemeente blijft, wat
niet het geval is binnen de samenwerking rond de gemeenschappelijke interne dienst voor
preventie en bescherming op het werk (GIDPBW);
Overwegende dat volgende diensten door Haviland IgSv worden verleend:
•
studie en opvolging van de wetgeving inzake noodplanning en informatieverstrekking
dienaangaande;
•
adviesverlening aan en ondersteuning van de noodplanambtenaar;
•
sturing en begeleiding bij het opstellen door de deelnemende gemeenten van een
communicatieplan;
•
begeleiding bij de vergaderingen van de veiligheidscel;
•
periodiek overleg met de noodplanambtenaar van de deelnemende gemeenten met
het oog op opvolging en actualisering van de in het Nip opgenomen gegevens;
•
ad hoc overleg met andere lokale autoriteiten (burgemeester, secretaris,…);
•
contacten en interface met derden zoals: provincie Vlaams-Brabant, Federaal
gezondheidsinspecteur, Fluxys, …;
•
begeleiding bij uitwerking en coördinatie van oefeningen;
Overwegend dat het omwille van de continuïteit en de specifieke specialistische
ondersteuning inzake de nood- en interventieplanning aangewezen is om beroep te
kunnen blijven doen op de dienstverlening van Haviland IgSv;
Overwegende dat Haviland IgSv de intentie heeft om zich de komende jaren naast het
ondersteunen van het reeds bestaand algemeen noodplanningsbeleid, meer te focussen
op de analyse van specifieke risico's eigen aan de gemeente alsook het kritisch opvolgen
van ontwikkelingen op het gebied van veiligheid;
Overwegende dat de kosten voor deze verlenging berekend worden volgens het aantal
inwoners van de gemeente, waardoor voor de gemeente Grimbergen de financiële
bijdrage 15.750 euro exclusief btw per jaar bedraagt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
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Akkoord te gaan met een tweede verlenging van het contract met Haviland IgSv omtrent
de ondersteuning van de gemeentelijke beleidsmedewerker noodplanning en preventie in
zijn hoedanigheid van noodplanambtenaar en dit voor drie jaar tegen de prijs van
15.750 euro exclusief btw per jaar.
Art. 2.
Haviland IgSv, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik van deze beslissing in kennis te
stellen.
10e zaak:

Interne kredietaanpassingen met nummers 1 en 2 voor het dienstjaar 2016
– 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;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 januari
2016 houdende de goedkeuring van de eerste interne kredietaanpassing met betrekking
tot 2016;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 februari
2016 houdende de goedkeuring van de tweede interne kredietaanpassing met betrekking
tot 2016;
Overwegende dat zich regelmatig kredietaanpassingen opdringen, teneinde bepaalde
uitgaven te kunnen verrichten;
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.
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 2016 dienden gewijzigd te worden;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 1
GBB-OW/031000/2281000/BESTUUR/CBS/0/IE18/U

€ 1.797.310,91

GBB-OW/064000/2250300/BESTUUR/CBS/0/IE18/U

€ 0,00

€ 89.978,17

GBB-OW/0690-

€ 0,00

€ 19.487,66

Pagina 15 van 39

€ 109.465,83

00/2250300/BESTUUR/CBS/0/IE18
I.K. 2
GBB-PO/011200/6160030/BESTUUR/CBS/0/IEGEEN/U

€ 153.400,00

€ 16.261,00

GBB-PO/011200/7039000/BESTUUR/CBS/0/IEGEEN/O

€ 0,00

€ 16.261,00

11e zaak:

Gemeentelijk subsidiereglement betreffende de feestbon - Aanslagjaren
2016-2019

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2015 houdende vaststelling van een
reglement betreffende de feestbon voor 2015;
Overwegende dat bovenstaand reglement goedgekeurd is voor de periode van 1 januari
2015 tot 31 december 2015;
Overwegende dat het wenselijk is het reglement te hernieuwen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2016 voor een termijn eindigend op 31 december 2019
feestbonnen toe te kennen.
Art. 2.
Het verlenen van een feestbon heeft tot doel het nabuurschap in Grimbergen te
bevorderen door mensen in een ontspannen sfeer samen te brengen.
Art. 3.
De feestbon kan worden toegekend naar aanleiding van een evenement dat voldoet aan
volgende voorwaarden:
•
het vindt plaats op grondgebied van de gemeente;
•
het gaat uit van de inwoners van een buurt, wijk, plein of straat die in Grimbergen
gelegen is;
•
het respecteert het Nederlandstalige karakter van de gemeente.
Art. 4.
Privéfeesten, activiteiten met winstoogmerk, politiek en religieus getinte feesten en
evenementen van verenigingen die enige andere gemeentelijke subsidie ontvangen,
komen niet in aanmerking voor de toekenning van een feestbon.
Art. 5
Het evenement en de hiermee gepaard gaande uitnodiging moeten zich richten tot alle
inwoners van een buurt, plein, wijk of straat. Inwoners van aan de gemeente grenzende
straten, die hun sociaal-culturele leven in Grimbergen beleven, mogen hierbij mee in
aanmerking genomen worden.
Art. 6.
Een feestbon vertegenwoordigt een waarde van 125 euro. De waarde van de feestbon
wordt verlaagd tot de omvang van de gemaakte, aantoonbare kosten wanneer deze lager
liggen dan 125 euro. Voor eenzelfde buurt, wijk, plein of straat kan slechts eenmaal per
jaar een feestbon worden toegekend.
Art. 7.
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Het geplande evenement moet ruim bekend gemaakt worden in de buurt, plein, wijk of
straat via zoveel mogelijk middelen. Op alle promotiemateriaal dient het logo van de
gemeente Grimbergen of minstens de tekst “met steun van de gemeente Grimbergen”
vermeld te worden. De initiatiefnemers kondigen hun activiteit aan via de UiTDatabank en
bezorgen uiterlijk één week voor het evenement een uitnodiging aan de dienst Economie
en Cultuur.
Art. 8.
Een feestbon wordt slechts uitgereikt binnen de perken van het door de gemeenteraad
goedgekeurde budget. De toekenning van een feestbon gebeurt op basis van het tijdstip
waarop een aanvraag wordt ingediend.
Art. 9.
De aanvraag dient uiterlijk één maand vóór het evenement te worden ingediend door
twee volwassenen, die op verschillende adressen in de betrokken buurt, plein, wijk of
straat gedomicilieerd zijn. Dit dient te gebeuren aan de hand van het aanvraagformulier
dat te verkrijgen is op de dienst Economie en Cultuur of via de website van de gemeente.
De aanvraag moet worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen,
Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen.
Art. 10.
De aanvraagtermijn zoals voorzien in artikel 9 kan worden ingekort voor evenementen die
plaatsvinden binnen de 3 maanden na het inwerkingtreden van onderhavig reglement.
Art. 11.
Het college van burgemeester en schepenen zal na controle van de aanvraag principieel
beslissen tot het al dan niet toekennen van een feestbon en zal deze beslissing aan de
aanvrager overmaken. Indien een feestbon principieel toekenbaar is, dienen de
aanvragers uiterlijk 1 maand na het evenement een stavingdossier in te dienen. Na
controle van het dossier zal het bedrag van de feestbon worden overgeschreven op het
rekeningnummer dat bij de aanvraag vermeld werd.
12e zaak:

Gemeentelijk subsidiereglement betreffende de ondersteuning van actieve
kunstbeoefening - Aanslagjaren 2016-2019

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2015 houdende vaststelling van een
reglement betreffende ondersteuning van actieve kunstbeoefening voor 2015;
Overwegende dat bovenstaand reglement goedgekeurd is voor de periode van 1 januari
2015 tot 31 december 2015;
Overwegende dat de bedoeling van dit reglement erin bestaat om jongeren die leerling
zijn van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Grimbergen te
stimuleren om zich aan te sluiten bij een plaatselijke dans-, muziek-, toneel- of
zangvereniging;
Overwegende dat op manier een vruchtbare kruisbestuiving plaatsvindt en dat het
derhalve wenselijk is om dit reglement te hernieuwen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019
wordt volgens de bepalingen van onderhavig reglement een subsidie ter ondersteuning
van de actieve kunstbeoefening ingesteld voor jongeren die leerling zijn van de
Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Grimbergen en die zich
aansluiten bij een plaatselijke dans-, muziek-, toneel- of zangvereniging.
Art. 2.
De subsidie ter ondersteuning van de actieve kunstbeoefening bestaat uit een
terugbetaling van driekwart van het inschrijvingsgeld van de Gemeentelijke Academie
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met een maximum van 51 euro en is toekenbaar indien cumulatief aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
•
de begunstigde is niet ouder dan 18 jaar op het ogenblik dat het academiejaar van de
Gemeentelijke Academie begint;
•
de begunstigde is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente
Grimbergen op het ogenblik dat het academiejaar van de Gemeentelijke Academie
begint;
•
de begunstigde is bij de Gemeentelijke Academie ingeschreven in de leergangen M1
tot en met H3;
•
de begunstigde sluit zich bij de start van het werkjaar aan bij een plaatselijke dans-,
muziek-, toneel- of zangvereniging;
•
de begunstigde heeft op het einde van het werkjaar aan minstens de helft van de
repetities en optredens van de plaatselijke dans-, muziek-, toneel- of zangvereniging
deelgenomen;
•
de plaatselijke dans-, muziek-, toneel- of zangvereniging betreft een door de
gemeente en een gemeentelijke adviesraad erkende vereniging, die jaarlijks een
werkingstoelage van de gemeente ontvangt;
•
de terugbetaling kan toegekend worden binnen de perken van het door het
gemeentebestuur goedgekeurde budget.
Art. 3.
Het reglement heeft betrekking op de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans van Grimbergen met inbegrip van de vestigingen in de verschillende
deelgemeenten.
Art. 4.
De begunstigde kan slechts eenmaal per academiejaar een gedeeltelijke terugbetaling
van het inschrijvingsgeld ontvangen en dit ongeacht het aantal plaatselijke dans-,
muziek-, toneel- of zangverenigingen waarbij men zich heeft aangesloten.
Enkel het werkelijk betaalde inschrijvingsgeld komt in aanmerking voor terugbetaling.
Eventuele andere bijkomende kosten vallen buiten het toepassingsgebied van dit
reglement.
De terugbetaling wordt berekend op basis van het effectief betaalde inschrijvingsgeld. Met
andere woorden: toegestane kortingen of verminderingen zijn reeds in mindering
gebracht op het bedrag waarop de terugbetaling wordt berekend.
Onrechtmatig verkregen terugbetalingen kunnen te allen tijde teruggevorderd worden.
Het bedrag van de terugbetaling wordt afgerond naar de hogere decimaal, waardoor ten
hoogste met één cijfer na de komma wordt gewerkt.
Art. 5.
De terugbetaling van het inschrijvingsgeld gebeurt na afloop van het academiejaar van de
Gemeentelijke Academie op basis van een lijst, opgemaakt door een verantwoordelijke
van een plaatselijke dans-, muziek-, toneel- of zangvereniging, waaruit het aantal
deelnames van de begunstigde aan repetities en optredens blijkt.
Art. 6.
Het inschrijvingsgeld komt slechts in aanmerking voor terugbetaling binnen de perken
van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget. De terugbetaling gebeurt op basis
van het tijdstip waarop een aanvraag wordt ingediend.
13e zaak:

Stand van zaken parking C

Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord en verklaart dat er tot deze namiddag
nog geen nieuw ontwerp-MER bij de MER-dienst was toegekomen.
Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS vraagt wat de verwachte procedure is, moeten
opnieuw alle stappen doorlopen worden of wordt meteen de definitieve MER ingediend?
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt hierop dat er een opnieuw een ontwerp-MER
moet ingediend worden waarna het volledige proces opnieuw moet doorlopen worden.
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Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS krijgt wederom het woord en vraagt of er dan geen
bouwvergunning voor de maand mei kan aangevraagd worden? Tevens wenst raadslid
LAEREMANS te weten of de gemeente Grimbergen betrokken is bij de besprekingen van
de contracten tussen de stad Brussel, voetbalclub Anderlecht en het Vlaams Gewest?
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt hierop negatief.
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN krijgt het woord en vraagt of er reeds gesprekken zijn
geweest in aanwezigheid van de burgemeester of het college van burgemeester en
schepenen inzake de kosten voor de veiligheid en de exploitatiekosten aangezien het
gewest aan de stad Brussel een som geld zou beloofd hebben om bij te dragen in de
kosten voor de veiligheid Tevens vraagt hij of de bouwheer reeds kan beginnen met de
werken op parking C en dit los van de MER-procedure. Hij vermoedt zelf van niet maar
zou dit graag met zekerheid willen weten, men moet volgens raadslid ROOSEN alert
blijven dat dit niet gebeurd.
Burgemeester Marleen MERTENS deelt mee dat zij gisteren van een journalist heeft
gehoord dat het gewest de stad Brussel inderdaad geld zou geven met als voorwaarde dat
er geen evenemententaks zou geheven worden op de activiteiten die er zouden
plaatsvinden. Dit behoort echter toe aan de bevoegdheid van de gemeente Grimbergen.
Het gewest kan deze voorwaarde niet stellen. De burgemeester weet hier verder niets
van. Wat de ordehandhaving betreft is er een vergadering doorgegaan op het kabinet van
minister JAMBON waarin deze had beloofd om dit aspect naar zich toe te trekken en is
men momenteel bezig om hier een juridisch advies over op te stellen. Verder is er nog
geen beweging. Wat de exploitatiekosten betreft haalt de burgemeester aan dat Besix,
één van de drie kandidaten, bij aanvang van het project heeft gevraagd aan welke taksen
zij zich zouden mogen verwachten. De burgemeester heeft in dat gesprek aangehaald dat
er sowieso een bouwtaks zou geheven worden, maar ook een taks op het gebruik van de
parking. Toen werd reeds gemeld dat de gemeente Grimbergen bepaalde taksen kan
heffen op bepaalde zaken. Men heeft hier echter op gemeentelijk niveau verder nog geen
tijd ingestoken aangezien dit verloren moeite zou zijn als het stadion er niet zou komen.
Het is alleszins de bedoeling om bepaalde taksen te heffen aangezien de gemeente
Grimbergen er ook iets moet uithalen. 12% van de inkomsten van Parking C is thans bij
wijze van belasting aan Grimbergen verschuldigd. Tenslotte verklaart de burgemeester
dat de bouwheer niet kan beginnen met de werken aangezien voor alle werken een
vergunning nodig is.
14e zaak:

Goedkeuring grondafstand verkaveling VA/808/15 – IMBAMI DANNEELS NV
- gelegen tussen Spaanse Lindebaan en Sint-Servaasstraat te 1850
Grimbergen

Gelet op de verkavelingsaanvraag ingediend door IMBAMI DANNEELS nv, A. Stocletlaan
195, 2570 Duffel, voor het verkavelen van 37 loten gelegen tussen de Spaanse Lindebaan
en de Sint-Servaasstraat te 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie E 404
Z2, (afd. 2) sectie E 404 L3 en (afd. 2) sectie E 404 R3, met referentienummer
VA/808/15;
Gelet op de collegebeslissing van IMBAMI DANNEELS nv waarbij een voorwaardelijk
gunstig advies werd uitgebracht voor het verkavelen van 37 loten voor open, halfopen en
gesloten bebouwing, met een grondafstand van 6.088 m² voor inlijving binnen het
openbaar domein van de nieuwe straat;
Overwegende dat de verkavelingsaanvraag nieuwe straten, pleinen en voetwegen
voorziet, met een breedte tussen de rooilijnen die varieert van 3,00 m tot 40,00 m en
met een totale oppervlakte van 6.088 m²;
Overwegende dat de gemeenteraad een beslissing dient te treffen nopens het voorgesteld
rooilijntracé van de weg met bijbehorende grondafstand;
Overwegende dat de oppervlakte voor de plaatsing van een distributiecabine, met
benaderende afmetingen van 5 m x 6 m, gelegen naast een parkeerzone binnen het
openbaar domein, bij notariële akte dient overgedragen te worden aan de
distributienetbeheerder en niet aan het openbaar domein;
Overwegende dat het aangewezen is om betreffende de bovenstaande aangelegenheden
een gemeenteraadsbeslissing te treffen voorafgaand aan de verdere afhandeling van de
aanvraag tot verkavelingsvergunning;
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BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met het nieuwe rooilijntracé voorzien in de verkavelingsaanvraag met
referentienummer VA/808/15 ingediend door IMBAMI DANNEELS nv, A. Stocletlaan 195,
2570 Duffel, voor het verkavelen van 37 loten gelegen tussen de Spaanse Lindebaan en
de Sint-Servaasstraat te 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie E 404
Z2, (afd. 2) sectie E 404 L3 en (afd. 2) sectie E 404 R3, mits het uiteindelijk verkrijgen
van de verkavelingsvergunning.
Art. 2.
De grond met een oppervlakte van 6.088 m² te bestemmen om gratis ingelijfd te worden
in de openbare wegenis van de gemeente Grimbergen.
15e zaak:

Samenwerkingsovereenkomst met de provincie Vlaams-Brabant
betreffende de inventarisatie van trage wegen, de opmaak van een
tragewegenplan en het participatieproject dienaangaande

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 13 februari 2006 kennis
nam van het projectvoorstel "Trage Wegen Doen Bewegen" en besliste de
intentieverklaring hierover te ondertekenen;
Gelet op het actieplan vervat in het mobiliteitsplan dat op 26 februari 2015 door de
gemeenteraad werd goedgekeurd en waarin de opmaak van een tragewegenkaart als
actie nummer 4 is opgenomen;
Overwegende dat "trage wegen" een thema is uit de sneltoets die voorafgaand aan de
laatste verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan werd uitgevoerd en dat dit thema
dient te worden uitgewerkt;
Overwegende dat provincie Vlaams-Brabant de gemeente kan ondersteunen bij het
project rond de terreininventarisatie van buurt- en voetwegen;
Overwegende dat hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met de provincie moet
worden afgesloten waarvan het voorwerp als volgt is omschreven:
•
de inventarisatie van trage wegen:
- kaartopmaak;
- terreininventarisatie;
- gegevensverwerking in databank;
•
de opmaak van een tragewegenplan:
- attractiepolen en wenslijnenkaart;
- gemeentelijke visie;
- netwerk trage wegen;
- actieplan;
•
de ondersteuning van het participatieplan dat gedurende dit project wordt doorlopen,
van bij de start van de inventarisatie tot het uiteindelijk netwerk met bijhorend
actieplan;
Overwegende dat de provincie zich er in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst
toe verbindt om:
•
de grote projectlijnen (timing, afspraken …) vast te leggen en mee op te volgen;
•
inhoudelijke ondersteuning te bieden (praktische, juridische, technische
ondersteuning, specifiek met nadruk op de participatie, …);
•
advisering binnen de verschillende te zetten projectstappen;
•
deel te nemen aan de overlegmomenten;
•
de nodige instrumentaria aan te leveren: Q-GIS, geo-usb, caminodatabank, …;
•
het geoloket van de inventarisatie van de trage wegen aan te passen (door
toevoeging van de inventarisatie van de gemeente);
Overwegende dat de gemeente zich er in het kader van deze
samenwerkingsovereenkomst toe verbindt om:
•
het ‘eigenaarschap’ voor het project op te nemen: het project te trekken en tot een
goed einde te brengen;
•
de grote projectlijnen (timing, afspraken …) vast te leggen en uit te voeren;
•
het project te coördineren, in samenspraak met de provincie;
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•
•
•
•

•
•
•

de algemene en specifieke communicatie te voeren en te coördineren (bv. naar
vrijwilligers, naar inwoners, …), ook en in het bijzonder voor het participatiegedeelte;
te zorgen voor het communicatiemateriaal: prints, publicaties, …;
in te staan voor accommodatie (zalen, dranken) voor bijeenkomsten;
te zorgen voor interne afstemming en opvolging van het project; de gemeenteraad te
informeren voorafgaand aan de start van het project en tussentijds terug te
koppelen;
de stakeholdersvergaderingen voor te bereiden en te leiden;
verslag op te maken van de overlegmomenten, tenzij voorafgaandelijk anders werd
afgesproken;
het GIS-werk op zich nemen: digitaliseren inventaris, kaartopmaak, kaart aanpassen,
netwerkkaart en actieplan;

Overwegende dat de gemeente gedurende het volledige project dient te beschikken over
een:
•
GIS-ambtenaar;
•
communicatieambtenaar;
•
ambtenaar verantwoordelijk voor het thema trage wegen;
Overwegende dat de gemeente zich er met de samenwerkingsovereenkomst toe verbindt
om de stappen uit te voeren conform het provinciaal reglement van 21 oktober 2014 ter
ondersteuning van de opmaak van een netwerk trage wegen; dat dit concreet onder meer
de volgende verbintenissen inhoudt:
•
alle maatregelen nemen om de trage wegen en buurt- en voetwegen te onderhouden;
•
een gedetailleerde beschrijving geven van de return voor de provincie VlaamsBrabant (bijv. logovermelding en zichtbare aanwezigheid bij promotie, tijdens de
opstart en in de loop van het proces;
Overwegende dat een budget van 9.000 euro is voorzien in het meerjarenplan op
rekening 2142000 voor de opmaak van de tragewegenkaart;
Overwegende dat op basis van bovenvermeld provinciaal reglement door onze gemeente
een subsidie ten bedrag van 6.000 euro ter ondersteuning van het project kan worden
aangevraagd;
Gelet op artikel 42 van het decreet gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals laatst
gewijzigd op 25 april 2014, en op de hoger omschreven verbintenis om de gemeenteraad
voorafgaand aan de start van het project te informeren;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
De samenwerkingsovereenkomst met de provincie Vlaams-Brabant betreffende het
participatietraject in het kader van de opmaak van een tragewegenplan goed te keuren
en de gemeentesecretaris en de gemeenteraadsvoorzitter te machtigen deze te
ondertekenen.
16e zaak:

Goedkeuring van het beheersplan voor het oostelijk gedeelte van het bij
koninklijk besluit van 9 juli 1980 beschermde dorpsgezicht "de
Maalbeekvallei"

Gelet op de collegebeslissing 28 januari 2013 tot opmaak van een herwaarderingsplan
voor het oostelijk deel van de beschermde Maalbeekvallei, inclusief de gemeentelijke
recreatieve percelen;
Overwegende dat met het oog op de opmaak van dit herwaarderingsplan voor het
oostelijk deel van de Maalbeekvallei een gemeentelijke begeleidingscommissie werd
samengesteld op 29 april 2013 en gewijzigd op 26 augustus 2013;
Gelet op het bijzonder bestek met nr. 2013/371 "Opmaak van een herwaarderingsplan
voor een gedeelte van het bij koninklijk besluit van 9 juli 1980 beschermde dorpsgezicht
(Maalbeekvallei)" goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 oktober 2013;
Overwegend dat deze opdracht op 3 maart 2014 gegund werd aan Ann Voets bvba,
Lotsesteenweg 96 te 1653 Dworp, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze
inschrijver;
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Overwegend dat aan dit dossier de nodige publieke ruchtbaarheid gegeven op de
informatievergaderingen van 9 september 2014 en 29 september 2015 en via de
gemeentelijke begeleidingscommissie;
Gelet op het ontwerp beheersplan;
Overwegend dat het ontwerp op 12 oktober 2015 besproken werd in de
gemeenteraadscommissie infrastructuur en omgeving;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Het beheersplan voor het oostelijk gedeelte van het bij koninklijk besluit van 9 juli 1980
beschermde dorpsgezicht "de Maalbeekvallei" goed te keuren.
Art. 2.
Het dossier voor definitieve goedkeuring door te sturen naar Onroerend Erfgoed, VlaamsBrabant.
17e zaak:

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en
de vzw Dialoog

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 januari 2014 inzake het voortzetten van de
samenwerkingsovereenkomst "Planadvies duurzaam bouwen voor particulieren" tussen de
gemeente en vzw Dialoog, eindigend op 31 december 2015;
Gelet op het besluiten van de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van
29 november 2012 en van 28 november 2013 betreffende de toekenning van een
provinciale subsidie aan vzw Dialoog voor de uitvoering van een aantal taken van het
'Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen', waaronder het geven van
duurzaam bouwadvies aan particulieren; Beide overeenkomsten werden stilzwijgend
verlengd;
Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad in de zitting van 22 mei 2014 van de
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 provincie Vlaams-Brabant de ambitie heeft om klimaatneutraal te
worden tegen 2040 en dat de gemeente haar hierin steunt;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2015 inzake de goedkeuring van
het klimaatactieplan Grimbergen 2015-2020 waarin onder andere de verderzetting van
het aanbieden van gratis duurzaam bouwadvies werd goedgekeurd;
Gelet op het ontwerp samenwerkingsovereenkomst "Duurzaam bouwadvies voor
particulieren", tussen vzw Dialoog en de gemeente Grimbergen;
Overwegend dat vzw Dialoog, als kennispartner van het 'Provinciaal Steunpunt Duurzaam
Wonen en Bouwen' kwalitatief en onafhankelijk duurzaam bouwadvies geeft, gebaseerd
op de Vlaamse Maatstaf Duurzaam Bouwen;
Gelet op de gunstige evaluatie van de huidige samenwerking;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
De samenwerkingsovereenkomst "Planadvies duurzaam bouwen voor particulieren"
tussen de gemeente en Dialoog vzw, Remylaan 13, 3018 Wijgmaal, voor de periode van 1
januari 2016 tot met 31 december 2016 goed te keuren en akkoord te gaan met de
jaarlijkse verlenging ervan ten laatste één maand voor de einddatum voor zover de
provinciale subsidiëring niet wijzigt.
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De heer Jean-Paul WINDELEN verlaat de vergadering.
18e zaak:

Verlenging van de gemeentelijke subsidie voor ‘duurzaam bouwadvies’ voor
particulieren

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 januari 2014 inzake de ondersteuning voor
duurzaam bouwadvies voor particulieren, eindigend op 31 december 2015;
Gelet op de besluiten van de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van
29 november 2012 en van 28 november 2013 betreffende de toekenning van een
provinciale subsidie aan Dialoog vzw voor de uitvoering van een aantal taken van het
'Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen', waaronder het geven van
duurzaam bouwadvies aan particulieren;
Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad in de zitting van 22 mei 2014 van de
ondertekening van het Burgemeestersconvenant;
Gelet op de verbintenis die door deze ondertekening aangegaan werd om CO2-uitstoot op
het grondgebied van Grimbergen tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen ten
opzichte van het referentiejaar 2011;
Overwegend dat de provincie Vlaams-Brabant de ambitie heeft om klimaatneutraal te
worden tegen 2040 en dat de gemeente haar hierin steunt;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2015 inzake de goedkeuring van
het klimaatactieplan Grimbergen 2015-2020 waarin onder andere de verderzetting van
het aanbieden van gratis duurzaam bouwadvies werd goedgekeurd;
Overwegend dat vzw Dialoog, als kennispartner van het 'Provinciaal Steunpunt Duurzaam
Wonen en Bouwen' kwalitatief en onafhankelijk duurzaam bouwadvies geeft, gebaseerd
op de Vlaamse Maatstaf Duurzaam Bouwen;
Overwegend dat door de financiële ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant de
particuliere bijdrage voor een duurzaam bouwadvies van maximum 3 uur beperkt is tot
25 euro voor advies op basis van plannen en 50 euro voor een advies ter plaatse (in de
woning van de bouwheer);
Overwegend dat de gemeente de particuliere bijdrage op zich kan nemen en zo het
duurzaam bouwadvies gratis aan haar inwoners kan aanbieden;
Overwegend dat de gemeente deze bedragen rechtstreeks uitbetaalt aan vzw Dialoog, na
ontvangst van een trimestriële schuldvordering aangaande de verstrekte bouwadviezen;
Gelet op de brief van 13 januari 2016 waarmee de provincie Vlaams-Brabant bevestigt
dat zij de ondersteuning betreffende duurzaam bouwadvies voortzet op dezelfde basis en
aan dezelfde voorwaarden;
Gelet op de gunstige evaluatie van de huidige samenwerking;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 wordt een subsidie
voor planadvies 'duurzaam bouwen' aan particulieren toegekend. Indien echter de
subsidieregeling hierover van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
wordt stopgezet vóór 31 december 2020, dan wordt de gemeentelijke subsidieregeling
automatisch en op dezelfde datum opgeheven.
Art. 2.
Om aanspraak te kunnen maken op de in artikel 1 vermelde subsidie dient te worden
voldaan aan de voorwaarden waaronder het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en
Bouwen dezelfde subsidie aanbiedt.
Art. 3.
Voor de toepassing van dit besluit wordt onder planadvies verstaan: het geven van
uitgebreid technisch advies op vlak van oriëntatie, isolatie, ventilatie, keuze
verwarmingssysteem, waterbesparing en duurzame materialen.
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Art. 4.
De subsidie kan bij het gemeentebestuur worden aangevraagd door natuurlijke personen
voor planadvies met betrekking tot woningen of bouwwerven die op het grondgebied van
Grimbergen gelegen zijn.
Art. 5.
De subsidie wordt rechtstreeks uitbetaald aan vzw Dialoog, Remylaan 13 te 3018
Wijgmaal en bedraagt per advies:
•
25 euro indien op basis van het plan gewerkt wordt;
•
50 euro indien op basis van een plaatsbezoek gewerkt wordt.
Art. 6.
Indien de aanvrager niet aanwezig is op de afgesproken zitdag blijft de kostprijs voor het
planadvies toch verschuldigd en zal de betaalbare subsidie van 25 of 50 euro integraal op
de aanvrager verhaald worden.
Art. 7.
De subsidie wordt slechts toegekend binnen de perken van het door de gemeenteraad
goedgekeurde budget en gebeurt op basis van het tijdstip waarop een aanvraag wordt
ingediend.
19e zaak:

Verlenging van de gemeentelijke subsidie voor buitenmuurisolatie

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op
de aanwending van sommige toelagen;
Gelet op het feit dat de gemeente Grimbergen het Vlaams-Brabants klimaatengagement
heeft ondertekend op 4 oktober 2013;
Overwegend de netbeheerder Eandis een huishoudelijke premie voor buitenmuurisolatie
toekent;
Overwegend dat de plaatsing van buitenmuurisolatie samen met de buitenafwerking zeer
duur blijft;
Overwegend dat de huidige samenwerkingsovereenkomst waarbij onze inwoners een
premieaanvraag indienen bij Eandis en waarbij Eandis de lijst met toegekende premies
een maal per maand aan de gemeente bezorgt kan verder gezet worden voor zover de
gemeente dezelfde voorwaarden als de netbeheerder hanteert;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 houdende het gemeentelijk
subsidiereglement voor buitenmuurisolatie;
Overwegend dat aan de voorwaarden van het premiereglement van Eandis moet voldaan
worden voor het verkrijgen van de gemeentelijke subsidie;
Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad in zitting van 22 mei 2014 van de
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 provincie Vlaams-Brabant de ambitie heeft om klimaatneutraal te
worden tegen 2040 en dat de gemeente haar hierin steunt;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2015 inzake de goedkeuring van
het klimaatactieplan Grimbergen 2015-2020 waarin onder andere de voortzetting van de
premie voor buitenmuurisolatie is opgenomen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.

Pagina 24 van 39

Voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 wordt een subsidie
voor het plaatsen van buitenmuurisolatie toegekend. Indien echter de subsidieregeling
hierover van de netbeheerder Eandis wordt stopgezet vóór 31 december 2020, dan wordt
de gemeentelijke subsidieregeling automatisch en op dezelfde datum opgeheven.
Art. 2.
Om aanspraak te kunnen maken op de in artikel 1 vermelde subsidie dient te worden
voldaan aan de voorwaarden vervat in het reglement van de netbeheerder Eandis
betreffende de toekenning van een premie voor buitenmuurisolatie.
Art. 3.
De premie wordt slechts een keer per wooneenheid toegekend.
Art. 4.
De subsidie die door de gemeente wordt toegekend, bedraagt 4 euro per m²
aangebrachte buitenmuurisolatie, met een maximum van € 500 per wooneenheid.
Art. 5.
De subsidie kan worden aangevraagd via het daartoe bestemde aanvraagformulier van de
netbeheerder. Het formulier dient samen met een kopie van de facturen die de uitgaven
staven en foto's van de nieuwe toestand te worden overgemaakt aan de netbeheerder,
die zich uitspreekt over het al dan niet toekennen van de subsidie.
Art. 6.
De premie geldt voor eindfacturen die worden opgemaakt vanaf 1 januari 2016.
Art. 7.
Het gemeentebestuur kan alle mogelijke controlemaatregelen treffen om na te gaan of de
geplaatste isolatie in overeenstemming is met de omschrijving in de premieaanvraag. In
het geval dat onregelmatigheden worden vastgesteld, kan de subsidie geweigerd, hetzij
integraal teruggevorderd worden.
Art. 8.
De subsidie wordt slechts toegekend binnen de perken van het door de gemeenteraad
goedgekeurde budget en gebeurt op basis van het tijdstip waarop een aanvraag wordt
ingediend.
Art. 9.
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
De heer Jean-Paul WINDELEN vervoegt de vergadering.
20e zaak:

Stand van zaken asfaltcentrale

Schepen Eddie BOELENS krijgt het woord en geeft aan dat er na de incidenten op 12
november 2015 een infovergadering heeft plaatsgevonden. Hier werden 9 vragen
opgelijst waarop noch door de milieu-inspectie, noch door de asfaltcentrale een afdoend
antwoord werd gegeven. Er werd dan een brief met deze 9 vragen opgesteld en naar de
milieu-inspectie gestuurd. Op 27 januari 2016 heeft de gemeente aangaande deze vragen
een brief ontvangen van de milieu-inspectie. Hierin werd voor twee vragen doorverwezen
naar Volksgezondheid. Op 17 februari 2016 heeft men eveneens antwoord gekregen van
de dienst Volksgezondheid van de Vlaamse Regering op de vraag naar de toxiciteit van de
dampen en de van de producten die gebruikt worden voor de verneveling ervan. Op basis
van deze twee antwoordbrieven en de resultaten van de geurstudie van de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) zal men op 17 maart 2016 een nieuwe vergadering
organiseren met de betrokken buurten om deze resultaten toe te lichten. Er wordt nog
bijkomende informatie verwacht omtrent de gezondheidsrisico’s en meer bepaald inzake
de risico’s die uitgaan van de zgn. PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen).
Men heeft tevens aan de milieu-inspectie gevraagd om een permanent meetstation te
voorzien aangezien de milieu-inspectie zelf aangaf dat er te weinig tijd was om een
correcte meting uit te voeren. Vervolgens meldt schepen BOELENS dat Viabuild een
bouwaanvraag heeft ingediend om de schouw te verhogen tot 51 meter. Aan het
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directoraat-generaal van de luchtvaart werd gevraagd wat de maximale hoogte van de
schouw mag zijn. Verder meldt schepen BOELENS dat aan de milieu-inspectie gevraagd
werd naar een meetmodel om na te gaan wat de effecten zullen zijn van een eventuele
verhoging van de hoogte van de schouw op het uitwaaien van deze dampen. Hierop is er
nog geen antwoord.
Gemeenteraadslid Gerlant VAN BERLAER krijgt het woord en vraagt of dit model rekening
zal houden met het hoogteverschil tussen de wijk en de fabriekssite.
Schepen Eddie BOELENS antwoordt hierop dat hiermee rekening zal worden gehouden,
het is inderdaad een probleem dat er bepaalde buurten hoger liggen zo zal een verhoging
van de schouw tot 51 meter in werkelijkheid maar leiden tot een hoogteverschil van 36
meter met de omliggende buurt. Het heeft geen zin om de schouw te verhogen als dit
geen enkel nut heeft, het is ook niet de bedoeling om Viabuild onnodig kosten te laten
maken.
Gemeenteraadslid Gerlant VAN BERLAER krijgt het woord en zegt dat hij nieuwsgierig is
naar de antwoorden van de milieu-inspectie m.b.t. de gezondheidsrisico’s.
Burgemeester Marleen MERTENS verklaart dat de brieven en de resultaten zullen bezorgd
worden aan de gemeenteraadsleden.
Gemeenteraadslid Jean-Paul WINDELEN krijgt het woord en verklaart dat hij de cijfers
reeds heeft gezien. Hij wenst te weten de vraag aan het directoraat-generaal voor de
luchtvaart werd gesteld met de bedoeling om voor de schouw eventueel een grotere
hoogte op te leggen aan de asfaltcentrale.
Schepen Eddie BOELENS antwoordt hierop dat men in eerste instantie zal moeten nagaan
of een eventuele verhoging geen problemen zal opleveren voor het RVG. Het hoofddoel
moet zijn om minder overlast te veroorzaken voor de omliggende buurten. De verhoging
van de schouw is dan ook een oplossing van tweede orde en zal enkel worden toegestaan
wanneer dit nuttig blijkt te zijn. Men moet nagaan wat de effecten hiervan zullen zijn. De
preventie van de schadelijke uitstoot is wat in eerste moet gebeuren.
Gemeenteraadslid Jean-Paul WINDELEN bevestigt dat het probleem aan de bron moet
aangepakt worden en dat het productieproces dat de asfaltcentrale gebruikt moet worden
aangepast. Raadslid WINDELEN wenst dan ook te weten of de asfaltcentrale hier reeds op
heeft geantwoord? Zijn zij bereid om de nodige aanpassingen te doen in de goede
richting?
Schepen Eddie BOELENS repliceert dat de asfaltcentrale volgens de huidige
milieuvergunning slechts 30% gerecycleerd asfalt mag gebruiken, maar dat zij zich hier
niet aan hebben gehouden. Daarover is er dan ook een PV opgesteld. In de antwoordbrief
staat dan ook uitdrukkelijk dat er onderhandelingen lopende zijn opdat de asfaltcentrale
hieraan tegemoet zou komen en zich aldus aan de tijdelijke milieuvergunning zou
houden. De milieu-inspectie is hiermee bezig.
Gemeenteraadslid Jean-Paul WINDELEN vraagt of er sprake is van toenadering in verband
met een vernieuwd productieproces.
Schepen Eddie BOELENS antwoordt hier negatief op.
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN krijgt het woord en haalt aan dat de cijfers
zorgwekkend zijn. Hij maakt hierbij de vergelijking met de cijfers van 2013, waarna men
allerlei stappen heeft gezet, maar stelt vast dat de cijfers nog steeds niet goed zijn,
integendeel. Tussen de regels kan je volgens hem lezen dat van alles geprobeerd wordt,
zonder dat dit succes oplevert. Hij haalt hierbij aan de cijfers van benzeen en tolueen,
beide kankerverwekkende stoffen, enorm hoog liggen, zeker in vergelijking met andere
asfaltcentrales. Tolueen scoort zelfs 400 % van de toegelaten waarde. Hij wil daarom
weten hoelang de gemeente zal vragen om deze metingen uit te voeren.
Schepen Eddie BOELENS repliceert hierop dat de metingen permanent zullen uitgevoerd
worden, er wordt m.a.w. geen einddatum opgeplakt. De kans is ook zeer groot dat we dit
meetstation zullen krijgen.
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN gaat hier verder op in en verklaart dat fijn stof niet kan
gemeten worden, hij wil dan ook weten wat de plannen hiervoor zijn? Naast de
geurhinder en de toxische gassen is dit eveneens een aandachtspunt.
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Schepen Eddie BOELENS licht toe dat hij deze vraag ook heeft gesteld en dan de milieuinspectie, doch dat deze hierop geen antwoord heeft. Er kan volgens hem een
emissiemeting gevraagd worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Voor een
andere plaats werd recent een dergelijke meting voor fijn en ultrafijn stof gevraagd. Het
grootste probleem hier is echter niet het fijn stof, maar zijn de toxische gassen, zoals de
PAK’s.
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN drukt erop dat het hier toch om een belangrijke
suggestie gaat.
Schepen Eddie BOELENS repliceert dat de VMM reeds informatie werd verkregen over de
concentraties van fijn en ultrafijn stof en dat deze vooral rond de grote verkeersassen
zoals de Ring en de A12 problematisch zijn. Hij ontkent zeker niet dat fijn stof gevaarlijk
is.
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN wijst erop dat sommige waarden – en niet deze van de
minst schadelijke stoffen – astronomisch zijn. Hij wil daarom weten hoe hoog de waarden
moeten zijn alvorens de sluiting van de asfaltcentrale kan worden opgelegd.
Schepen Eddie BOELENS antwoordt hierop dat dit moeilijk te zeggen is aangezien de
milieu-inspectie de vergelijking maakt met andere gelijkaardige situaties en de waarden
die werden gemeten piekwaarden zijn. De gemiddelde waarde van 2,64 mg/m² is
daarentegen dezelfde als in een huissituatie. Dit is dan ook een zaak die volgens schepen
Eddie BOELENS grondig moet bekeken worden met Volksgezondheid.
Gemeenteraadslid Eric NAGELS vraagt net zoals raadslid Gerlant VAN BERLAER of hij de
resultaten kan krijgen en verklaart dat hij erg blij is met de meting.
Burgemeester Marleen MERTENS en schepen Eddie BOELENS verklaren allebei dat de
brieven en de resultaten aan alle gemeenteraadsleden zullen bezorgd worden.
Gemeenteraadslid Eric NAGELS stelt tenslotte dat er sprake is van een geurstudie maar
dat benzeen en tolueen niet geroken kunnen worden en dus wil hij weten of dit in de
toekomst nog zal gemeten worden.
Schepen Eddie BOELENS verklaart dat er inderdaad een geurstudie werd uitgevoerd maar
dat de VMM ook een eenmalige meting heeft uitgevoerd zodat de waarden van o.a.
benzeen en tolueen konden gemeten worden. Om die reden vraagt het gemeentebestuur
een permanent meetstation zodat deze waarden steeds kunnen gemeten worden.
Gemeenteraadslid Eric NAGELS gaat hierop in en vraagt wie deze kosten zal dragen en
verklaart verder dat men op de vorige gemeenteraad heeft gevraagd dat een
onafhankelijk instituut de nodige metingen zou uitvoeren zodat men weet waar men mee
bezig is.
Schepen Eddie BOELENS haalt aan dat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) kan het
zich niet permitteren om de metingen uit te voeren en om er daarna niets mee te doen.
Gemeenteraadslid Jean-Paul WINDELEN krijgt het woord en verklaart dat sommige
waarden meer dan 400% hoger zijn dan in een normale toestand. Hij vraagt zich dan
ook, net zoals raadslid ROOSEN, af wanneer dit zal leiden tot actie. 400% is erg hoog,
zeker omdat het gaat om kankerverwekkende stoffen. Raadslid WINDELEN zegt hierbij
nog dat de asfaltcentrale stoffen wou toevoegen om de geurhinder te verminderen maar
dat bleek dat deze stoffen nog schadelijker zouden zijn. Wat is het kantelpunt?
Schepen Eddie BOELENS stelt dat men bepaalde cijfers niet uit hun context mag halen.
De brief van de milieu-inspectie heeft het over de asfaltcentrale als vermoedelijke bron.
De verhoogde benzeenwaarden zijn eventueel eenduidiger toewijsbaar. We moeten op
basis van deze eerste gegevens voort, maar dit is niet voldoende om te kunnen besluiten
dat de asfaltcentrale moet sluiten. Men zal eerst moeten uitklaren dat deze waarden
uitsluitend het gevolg zijn van de activiteiten van de asfaltcentrale. We moeten verder
meten en vergelijken.
Gemeenteraadslid Jean-Paul WINDELEN gaat hiertegen in en stelt dat de brief van de
milieu-inspectie hier nader op ingaat en ter zake nog volgende informatie bevat:
•
de meting in november was onderhevig aan een wind die sterk van richting
veranderde en werd uitgevoerd door op twee meetpunten waartussen de
asfaltcentrale ligt;
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de gemeten waarden zijn typisch voor een meting van de uitstoot van een bedrijf
gelegen tussen de twee meetpunten in bij veranderende windrinchting;
•
deze meting gaf waarden van 10,82 gram per kubieke meter, wat niet gering is;
•
toevallig stond de wind toen niet in de richting de Kievitstraat.
Verschillende inwoners van deze straat hebben gemeld dat ze het spijtig vonden dat de
wind toen niet in de richting hun straat stond, anders zouden de waarden nog hoger
gelegen hebben.
•

Schepen Eddie BOELENS betwist dat de informatie die gemeenteraadslid Jean-Paul
WINDELEN aanhaalt in de brief van de milieu-inspectie staat, en toont dit aan door deze
brief volledig voor te lezen. Er werd geconcludeerd dat er geen schadelijke gevolgen zijn
voor de volksgezondheid, omdat er een groot verschil is tussen toxiciteit en
hinderlijkheid.
Gemeenteraadslid Jean-Paul WINDELEN leest het besluit van de brief van de VMM voor
die hij heeft gekregen van de beleidsmedewerker milieu van de gemeente.
Schepen Eddie BOELENS reageert hierop dat raadslid Jean-Paul WINDELEN niet verwijst
naar de brief, maar naar de meetcampagne waar inderdaad dat besluit is opgenomen.
Gemeenteraadslid Jean-Paul WINDELEN bevestigt dit. Hij dankt schepen BOELENS voor
zijn inspanningen, en merkt op dat hij trachtte enkel te wijzen op het feit dat schepen
BOELENS deze cijfers niet alarmerend vond, maar dat hij daar toch anders tegenaan kijkt
omdat hij op 200 meter van de asfaltcentrale woont.
Voorzitter Jos SMETS sluit dit gesprek af maar raadslid NAGELS neemt nog het woord en
verklaart dat een verhoging van de schouw niet zal leiden tot een oplossing, het probleem
zal alleen maar verlegd worden aangezien de kern van het probleem zich onder de
schouw bevindt.
Voorzitter Jos SMETS antwoord hierop dat dit reeds gezegd werd en stelt voor om over te
gaan tot het volgende agendapunt.
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN gaat hier niet mee akkoord en vindt het spijtig dat dit
probleem, dat enorm belangrijk is voor de Grimbergse bevolking, door de voorzitter
gebagatelliseerd wordt. Hij verwijt de voorzitter dat hij de bespreking afrondt terwijl er
constructief en inhoudelijk gedebatteerd wordt. Raadslid ROOSEN betreurt deze manier
van werken van de voorzitter en merkt op dat het niet de eerste keer is dat dit gebeurt.
Hij wil dan ook dat dit verandert en dat er in de toekomst constructief over kan
gedebatteerd worden.
Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS voegt hier aan toe dat raadslid NAGELS nog iets wou
toevoegen en dat bleek dat de voorzitter er geen interesse meer voor had.
Gemeenteraadslid Jean-Paul WINDELEN sluit de discussie af door het college van
burgemeester en schepenen te danken voor de inspanningen die reeds geleverd werden.
21e zaak:

Uitbestedinguitbating van de recyclageparken aan de Intercommunale
Haviland via een in house-opdracht – Goedkeuring

Gelet op de statuten van Haviland, inzonderheid artikel 3 dat de doelstellingen van de
intercommunale omschrijft;
Overwegende dat Haviland een totaaloplossing biedt voor het gemeentelijk afval
inzonderheid met betrekking tot de inzameling en de verwerking van huishoudelijk afval
en voor de exploitatie van recyclageparken en dat het aangewezen is het beheer hiervan
op intercommunale wijze te organiseren;
Overwegende dat een dergelijke samenwerking kan overeenkomstig de procedure van
“Wederzijdse exclusieve dienstverlening”, reeds goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 28 juni 2001;
Overwegend dat de “wederzijdse exclusieve dienstverlening” een belangrijk financieel
voordeel oplevert voor de gemeente;
Overwegende dat bij deze procedure de inspraak van de gemeente binnen de
besluitvorming van Haviland, wordt gegarandeerd via de afvaardiging van de gemeente in
de algemene vergadering en in de raad van bestuur;
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Overwegende dat kan overgegaan worden tot het installeren van weegbruggen teneinde
de principes van het differentieel tariefsysteem (diftar–systeem) nog meer te kunnen
doorvoeren op de recyclageparken dan nu het geval is;
Overwegende dat de intercommunale zal instaan voor zowel de installatie van de
weegbruggen als de exploitatie van het park;
Gelet op het voorstel van de intercommunale Haviland, onder vorm van Bijlage 7 met
toelichtingsnota – Exploitatie en beheer van de gemeentelijke recyclageparken;
Aangezien de intercommunale voor dergelijke werken over een ervaren personeelskader
beschikt en op een degelijke wijze materieel is uitgerust;
Overwegende dat deze operatie van gemeentelijk belang en van openbaar nut is;
Gelet op artikel 43, § 2, 4°, van het decreet Gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat
bepaalt dat het vaststellen van het organogram, de aanduiding in dat organogram van de
functies waaraan het lidmaatschap van het managementteam is gekoppeld, de
personeelsformatie en de rechtspositieregeling niet delegeerbare bevoegdheden van de
gemeenteraad zijn;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het visum van de financieel beheerder;
Gaat over tot de stemming;
stemmen tegen:
Gert Leenders, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, 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, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen bij 4 onthoudingen
Artikel 1.
De bijlage 7 “Exploitatie en beheer van de gemeentelijke recyclageparken met
toelichtingsnota’s bij de bestaande samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.
Art. 2.
Deze overeenkomst wordt afgesloten op basis van het principe van “wederzijdse
exclusieve dienstverlening” overeenkomstig de statuten van Haviland.
Art. 3.
De gemeenteraadsvoorzitter en de gemeentesecretaris te machtigen tot de ondertekening
van voormelde bijlage bij de bestaande samenwerkingsovereenkomst en het college van
burgemeester en schepenen gelasten met de uitvoering ervan.
22e zaak:

Gemeentelijk retributiereglement op de verkoop van compostvaten,
compostbakken en aanbouwmodules - Aanslagjaren 2016-2019

Gelet op artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op het decreet gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2014 - 2019 van een retributiereglement op de verkoop van
compostvaten, compostbakken en aanbouwmodules;
Gelet op de noodzaak aan kleinere GFT recipiënten/zakjes die inzonderheid het
afzonderlijk bijhouden van GFT-afval faciliteren voor personen en gezinnen die niet over
een tuin of over een voldoende afgescheiden berging beschikken om dit thans te doen op
een wijze die niet hinderlijk is;
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Overwegende dat het intergemeentelijk samenwerkingsverband Haviland per brief van 17
augustus 2015 de resultaten meedeelde van een samenaankoop die door hen werd
georganiseerd met de bedoeling om aan hun leden tegen een gunstige prijs dergelijke
kleinere GFT-recipiënten met bijbehorende zakjes te kunnen aanbieden;
Overwegende dat de gemeente op basis van het inhouse-principe kan beslissen om deze
bakjes en zakjes via Haviland aan te kopen, zonder zelf een
overheidsopdrachtenprocedure te moeten volgen;
Overwegende dat uit een vergelijking met andere prijzen op de markt en met de prijzen
die de gemeente thans zelf betaalt bij de aankoop van GFT-zakken blijkt dat de
samenaankoop door Haviland gunstige prijzen heeft opgeleverd;
Overwegende dat via Haviland 2 types GFT-bakjes met bijbehorende zakjes kunnen
worden aangekocht:
•
type 8/10 liter tegen de prijs van 1,80 euro voor het bakje en 0,07 euro per zakje;
•
type 15/20 liter tegen de prijs van 2,00 euro voor het bakje en 0,12 euro per zakje;
Overwegende dat deze recipiënten zijn voorzien van luchtcirculatieopeningen waardoor de
inhoud kan uitdrogen en trager composteert en hierdoor bruikbaar zijn in de keuken;
Gelet op het advies van de milieuraad, die oordeelde dat het grootste model het meest
interessante is, gezien de inhoud ervan met een aangepaste kleine GFT-zak kan
meegegeven worden bij de huis-aan-huisophalingen;
Overwegende dat deze GFT-zakjes enkel bedrukt zijn met het logo van Haviland en op die
wijze herkenbaar zijn voor de ophaaldienst;
Overwegende dat deze GFT-bakjes en -zakjes aan onze inwoners zouden kunnen worden
aangeboden tegen respectievelijk 2,50 euro en 0,15 euro per stuk;
Overwegende dat hiertoe een aanvulling dient te gebeuren van het bestaande
gemeentelijk retributiereglement op de verkoop van compostvaten, compostbakken en
aanbouwmodules, dat voor aanslagjaren 2014 - 2019 door de gemeenteraad werd
vastgesteld in de zitting van 19 december 2013;
Overwegende dat de aankoop en verdeling van een initiële hoeveelheid van dergelijke
GFT-bakjes met bijbehorende zakjes kan worden beschouwd als een proefproject en dat
in functie van de vraag ernaar zal dienen te worden bekeken hoe de verdere verdeling
van de GFT-zakjes zal moeten worden georganiseerd; dat hiertoe desgevallend een
beroep kan worden gedaan op het bestaande netwerk van verdeelpunten voor restafval-,
PMD- en GFT-zakken;
Gelet op artikel 43, § 2, 15°, van het decreet gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarmee
aan de gemeenteraad de niet-delegeerbare bevoegdheid wordt toegekend voor het
vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het
heffen van de retributies en de voorwaarden ervan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2016 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een retributie gevestigd op de verkoop van compostvaten, compostbakken en
aanbouwmodules, evenals op de verkoop van kleine GFT-bakjes van 15/20 liter.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt:

prijs per stuk
compostvat

15,00 euro

compostbak

35,00 euro

aanbouwmodule

25,00 euro
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GFT-bakjes 15/20 liter

2,50 euro

Art. 3.
De retributie is verschuldigd door de persoon die het compostvat, de compostbak, de
aanbouwmodule of het GFT-bakje ontvangt.
Art. 4.
Per adres in Grimbergen (met tuin) mag slechts één compostbak en één aanbouwmodule
worden verkocht.
Art. 5. - wijze van invordering
De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
Art. 6. - opheffingsbepaling
De gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 houdende vaststelling voor de
aanslagjaren 2014 - 2019 van een retributiereglement op de verkoop van compostvaten,
compostbakken en aanbouwmodules wordt opgeheven en vervangen door onderhavig
besluit.
23e zaak:

Aanpassing van het gemeentelijk belastingreglement op huisvuilzakken ter
beschikking gesteld door de gemeente en op het ledigen van containers op
gewone ophaaldagen - Aanslagjaren 2016-2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2014 - 2019 van een belastingreglement op huisvuilzakken ter
beschikking gesteld door de gemeente en op het ledigen van containers op gewone
ophaaldagen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2014 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2015-2019 van een belastingreglement op huisvuilzakken ter beschikking
gesteld door de gemeente en op het ledigen van containers op gewone ophaaldagen ;
Gelet op de noodzaak aan kleinere GFT recipiënten/zakjes die inzonderheid het
afzonderlijk bijhouden van GFT-afval faciliteren voor personen en gezinnen die niet over
een tuin of over een voldoende afgescheiden berging beschikken om dit thans te doen op
een wijze die niet hinderlijk is;
Overwegende dat het intergemeentelijk samenwerkingsverband Haviland per brief van 17
augustus 2015 de resultaten meedeelde van een samenaankoop die door hen werd
georganiseerd met de bedoeling om aan hun leden tegen een gunstige prijs dergelijke
kleinere GFT-recipiënten met bijbehorende zakjes te kunnen aanbieden;
Overwegende dat de gemeente op basis van het inhouse-principe kan beslissen om deze
bakjes en zakjes via Haviland aan te kopen, zonder zelf een
overheidsopdrachtenprocedure te moeten volgen;
Overwegende dat uit een vergelijking met andere prijzen op de markt en met de prijzen
die de gemeente thans zelf betaalt bij de aankoop van GFT-zakken blijkt dat de
samenaankoop door Haviland gunstige prijzen heeft opgeleverd;
Overwegende dat via Haviland 2 types GFT-bakjes met bijbehorende zakjes kunnen
worden aangekocht:
•
type 8/10 liter tegen de prijs van 1,80 euro voor het bakje en 0,07 euro per zakje;
•
type 15/20 liter tegen de prijs van 2,00 euro voor het bakje en 0,12 euro per zakje;
Overwegende dat deze recipiënten zijn voorzien van luchtcirculatieopeningen waardoor de
inhoud kan uitdrogen en trager composteert en hierdoor bruikbaar zijn in de keuken;
Gelet op het advies van de milieuraad, die oordeelde dat het grootste model het meest
interessante is, gezien de inhoud ervan met een aangepaste kleine GFT-zak kan
meegegeven worden bij de huis-aan-huisophalingen;
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Overwegende dat deze GFT-zakjes enkel bedrukt zijn met het logo van Haviland en op die
wijze herkenbaar zijn voor de ophaaldienst;
Overwegende dat deze GFT-bakjes en -zakjes aan onze inwoners zouden kunnen worden
aangeboden tegen respectievelijk 2,50 euro en 0,15 euro per stuk;
Overwegende dat hiertoe een aanvulling dient te gebeuren van het bestaande
gemeentelijk belastingreglement op huisvuilzakken ter beschikking gesteld door de
gemeente en op het ledigen van containers op gewone ophaaldagen, dat voor de
aanslagjaren 2015 - 2019 werd vastgesteld in de zitting van 19 december 2013 en dat
gewijzigd en gecoördineerd werd in de zitting van 18 december 2014;
Overwegende dat de aankoop en verdeling van een initiële hoeveelheid van dergelijke
GFT-bakjes met bijbehorende zakjes kan worden beschouwd als een proefproject en dat
in functie van de vraag ernaar zal dienen te worden bekeken hoe de verdere verdeling
van de GFT-zakjes zal moeten worden georganiseerd; dat hiertoe desgevallend een
beroep kan worden gedaan op het bestaande netwerk van verdeelpunten voor restafval-,
PMD- en GFT-zakken;
Gelet op artikel 43, § 2, 15°, van het decreet gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarmee
aan de gemeenteraad de niet-delegeerbare bevoegdheid wordt toegekend voor het
vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het
heffen van de retributies en de voorwaarden ervan;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1 - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2016 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt er
ten behoeve van de gemeente een contante belasting ingevoerd voor het afleveren van
speciale huisvuilzakken welke door het gemeentebestuur ter beschikking van de bevolking
worden gesteld en van speciale etiketten die aangewend moeten worden om het ledigen
van containers op gewone ophaaldagen te bekomen.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
Zakken

prijs per zak

voor de restfractie:
60 liter

1,80 euro

30 liter

0,90 euro

voor groenten-, fruit- en tuinafvalfractie:
60 liter

0,70 euro

30 liter

0,35 euro

15/20 liter voor GFT-bakjes aangeboden door de gemeente

0,15 euro

voor plastiek, metaal en drankverpakking:
60 liter

0,15 euro

Voor lediging van containers op gewone ophaaldagen:
1.100 litercontainer gevuld met restfractie (prijs per jaar):
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1716,00 euro

1.100 litercontainer gevuld met restfractie (prijs per week):

33,00 euro

Voor ophalingen die starten in de loop van het aanslagjaar worden enkel nog de weken
aangerekend volgend op de aanvraag.
Voor stopzetting van ophaling in de loop van het aanslagjaar wordt geen terugbetaling
gedaan voor de weken die volgen op de stopzetting. Ook een tijdelijke onderbreking
van de ophaling gedurende het aanslagjaar geeft geen recht op terugbetaling.
660 litercontainer gevuld met groenten- fruit- en
tuinafvalfractie

7,70 euro

container gevuld met de fractie papier en karton

gratis

Voor zowel de prijs per zak, als de prijs voor het ledigen van een container kan een tarief
van 0 euro worden gehanteerd, indien dit kadert in de ondersteuning van initiatieven die
het louter gemeentelijke belang dienen, hetzij plaatsvinden ter onmiskenbare bevordering
van het lokale sociale, culturele of sportieve gebeuren, dat niet door winstbejag is
ingegeven. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de bevoegdheid
gedelegeerd om te oordelen of aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Het college
van burgemeester en schepenen dient hiertoe steeds een voorafgaandelijke en
gemotiveerde beslissing te nemen.
Art. 3. - wijze van invordering
De belasting moet contant worden betaald.
Voor de lediging van containers wordt de belasting contant ingevorderd door middel van
een factuur.
Art. 4. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen, is op onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.
Art. 5. - opheffingsbepaling
De gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2014 houdende vaststelling voor de
aanslagjaren 2015-2019 van een belastingreglement op huisvuilzakken ter beschikking
gesteld door de gemeente en op het ledigen van containers op gewone ophaaldagen
wordt opgeheven en vervangen door onderhavig besluit.

Toegevoegde agendapunten
24e zaak:

Motie inzake het zogeheten ‘Territoriaal ontwikkelingsprogramma
Noordrand’ aangevraagd door raadslid Bart Laeremans

De gemeenteraad hoort de volgende interpellatie van gemeenteraadslid Bart LAEREMANS
betreffende het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Noordrand:
“We hebben ‘en stoemelings’ kennis genomen van het zogeheten TOP Noordrand of
‘Territoriaal Ontwikkelings-Programma Noordrand’, dat sinds korte tijd te lezen is op de
webstek van Ruimte Vlaanderen. Het dagelijks bestuur van TOP Noordrand bestaat onder
meer uit vertegenwoordigers van Ruimte Vlaanderen, Brussel Stedelijke Ontwikkeling en
de provincie Vlaams-Brabant. De nota van 80 bladzijden is een ‘proeve van programma’
waarop alle ‘belanghebbenden’ tot 18 maart kunnen reageren.
De plannen druisen in grote mate in tegen het Structuurplan Vlaams-Brabant en de
vastlegging van het zogeheten “Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel” door de
Vlaamse regering in 2011. In dat kader werd immers een ruim gebied vastgelegd met een
stedelijk karakter, precies om de meer landelijke of open ruimte-gebieden te vrijwaren
van verdere verstedelijking.
Dat laatste wordt nu blijkbaar opgegeven: het is de bedoeling van de plannenmakers dat
veel grotere delen van Wemmel, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen en Zaventem ten prooi
vallen aan verdere verstedelijking. De open ruimte wordt zelfs beschouwd als de ‘motor
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van de verstedelijking’. De Noordrand moet blijkbaar verworden tot één morfologisch
geheel met Brussel, zodat er tegen 2050 ‘geen Rand meer is’.
De uitbreiding van het Heizelplateau wordt daarbij als voorbeeld en pilootproject gezien.
Het Neo-project en het nieuwe stadion moeten leiden tot de realisatie van grote nieuwe
stadswijken bovenop een overkapte of afgeschafte A12, niet alleen in Brussel zelf, maar
ook in Grimbergen, waar duizenden nieuwe appartementen zouden moeten gebouwd
worden tussen de huidige woonkernen van Strombeek en Bever.
In Wemmel en Merchtem wordt bijna anderhalve vierkante kilometer groengebied en
open ruimte opgeofferd. Daar alleen al moeten maar liefst 10.200 appartementen
gebouwd worden in de hoop dat het Neo-project op de Heizel levensvatbaar zou worden.
In feite komen deze plannen neer op het verder uitsmeren van Brussel over grote stukken
van de Noordrand. Dat dit zal leiden tot nog veel meer ontnederlandsing, ligt voor de
hand. Er valt niet in te zien waarom juist de Noordrandgemeenten de komende decennia
worden uitgekozen als overloopgebied en uitbreidingszone van Brussel en als een zone
waar een intensief verstedelijkingsbeleid zou moeten gevoerd worden.
De minister van de Vlaamse Rand heeft intussen via Ring-TV in krachtige woorden
afstand genomen van deze plannen, waarbij zijn administratie overigens helemaal niet
betrokken was. Ook de minister van Ruimtelijke Ordening heeft verklaard dat het slechts
om een ambtelijke denkoefening ging.
Toch zijn de plannen nog niet verwijderd van de webstek van de Vlaamse overheid. Het is
precies de bedoeling dat hierop gereageerd wordt.”
Raadslid Bart LAEREMANS stelt dat hij een motie inzake het zogeheten ‘Territoriaal
ontwikkelingsprogramma Noordrand’ heeft opgesteld vanuit een brede visie en niet vanuit
een persoonlijke visie. Aangezien er slechts tot 18 maart 2016 kan worden gereageerd,
vraagt hij om deze motie, waarvan de tekst als volgt luidt, goed te keuren:
De gemeenteraad van Grimbergen stelt inzake het TOP Noordrand:
•
dat er op zich geen bezwaar bestaat dat er overleg gepleegd wordt tussen het
Vlaams Gewest, de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
over grensoverstijgende hangijzers, met name dan de prangende
mobiliteitsproblematiek en de realisatie van bepaalde projecten aan de stadsrand die,
indien ze daadwerkelijk gerealiseerd zouden worden, veel extra verkeer en drukte
zullen aanzuigen.
•
dat daarbij gerust op lange termijn kan gedacht worden en dat zeker creatieve
ideeën mogen ontwikkeld worden, zoals de ontmoediging van autoverkeer in de stad,
de uitbouw van transferia aan de stadsrand en de versterking van het openbaar
vervoer;
•
dat het TOP-Noordrand evenwel veel te veel uitgaat van een verstedelijkingslogica en
een ruimtelijke versmelting tussen Brussel en de Vlaamse Rand;
•
dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de nog maar net goedgekeurde plannen van
het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel, waarbij de stedelijke ontwikkeling
ruimtelijk duidelijk afgebakend werd;
•
dat de in TOP Noordrand voorgestelde woonprojecten rond het Heizelplateau de
draagkracht van onder meer Grimbergen en Strombeek-Bever ruim overschrijden;
•
dat veel te weinig wordt rekening gehouden met de Nederlandstalige identiteit van
de Vlaamse Rand, waarbij van nieuwkomers een duidelijk engagement tot integratie
wordt verwacht, niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst; dat de Vlaamse Rand
geen onderdeel is of wenst te worden van de grootstad;
•
dat de hele Vlaamse Rand vandaag reeds een zware demografische druk ervaart
vanuit de hoofdstad en dat het zeker niet gewenst is deze beweging extra te gaan
voeden met grootschalige stedelijke wooninfrastructuur in onze streek, die bovendien
sterk gericht zou zijn op Brussel en die los zou staan van de huidige gemeentelijke
woonkernen;
•
dat integendeel alles in het werk moet gesteld worden opdat Brussel zelf opnieuw
een meer leefbare en aantrekkelijke woonstad zou worden; dat Brussel helemaal niet
dicht bevolkt is en er in deze stad mits enige visie en creativiteit nog heel wat te
realiseren valt.
De gemeenteraad draagt het college op deze motie over te maken aan de Vlaamse
regering (minister-president, minister Vlaamse Rand, minister Ruimtelijke Ordening), de
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leden van het Vlaams Parlement van Halle-Vilvoorde, de deputatie van Vlaams-Brabant,
de provincieraadsleden van Halle-Vilvoorde en hogervermelde Noordrandgemeenten.
Burgemeester Marleen MERTENS, die binnen het college verantwoordelijk is voor
ruimtelijke ordening, krijgt het woord. Zij zegt door deze motie op snelheid gepakt te zijn
en stelt aan de raadsleden voor om de tekst waaraan de administratie reeds werkt te
becommentariëren tegen maandag 7 maart.
Verder gaat zij in op de opzet van dit Territoriaal Ontwikkelingsprogramma, dat erin
bestaat om alle relevante gesprekspartners samen te brengen voor een denkoefening op
initiatief van Vlaanderen en Brussel. Op die manier vonden er verschillende sessies plaats
met een groot en verscheiden aantal aanwezigen. Zelf nam zij ook deel aan deze
bijeenkomsten. Na elke sessie werd een krantje uitgebracht.
Burgemeester Marleen MERTENS wijst erop dat het de bedoeling is om strategieën te
ontwikkelen op vier terreinen, nl.:
•
mobiliteit,
•
open ruimte,
•
de balans tussen stedelijke ontwikkeling en de luchthaven,
•
activeren van onbenutte ruimtes.
Aan elke strategie worden acties gekoppeld, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen
“must haves” and “nice to haves”. Bij elke actie worden ook de minimaal te betrekken
actoren en een timing geplaatst.
Verder geeft burgemeester Marleen MERTENS aan dat gewerkt wordt rond vier
deelgebieden:
•
de Europese boulevard,
•
het Heizelplateau,
•
Leuvensesteenweg / E40,
•
Zenne – gedeelde vallei.
De burgemeester deelt mee dat aan iedereen een kopie zal worden bezorgd van het
document dat als reactie op de “proeve van territoriaal ontwikkelingsprogramma” voor de
Noordrand reeds werd voorbereid en geeft vervolgens de hoofdpunten van de kritiek ten
aanzien van deze proeve aan.
Tot slot concludeert zij dat het rapport een denkoefening is die vlot leest. Het is een visie,
geen beleidsdoelstelling. Het zal onmogelijk zijn om alles te kunnen realiseren.
Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS vraagt waarom beide documenten niet kunnen
overgemaakt worden aangezien de benadering van het college van burgemeester en
schepenen heel anders is. Volgens hem is het grote probleem is dat de tekst van het
programma haaks op het VSGB staat. Uit de oefening blijkt dat men de controle over
grote stukken van Vlaams-Brabant zou verliezen aan de stad Brussel. Hij verwijst naar
het huizenproject op het Heizelplateau dat men wil gebruiken als pilootproject en waar
men 26.000 nieuwe woningen wil bouwen, grenzend aan Meise om 75.000 à 80.000
nieuwe inwoners op te vangen. Dit is volgens raadslid Bart LAEREMANS zo absurd dat
men daar gewoon nee moet op zeggen. Over de nota hangt volgens hem een zweem van
een algehele verstedelijking en ruimtelijke versmelting van de volledige Noordrand.
Gemeenteraadslid Anne DEMAN verlaat de vergadering.
Burgemeester Marleen MERTENS stelt voor om de tekst van raadslid LAEREMANS in te
passen in de nota opgesteld door het schepencollege.
Na verder debat en beraadslaging, waaraan ook wordt deelgenomen door andere
raadsleden, wordt besloten om niet tot een stemming over de motie van raadslid Bart
LAEREMANS over te gaan.
25e zaak:

Situatie in Ter Borre aangevraagd door raadslid Vera Van Impe

Gemeenteraadslid Vera VAN IMPE krijgt het woord en schetst de volgende situatie rond
Ter Borre, die volgens haar leidt tot een hoog onveiligheidsgevoel:
“Sinds enkele weken is er opnieuw veel geluidshinder en wordt er amok gemaakt rond Ter
Borre.
Tijdens de nacht van 30 januari 2016 werd er een feestje gehouden met als gevolg dat de
inkomhal een vuilnisbelt leek.
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Daarenboven blijkt dat het park al enkele maanden niet meer afgesloten wordt.
Bovendien zien de bewoners politiepatrouilles voorbij rijden, maar de ingang van het park
en 't gebouw worden zelfs niet bekeken.
Ten slotte stellen we vast dat de beloofde camera's er nog steeds niet zijn.
Het mag dan ook niet verwonderen dat de bewoners zeer ontevreden zijn.”
Aansluitend hierbij vraagt zij van het college van burgemeester en schepenen een
antwoord op de volgende vragen:
•
Waarom wordt het park niet meer afgesloten?
•
Waarom zijn de beloofde camera’s nog niet geplaatst?
•
Wat zal hieraan gedaan worden?
•
Hoe wordt in de buurt van Ter Borre gepatrouilleerd? Bvb. rijdt de patrouillewagen de
parking van Ter Borre op en controleren ze het park?
•
Welke interventies heeft de politie rond Ter Borre gedaan tijdens de afgelopen
maanden?
Tevens vraagt zij dat het college van burgemeester en schepenen actie onderneemt om
de veiligheid rond Ter Borre te verhogen en het initiatief neemt om de inwoners van Ter
Borre in te lichten en gerust te stellen om zo het veiligheidsgevoel te verhogen.
De korpschef Jurgen BRAECKMANS vervoegt de vergadering en krijgt het woord. Hij
verklaart dat de veiligheidsproblematiek die raadslid VAN IMPE aanhaalt, gekend is en
overloopt vervolgens de richtlijnen die inzake de benadering van de problematiek van
overlast aan de mensen van de politie werden meegegeven en die reeds bestonden
vooraleer deze vraag door het raadslid werd gesteld.
Aansluitend geeft de korpschef de volgende antwoorden op de gestelde vragen:
•
Waarom wordt het park niet meer afgesloten?
Het park Van Der Noot moet volgens de instructies ‘s avonds na controle telkens
worden afgesloten. Dat er momenten zijn geweest waarbij het park niet werd
afgesloten, wordt niet betwist, maar kan de korpschef niet controleren.
•
Waarom zijn de beloofde camera’s nog niet geplaatst? Wat zal hieraan gedaan
worden? Hierover zijn er verschillende vergaderingen geweest met de OCMWvoorzitter en de schepen van openbare werken. De politie heeft in augustus 2015
opdracht gekregen om dit verder te bekijken. Er werden contacten gelegd met
gespecialiseerde firma’s die bevestigden dat een uitbreiding van het bestaande
systeem technisch haalbaar is. Hierbij kwam ook het prijskaartje aan bod. Inmiddels
werd beslist om niet enkel de omgeving van Ter Borre bijkomend van
camerabewaking te voorzien, maar ook de omgeving van het Cultuurcentrum en van
sporthal Vertommen. Tevens bleek dat een optimalisering van het netwerk
noodzakelijk was. Hiertoe werden kredieten opgenomen in de politiebegroting 2016.
Sinds juli 2015 is er aan dit dossier dus voortdurend gewerkt. In samenspraak met de
gemeentediensten is er een bestek in de maak dat normaliter op de agenda van het
college van burgemeester en schepenen van 7 maart 2016 zal staan en dat tijdens de
gemeenteraadszitting van maart ter goedkeuring zal voorgelegd worden. De plaatsing
van de camera’s wordt voorzien op eind juni 2016.
•
Hoe wordt in de buurt van Ter Borre gepatrouilleerd? Rijdt de patrouillewagen de
parking van Ter Borre op en controleren ze het park?
Volgens de richtlijnen moet er, indien dit rekening houdend met de uit te voeren
interventies mogelijk is, tijdens elke van de 3 shifts minstens twee keer langs de “hot
spots” zoals het park Van Der Noot, de inkom en parking van Ter Borre, het
Cultuurcentrum en de sporthal Vertommen gereden worden. Hierover moet
gerapporteerd worden (wanneer, waar, hoe lang) zodat dit voor de korpschef
controleerbaar is. Verder wordt een aangepaste houding gevraagd: zo moet een
zichtbare aanwezigheid met een kordate en correcte aanpak gebruikt worden. Dit
houdt in dat men het dienstvoertuig parkeert en te voet patrouilleert, dat men eens
binnengaat in het Cultuurcentrum of Ter Borre om dag te zeggen en te kijken of alles
in orde is.
•
Welke interventies heeft de politie rond Ter Borre gedaan tijdens de afgelopen
maanden?
De klacht inzake geluidshinder werd onderzocht. Uit het logboek blijkt dat een
dergelijke klacht niet werd gerapporteerd voor Ter Borre, maar wel voor de zaal van
een verder gelegen café. Er waren wel meldingen van het type: “Er staan er hier twee
aan de deur”. Of ook: “Men is een feestje aan het bouwen in de hal en er hangt een
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rare geur”. En nog: “Er ligt vuilnis in de inkomhal”. Over geluidsoverlast waren er
echter geen klachten voor Ter Borre. Niet alle gevallen van overlast worden echter
gemeld. De zaken die wel gemeld worden, worden geregistreerd in het systeem. De
korpschef heeft geen weet van een stijging van meldingen van de afgelopen maanden
enkel een geval van achtergelaten afval in de inkomhal.
Gemeenteraadslid Vera VAN IMPE dankt de korpschef voor zijn uitvoerig antwoord en
haalt hierbij aan dat zij slechts de zaken weergeeft die aan haar worden gemeld. Ze is er
zich verder van bewust dat het vaak om een subjectief onveiligheidsgevoel gaat, maar
perceptie is realiteit. Raadslid VAN IMPE is tenslotte blij dat de aankoop van de camera’s
op de gemeenteraad van maart zal geplaatst worden waar zij spijtig genoeg niet
aanwezig zal kunnen zijn.

Mondelinge vragen
Vanwege Marielle ROMEYNS
Gemeenteraadslid Marielle ROMEYNS krijgt het woord en herhaalt de vraag die zij tijdens
de vorige gemeenteraadszitting heeft gesteld als een toegevoegd agendapunt om in de
gemeente Grimbergen een of meerdere “blokpunten” in te richten waar studenten tijdens
de examenperiodes terecht kunnen. Ze haalt hierbij aan dat schepen VERTONGEN toen
meldde dat hij hierover nog niet werd aangesproken en dat zij de vraag moest stellen aan
de jeugdraad. Raaslid ROMEYNS heeft de dag erna contact opgenomen met de voorzitter
van de jeugdraad, die hiervan niet op de hoogte was en aangaf dat er veel vraag was van
studenten om zulke blokpunten op te richten. De jeugdraad was dus niet op de hoogte en
raadslid ROMEYNS snapt ook niet waarom zij dit via hen moest regelen. Ze vond de
reactie van schepen Patrick VERTONGEN dan ook vreemd.
Schepen Patrick VERTONGEN krijgt het woord. Hij geeft aan dat hij de dag na de
gemeenteraadszitting aan de dienst Welzijn gevraagd heeft om dit punt op de agenda van
de jeugdraad te zetten. Tijdens een eerste bespreking werd al gezegd dat de jeugdraad
niet zou instaan voor het toezicht op deze blokpunten. Dit voorstel werd ondertussen ook
besproken binnen het OCMW. Er wordt gezocht naar geschikte locaties.
Vanwege Gerlant VAN BERLAER
Raadslid Gerlant VAN BERLAER krijgt het woord en heeft een viertal vragen:
•

Een eerste, technische vraag betreft het “charter tegen sociale dumping” dat door
hem als toegevoegd agendapunt ter bespreking werd voorgelegd aan de
gemeenteraad tijdens de zitting in november 2015. Er was toen bezorgdheid over de
mate waarin dit document juridisch steek hield. De bespreking werd om die reden
verdaagd. Thans wenst hij dit terug op de gemeenteraadsagenda geplaatst te zien.
Hij vraagt zich af hoe dit kan gebeuren.

•

In tweede instantie dankt hij de gemeentesecretaris voor een eerste aanzet inzake
het digitaal toesturen van de stukken voor de gemeenteraadszitting., doch merkt hij
op dat deze documenten niet met een paswoord zijn beveiligd tegen publicatie.

•

In derde instantie haalt hij aan dat er verschillende firma’s kledij inzamelen,
waaronder een tweetal bedrijven, die afspraken hebben met gemeenten. Hij merkt op
dat er hier toch wel eens een haar in de boter zou kunnen zitten omdat deze
bedrijven uiteindelijke door één bedrijf worden overkoepeld. Van een miljoenenomzet
gaat maar een beperkt bedrag naar NGO’s. Hij raadt aan om het exclusiviteitscontract
met dit bedrijf eens te bekijken.

•

Tenslotte vraagt hij zich af hoe een Cambio-project zou kunnen worden ingepast in
het mobiliteitsplan voor Strombeek-Bever. Een twintigtal gemeenten, waaronder
Eeklo en Mortsel, maar ook minder dicht bevolkte gemeenten, zijn hiermee bezig. Dit
lijkt dan ook een idee om mee te nemen. Raadslid VAN BERLAER vraagt of er al
contacten met Grimbergen zijn geweest.

•

Op de eerste vraag antwoordt burgemeester Marleen MERTENS dat het hier een
federale materie betreft, die bovendien ingewikkeld is. Zij geeft aan dat de omzetting
van de Europese richtlijn zal worden afgewacht. Raadslid Gerlant VAN BERLAER dringt
aan om het punt op de agenda van de volgende gemeenteraadszitting te zetten en
stelt dat hij dit zelf opnieuw zal doen indien dit niet het geval zou blijken te zijn.
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•

Op de tweede vraag antwoordt de burgemeester dat het inderdaad een eerste poging
is. Er wordt verder verwezen naar de persoonlijke verantwoordelijkheid van de
raadsleden.

•

Wat betreft het ophalen van kleding geeft de burgemeester aan dat dit in concessie
gegeven is. Documenten hierover zullen doorgestuurd worden.

•

Aangaande de mogelijkheden om met Cambio in zee te gaan merkt schepen van
leefmilieu en duurzaamheid Eddie BOELENS op dat aan Cambio gevraagd werd om
aan een open milieuraad te participeren, doch dat het bedrijf hierin niet
geïnteresseerd werd. Uiteindelijk werd tijdens deze open milieuraad het thema
autodelen behandeld.

•

Tot slot merkt raadslid Gerlant VAN BERLAER nog op dat de defibrilator bij het
gemeentehuis niet in orde is. Het lichtje brandt, dus moet deze opnieuw geactiveerd
worden.

Vanwege Eric NAGELS
Raadslid Eric NAGELS verwijst naar het sluikstortincident waarbij op de Verbrande
Brugsesteenweg om de 10 meter vuilniszakken werden gedumpt. Hij wenst te weten hoe
ver het staat met het gebruik van mobiele camera’s om dit sluikstorten tegen te gaan.
De heer Eddie BOELENS, schepen van leefmilieu, afvalbeleid en duurzaamheid, bevestigt
dat er een verdoken camerasysteem komt, doch dat we hiermee dergelijke problemen
niet gaan oplossen. Een dergelijk systeem kan immers zo een afstand niet bestrijken.
Vanwege Luk RAEKELBOOM
Raadslid Luk RAEKELBOOM richt zich allereerst tot raadslid Gerlant VAN BERLAER en wijst
erop dat het ook mogelijk is om schriftelijke vragen te stellen. Vervolgens vraagt hij hoe
het staat met de werkzaamheden aan de Brusselsesteenweg.
Schepen van openbare werken Chris SELLESLAGH antwoordt dat het hiermee positief
gesteld is: de aannemer is gekend en het blijft de hoop om zo snel mogelijk te kunnen
beginnen met de werkzaamheden. Eandis is bezig met sonderingen voor de gasleidingen.
De voorbije weken werd er vergaderd met nutsmaatschappijen, die hun werk moeten
uitvoeren vooraleer de eigenlijke werken kunnen beginnen.
Burgemeester Marleen MERTENS merkt op dat ze de Brusselsesteenweg zal afsluiten
indien er niet snel actie volgt.
Vanwege Bart LAEREMANS
Raadslid Bart LAEREMANS merkt op dat in de pers sprake was van vier Syriëstrijders in
Grimbergen.
De korpschef van de lokale politie krijgt het woord en verwijst, zoals hij dat al eerder
deed naar de bij omzendbrief vastliggende procedures en de opvolging door de lokale
taskforce.
Vanwege Karlijne VAN BREE
Gemeenteraadslid Karlijne VAN BREE krijgt het woord en heeft twee vragen inzake het
hoekgebouw OCMW-bibliotheek:
•
Wat was de respons op de Open Oproep via de Vlaams bouwmeester voor de
ontwerpenwedstrijd?
•
Is er archiefruimte voorzien voor verenigingen aangezien deze niet werd opgenomen
in de aanbesteding? Kan dit nog toegevoegd worden?
Schepen Marc VAN GODTSENHOVEN antwoordt dat de open oproep eind 28 februari
afloopt en dat er een vijftigtal geïnteresseerden zijn. Er werd geen archiefruimte in het
huidige project voorzien, maar dit project moet nog verder gedetailleerd worden.

Sluiting vergadering
Naast de opmerking van de gemeentesecretaris aan het begin van de vergadering, welke
met algemeenheid van stemmen leidde tot een akkoord betreffende de aanpassing van
het besluit genomen in de 15e zaak, werden opmerkingen meer gemaakt over de redactie
van de notulen van de vergadering van 28 januari 2016 zodat deze, overeenkomstig
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artikel 33, 4de lid, van het gemeentedecreet zijn goedgekeurd, met inachtneming van de
aangenomen wijziging.
De voorzitter sluit de vergadering.
In zitting, datum als hierboven
de secretaris

de voorzitter

Hans Habils

Jos Smets
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