GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 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. Goedkeuring toevoeging punt bij hoogdringendheid “Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening cvba (De Watergroep) - Statutaire algemene vergadering van 10
juni 2016 - Kennisname agendapunten - Mandatering gemeentelijke
vertegenwoordiger”
2. Goedkeuring toevoeging punt bij hoogdringendheid “Gewestgrensoverschrijdende
intercommunale Vivaqua cvba - Algemene vergadering van 2 juni 2016 - Kennisname
agendapunten - Mandatering gemeentelijke vertegenwoordiger”
3. Lokale politie - Verlenging onderhoudscontract radiocommunicatie
4. Lokale politie – Bepaling begrip ‘dagelijks beheer’ en bevoegdheidsdelegatie inzake
wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden voor opdrachten die hierop betrekking
hebben
5. Lokale politie - Zonaal veiligheidsbeeld 2015
6. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van beperkt éénrichtingsverkeer in de Jetsestraat, gedeelte van
de Meisestraat, de Jan Mulsstraat en de de Villegas de Clercampstraat
7. Aanpassing van de personeelsformatie met het oog op de versterking van de dienst
Personeel en Organisatie
8. Basisonderwijs – Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden in de
gemeentelijke basisschool Beigem ingevolge de herberekening van het
lestijdenpakket in de kleuterafdeling na de paasvakantie
9. Basisonderwijs - Kennisname van de facultatieve vakantiedagen voor het schooljaar
2016-2017
10. Basisonderwijs - Lestijdenpakket schooljaar 2016-2017 - Inrichting van lestijden ten
laste van de gemeente
11. Stand van zaken capaciteit onderwijs
12. Dienstverlenende vereniging Haviland igsv – Statutaire gewone algemene vergadering
van 22 juni 2016 – Kennisname agendapunten - - Mandatering gemeentelijke
vertegenwoordiger
13. Gewestgrensoverschrijdende intercommunale Vivaqua cvba - Algemene vergadering
van 2 juni 2016 - Kennisname agendapunten - Mandatering gemeentelijke
vertegenwoordiger
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14. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) - Statutaire
algemene vergadering van 10 juni 2016 - Kennisname agendapunten - Mandatering
gemeentelijke vertegenwoordiger
15. Principebeslissing toekenning nominatieve subsidie voor de Wijde Wereld Weken aan
het Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen
16. Reglement inzake uitzending op groot scherm van voetbalwedstrijden tijdens het EK
2016
17. Administratief toezicht op een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in
privaatrechtelijke vorm (EVA-vzw)
Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen - Ontwerp van rekening 2015 –
Goedkeuring
18. Administratief toezicht op een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in
privaatrechtelijke vorm (EVA-vzw)
Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen - Ontwerp van budgetwijziging 2016 –
Goedkeuring
19. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Heiligen
Engelbertus & Bernardus (Zemst-Laar) - Rekening 2015 – Akteneming
20. Goedkeuring van de ontwerpakte voor de grondverwerving voor openbaar nut van de
voortuinstrook van het perceel kadastraal gekend als 6de afdeling - sectie B - nr. 729f
deel gelegen Benedestraat 226 te 1851 Grimbergen
21. Goedkeuring van de ontwerpakte voor de aankoop voor openbaar nut van een perceel
landbouwgrond kadastraal gekend als 5de afdeling - sectie B - nr. 151 in het kader
van de erosiebestrijdingswerken Eyselbeek (in samenwerking met de gemeente
Meise)
22. Extern verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen vzw Algemene vergadering van 30 mei 2016 - Kennisname agendapunten - Mandatering
gemeentelijke vertegenwoordiger
23. Stand van zaken parking C
24. Stand van zaken asfaltcentrale

Toegevoegde agendapunten
25. Zwembad De Lammekes aangevraagd door raadslid Luk Raekelboom
26. Terrein hockeyclub Merode in Grimbergen aangevraagd door raadslid Philip Roosen
27. De aanpak van Syriëstrijders en radicalisering in onze gemeente aangevraagd door
raadslid Bart Laeremans

Mondelinge vragen

Besloten zitting
28. Aanstelling van een waarnemend afdelingshoofd interne zaken (A4a-A4b)

Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
Bij loting wordt raadslid Kirsten HOEFS aangeduid om de stemmingen aan te vangen.
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN krijgt het woord en stelt dat hij niet akkoord gaat met
het feit dat gemeenteraadslid Bart LAEREMANS de presentatie van de korpschef, die op
de vorige gemeenteraad werd besproken, aan burgers heeft bezorgd. Deze presentatie
werd op vraag van de raadsleden door de korpschef bezorgd, maar het is niet correct dat
deze aan burgers wordt gegeven. Er stond niet alleen bij vermeld dat dit een
vertrouwelijk bericht was en dus niet voor het publiek bestemd, maar zonder context kan
deze presentatie ook fout geïnterpreteerd worden. Het is volgens raadslid ROOSEN ook
deontologisch niet correct hoe raadslid LAEREMANS zich in de pers zaken zich toe-eigent
die zowel door de meerderheid als door de oppositie werden gesteld.
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Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS verklaart dat hij niet gezien heeft dat er vertrouwelijk
op stond en verontschuldigt zich dan ook. De presentatie was volgens hem in orde, niet te
ingewikkeld en kon gerust bezorgd worden. Hij wist niet dat dit geheim was en heeft dit
ter goeder trouw verspreid.
Gemeentesecretaris Hans HABILS stelt dat omwille van het geheim karakter de
presentatie uit de notulen zal gehaald worden.
1e zaak:

Goedkeuring toevoeging punt bij hoogdringendheid “Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) - Statutaire algemene
vergadering van 10 juni 2016 - Kennisname agendapunten - Mandatering
gemeentelijke vertegenwoordiger”

Gelet op artikel 29 van het gemeentedecreet dat stelt dat een punt dat niet op de agenda
(van de gemeenteraad) voorkomt niet in bespreking mag worden gebracht behalve in
spoedeisende gevallen;
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur op 12 mei 2016 een aangetekend schrijven
ontving waarmee de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
meldt dat op 10 juni 2016 een statutaire algemene vergadering zal plaatsvinden;
Overwegende dat dit punt ter beraadslaging werd voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 23 mei 2016;
Overwegende dat de agenda van deze vergadering de goedkeuring van een
statutenwijziging omvat waardoor het op basis van artikel 42 en artikel 43, § 2, 5°, van
het Gemeentedecreet, opportuun wordt geacht om de vaststelling van het mandaat van
de gemeentelijke vertegenwoordiger ter beraadslaging aan de gemeenteraad voor te
leggen;
Overwegende dat deze statutaire algemene vergadering echter reeds plaatsvindt op 10
juni 2016;
Overwegende dat – wanneer het punt op een latere gemeenteraadszitting wordt
geagendeerd – de statutaire algemene vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening cvba (De Watergroep) reeds zal hebben plaatsgevonden;
Overwegende dat omwille van bovenstaande redenen aan de gemeenteraad wordt
gevraagd om het punt “Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De
Watergroep) - Statutaire algemene vergadering van 10 juni 2016 - Kennisname
agendapunten - Mandatering gemeentelijke vertegenwoordiger” bij hoogdringendheid op
de agenda van de zitting van heden te plaatsen;
Gelet op artikel 29 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat tot behandeling van een niet
geagendeerd punt kan besloten worden door ten minste twee derde van de aanwezige
gemeenteraadsleden en dat de namen van die leden en de motivering van de
spoedeisendheid in de notulen van de vergadering moeten worden vermeld;
Gaat over tot de stemming;
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Karlijne Van Bree;
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, Philip Roosen
Gert Leenders, Bart Laeremans, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 27 stemmen voor en 1 stem tegen bij 3 onthoudingen
Enig artikel.
Bij hoogdringendheid en tot dadelijke behandeling wordt het punt “Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) - Statutaire algemene vergadering van 10
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juni 2016 - Kennisname agendapunten - Mandatering gemeentelijke vertegenwoordiger”
op de agenda van heden gebracht.
2e zaak:

Goedkeuring toevoeging punt bij hoogdringendheid
“Gewestgrensoverschrijdende intercommunale Vivaqua cvba - Algemene
vergadering van 2 juni 2016 - Kennisname agendapunten - Mandatering
gemeentelijke vertegenwoordiger”

Gelet op artikel 29 van het gemeentedecreet dat stelt dat een punt dat niet op de agenda
(van de gemeenteraad) voorkomt niet in bespreking mag worden gebracht behalve in
spoedeisende gevallen;
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur op 13 mei 2016 een aangetekend schrijven
ontving waarmee de gewestgrensoverschrijdende intercommunale Vivaqua meldt dat op 2
juni 2016 een algemene vergadering zal plaatsvinden;
Overwegende dat dit punt ter beraadslaging werd voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 23 mei 2016;
Overwegende dat het – gezien de geagendeerde voorstellen en gezien de vordering tot
ontbinding die door het gemeentebestuur werd ingesteld tegen Vivaqua – opportuun
wordt geacht om de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Vivaqua ter beraadslaging aan de
gemeenteraad voor te leggen;
Overwegende dat deze algemene vergadering echter reeds plaatsvindt op 2 juni 2016;
Overwegende dat – wanneer het punt op een latere gemeenteraadszitting wordt
geagendeerd – de algemene vergadering van Vivaqua cvba reeds zal hebben
plaatsgevonden;
Overwegende dat omwille van bovenstaande redenen aan de gemeenteraad wordt
gevraagd om het punt “Gewestgrensoverschrijdende intercommunale Vivaqua cvba Algemene vergadering van 2 juni 2016 - Kennisname agendapunten - Mandatering
gemeentelijke vertegenwoordiger” bij hoogdringendheid op de agenda van de zitting van
heden te plaatsen;
Gelet op artikel 29 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat tot behandeling van een niet
geagendeerd punt kan besloten worden door ten minste twee derde van de aanwezige
gemeenteraadsleden en dat de namen van die leden en de motivering van de
spoedeisendheid in de notulen van de vergadering moeten worden vermeld;
Gaat over tot de stemming;
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Gert Leenders, Karlijne Van Bree;
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, Bart Laeremans,
Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 25 stemmen voor en 1 stem tegen bij 5 onthoudingen
Enig artikel.
Bij hoogdringendheid en tot dadelijke behandeling wordt het punt
“Gewestgrensoverschrijdende intercommunale Vivaqua cvba - Algemene vergadering van
2 juni 2016 - Kennisname agendapunten - Mandatering gemeentelijke
vertegenwoordiger” op de agenda van heden gebracht.
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3e zaak:

Lokale politie - Verlenging onderhoudscontract radiocommunicatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus, artikel 33;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 234, eerste lid;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op de collegebeslissing van 17 mei 2010 om voor de radiocommunicatie met de
firma Zenitel Belgium nv, Z.1. Researchpark 110 te 1731 Zellik, voor een bedrag van
€ 9.413,17 (excl. btw en indexering per 01/01) op jaarbasis en voor een periode van 6
jaar een onderhoudscontract van het type "Diamond" met nummer 1047 af te sluiten;
Gelet op het feit dat de firma Zenitel Belgium nv ondertussen SAIT nv heet en gevestigd
is Sint Lendriksborre 3 te 1120 Brussel;
Overwegende dat de politiezone in 2017 en 2018 haar materiaal voor radiocommunicatie
wil vernieuwen en dat opnieuw een onderhoudscontract voor zes jaar afsluiten weinig
zinvol zou zijn;
Overwegende dat de politiezone zelf aan SAIT nv gevraagd heeft om een voorstel voor
contractverlenging te doen voor maximum één jaar, verlengbaar met één jaar, hetgeen
voldoende tijd zou moeten geven om de aankoop van nieuw radiomateriaal in 2017 en
ten laatste 2018 af te ronden;
Gelet op het contractvoorstel 'Service contract nummer 1047 Diamond' van de firma SAIT
nv op datum van 19 april 2016 dat het oorspronkelijk contract met hetzelfde nummer
verlengt voor een periode van één jaar vanaf 1 juli 2016, met de mogelijkheid tot
stilzwijgende verlening voor één jaar mocht dat nodig blijken;
Overwegende dat het afsluiten van meerjarige contracten behoort tot de bevoegdheid van
de gemeenteraad;
Overwegende dat de totale jaarlijks kostprijs voor het onderhoudscontract voor ons
radiomateriaal met nummer 1047 € 10.203,95 (excl. btw) of € 12.346,78 (incl. btw),
jaarlijks indexeerbaar op 1 januari bedraagt en dat dit bedrag volledig in de lijn ligt van
de bedragen die de politiezone de voorgaande jaren betaalde;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
Goedkeuring te verlenen aan de verlenging van het onderhoudscontract voor het
radiomateriaal van het type Diamond met nummer 1047 bij de firma SAIT nv Sint
Lendriksborre 3 1120 Brussel voor een bedrag van € 10.203,95 (excl. btw) of
€ 12.346,78 (incl. btw), jaarlijks indexeerbaar op 1 januari, voor de duur van één jaar,
maximaal nog verlengbaar met één jaar.
4e zaak:

Lokale politie – Bepaling begrip ‘dagelijks beheer’ en bevoegdheidsdelegatie
inzake wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden voor opdrachten die
hierop betrekking hebben

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus;
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Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen;
Overwegende dat de gemeenteraad op basis van artikel 234 van de Nieuwe Gemeentewet
met betrekking tot de politiezone de wijze kiest waarop de opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen of diensten worden gegund en hiervoor de voorwaarden vaststelt;
Overwegende dat de gemeenteraad die bevoegdheden voor de opdrachten die betrekking
hebben op het dagelijks beheer van de politiezone kan overdragen aan het college van
burgemeester en schepenen;
Overwegende dat het begrip ‘dagelijks beheer’ enkel betrekking kan hebben op de
gewone dienst met uitsluiting van meerjarige contracten, alsook van uitgaven die het
bedrag van €8.500 (excl. btw) overschrijden;
Overwegend dat het, met het oog op het soepel beheer van de politiezone, aangewezen is
dat het college binnen voldoende ruime grenzen gebruik kan maken van de mogelijkheid
om de wijze van gunnen en de voorwaarden van opdrachten te bepalen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming;
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, 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, Gert Leenders, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Alle uitgaven die behoren tot de gewone dienst, met uitzondering van meerjarige
contracten en uitgaven die het bedrag van €8.500 (excl. btw) overschrijden, als ‘dagelijks
beheer’ te beschouwen.
Art. 2.
De bevoegdheid tot het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen of diensten worden gegund en tot het vaststellen van de
voorwaarden over te dragen aan het college van burgemeester en schepenen voor wat
betreft de opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer.
5e zaak:

Lokale politie - Zonaal veiligheidsbeeld 2015

Gelet op het zonaal veiligheidsbeeld 2015 opgemaakt door de Coördinatie- en Steundienst
van de federale politie van Halle-Vilvoorde, waarin een analyse wordt gemaakt van de
criminaliteitscijfers van het voorafgaande jaar voor de politiezone Grimbergen;
Op voorstel van de korpschef;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het zonaal veiligheidsbeeld 2015.
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6e zaak:

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

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement
van de politie op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens.
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun
minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op artikel 1 van het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2016 houdende het
aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake
het instellen van beperkt éénrichtingsverkeer in de Jetsestraat, gedeelte van de
Meisestraat, de Jan Mulsstraat en de de Villegas de Clercampstraat waarbij in de
aangegeven straten eenrichtingsverkeer wordt ingesteld i.p.v. het bedoelde beperkt
eenrichtingsverkeer;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming;
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, 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, Gert Leenders, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1.
Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2016 houdende het aanvullend
reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake het
instellen van beperkt eenrichtingsverkeer in de Jetsestraat, gedeelte van de Meisestraat,
de Jan Mulsstraat en de de Villegas de Clercampstraat in te trekken.
Art. 2.
Beperkt eenrichtingsverkeer in te stellen in:
•
Jetsestraat, komende van de Jozef Van Elewijckstraat en rijdende in de richting van
de Lakensestraat;
•
het gedeelte van de Lakensestraat tussen J. Van Elewijckstaat en Strombeeklinde,
rijdende in de richting van de Strombeeklinde;
•
de Jan Mulsstraat, komende van de Antwerpselaan en rijdende in de richting van de
Victor Soensstraat;
•
het gedeelte van de de Villegas de Clercampstraat tussen J. Mulsstraat en de
Schoolstraat, rijdende in de richting van de Victor Soensstraat;
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•

het gedeelte van de Meisestraat tussen de rotonde en de Singel, komende van de
Grimbergsesteenweg en rijdende in de richting van de Oude Mechelsestraat.

Art. 3.
De hoger vermelde maatregelen zullen gesignaleerd worden door plaatsing van de nodige
borden C1 en F19 met onderborden M3 en M5.
Art. 4.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
7e zaak:

Aanpassing van de personeelsformatie met het oog op de versterking van
de dienst Personeel en Organisatie

Gelet op het feit dat de gemeenteraad met toepassing van de bepalingen van artikel 43,
§ 2, 4°, van het Decreet Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals laatst gewijzigd op 25
april 2014 (hierna: het Gemeentedecreet), 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 voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het feit dat sindsdien via diverse gemeenteraadsbeslissingen aan deze formatie
een aantal wijzigingen werden aangebracht;
Overwegende dat in de statutaire personeelsformatie een betrekking van voltijds
beleidsmedewerker secretarie en algemene zaken (B1-B3) is opgenomen en dat deze
betrekking vacant is;
Overwegende dat de effectieve personeelsbezetting van de dienst Secretarie en Algemene
Zaken momenteel slechts 3 voltijdse equivalenten telt, de adviseur secretarie en
algemene zaken (A1a-A3a) inbegrepen, omdat in afwachting van de resultaten van het
lopende organisatieontwikkelingsproject geen vervanging werd aangetrokken voor een op
pensioen gesteld administratief medewerker (C1-C3);
Overwegende dat de dienst Secretarie en Algemene Zaken met deze beperkte bezetting
een toenemend aantal opdrachten/ projecten moet opvangen, die zich steeds minder
laten standaardiseren;
Overwegende dat de dienst Secretarie en Algemene Zaken binnen de huidige
taakverdeling ook instaat voor de volledige organisatie van de aanwervings- en
bevorderingsprocedures en dat ook hier sprake is van een aanzienlijke tijdsinvestering,
waarbij gemiddeld 20 betrekkingen per jaar dienen te worden begeven, exclusief de
tijdelijke vervangingen;
Overwegende dat om tegemoet te komen aan deze noden werk zou kunnen gemaakt
worden van de vervulling van de vacante betrekking van voltijds beleidsmedewerker
secretarie en algemene zaken (B1-B3), doch dat hierbij een kanttekening dient te worden
gemaakt: de procedures inzake aanwerving en bevordering van statutair personeel
zouden logischerwijze beter aan het takenpakket van de dienst Personeel en Organisatie
worden toegevoegd, maar bij deze dienst is er reeds een tekort aan beschikbaar
deskundig personeel om het beheer van de personeelsformatie op een degelijke wijze te
verzekeren evenals om een aantal HRM-gerichte projecten verder uit te werken;
Overwegende dat daarom een interne reorganisatie van de afdeling Interne Zaken
aangewezen is;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 1 februari 2016 het
projectvoorstel WERF- naar een toekomstgericht organisatiemodel voor gemeente en
OCMW goedkeurde, waarin werd voorzien dat voor de afdelingen Grondgebiedszaken en
Interne Zaken een aantal reeds ontwikkelde ideeën prioritair zouden worden beoordeeld
en dat hierover actueel verdere afspraken worden gemaakt;
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Overwegende dat, aansluitend hierbij, in overleg met het adviesbureau Möbius, de
personeelschef, de adviseur secretarie en algemene zaken en de gemeentesecretaris
wordt voorgesteld om, gezien de hoogdringendheid aan bijkomende ondersteuning op het
vlak van aanwerving en selectie, de vacante functie van voltijds beleidsmedewerker
secretarie en algemene zaken (B1-B3) om te zetten in een functie van beleidsmedewerker
personeel en organisatie (B1-B3);
Overwegende dat de beleidsmedewerker personeel en organisatie richtinggevend, doch
niet uitputtend, met de volgende opdrachten zal worden belast:
•
aanwerving en selectie van zowel statutair als contractueel (vast en tijdelijk)
personeel;
•
opvolging van de personeelsformatie;
•
ondersteuning bij HR-gerichte projecten;
Overwegende dat het takenpakket met betrekking tot werving en selectie dan volledig zal
worden doorgeschoven naar de dienst Personeel en Organisatie;
Overwegende dat de functietitel van “beleidsmedewerker personeel en organisatie”
nauwer aansluit bij de taken met betrekking tot ondermeer aanwerving en selectie
waardoor men ook gerichter kan rekruteren en de juiste kandidaten kan aantrekken;
Overwegende dat deze aanpassing van de formatie ten gronde geen meerkost
veroorzaakt; dat de kost voor de invulling van een betrekking op B-niveau wordt geraamd
op gemiddeld 46.690,67 euro per jaar (trap 0);
Overwegende dat de omvorming van de betrekking van beleidsmedewerker secretarie en
algemene zaken naar een betrekking van beleidsmedewerker personeel en organisatie
moet worden beschouwd als een wijziging van de formatie, waarbij de betrekking van
beleidsmedewerker secretarie en algemene zaken uit de formatie wordt geschrapt en het
aantal voltijdse equivalenten voor de betrekking van beleidsmedewerker personeel en
organisatie verhoogd wordt van 2 naar 3;
Overwegende dat dit voorstel tot wijziging van de personeelsformatie heden met gunstig
resultaat werd besproken in de schoot van het Gewoon Bijzonder Onderhandelings- en
Hoog Overlegcomité van het Gemeente- en OCMW-personeel;
Gaat over tot de stemming;
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen,
William De Boeck, Louis De Smedt, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie
Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Gert Leenders, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
De betrekking van beleidsmedewerker secretarie en algemene zaken met rang BV en
salarisschalen B1, B2 en B3 uit de formatie van statutair personeel te schrappen.
Art. 2.
Het aantal voltijdse equivalenten dat voor de betrekking van beleidsmedewerker
personeel en organisatie met rang BV en salarisschalen B1, B2 en B3 is opgenomen in de
formatie van statutair personeel te verhogen van 2 naar 3.
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8e zaak:

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

Overwegende dat vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden kinderen kunnen worden
toegelaten tot het kleuteronderwijs;
Gelet op het feit dat ze de effectieve intrede in de school echter enkel kunnen maken op
de "instapdata" vastgelegd in artikel 12 van het decreet basisonderwijs van
25 februari 1997;
Gelet op het feit dat de lestijden in het kleuteronderwijs, in toepassing van artikel 141,
§ 2, van bovenvermeld decreet, op de instapdata die na de krokusvakantie vallen, kunnen
worden herberekend;
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen zich in de zitting van
18 april 2016 principieel akkoord verklaarde met de bijkomende inrichting van
6 gesubsidieerde instaplestijden in de gemeentelijke basisschool Beigem met ingang van
11 april 2016;
Overwegende dat het schoolhoofd van onze gemeentelijke basisschool Beigem na de
krokusvakantie reeds gebruik maakte van het systeem voor herberekening van het
lestijdenpakket voor de kleuterafdeling;
Overwegende dat er voor het schooljaar 2015-2016 geen lestijden ten laste van het
gemeentebestuur werden toegekend aan de kleuterafdeling van de gemeentelijke
basisschool Beigem, waardoor er geen lestijden ten laste van het bestuur dienen te
worden ingeleverd;
Gelet op artikel 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende
de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, waarin de mogelijkheid opgenomen
werd om klaslestijden om te zetten naar uren kinderverzorging;
Overwegende dat de 6 instaplestijden zouden worden omgezet naar 10 uren
kinderverzorging;
Gelet op het advies van de betrokken schoolraad;
Gelet op het protocol dat aangaande deze aangelegenheid werd afgesloten in de schoot
van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het
Gesubsidieerde Onderwijs;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
De aanwending van 6 bijkomende gesubsidieerde lestijden in de gemeentelijke
basisschool Beigem met ingang van 11 april 2016 goed te keuren.
Art. 2.
Na ponderatie van deze 6 bijkomende gesubsidieerde klaslestijden, 10 uren in het ambt
van kinderverzorging aan te wenden.
9e zaak:

Basisonderwijs - Kennisname van de facultatieve vakantiedagen voor het
schooljaar 2016-2017

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991 tot organisatie van het
schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;
Overwegende dat de instellingen voor basisonderwijs, in toepassing van bovenvermeld
besluit, per schooljaar over twee facultatieve vakantiedagen kunnen beschikken;
Overwegende dat deze vakantiedagen naar keuze mogen worden aangewend om
tegemoet te komen aan plaatselijke of specifieke omstandigheden en dat zij daartoe
mogen worden opgesplitst in halve dagen;
Gelet op het door de scholen ingediende voorstel betreffende de vastlegging van de
facultatieve vakantiedagen voor het schooljaar 2016-2017;
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Gelet op het gunstig advies dat ter zake werd uitgebracht door de respectievelijke
schoolraden;
Gelet op het protocol dat aangaande deze aangelegenheid werd afgesloten in de schoot
van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het
Gesubsidieerd Onderwijs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Enig artikel.
De facultatieve vakantiedagen van de gemeentescholen van Grimbergen voor het
schooljaar 2016-2017 als volgt vast te leggen:
Gemeentelijke basisschool Beigem:
•
woensdag 28 september 2016 (halve dag);
•
woensdag 1 februari 2017 (halve dag);
•
vrijdag 2 juni 2017 (hele dag);
Gemeentelijke basisschool Borgt:
•
woensdag 5 oktober 2016 (halve dag);
•
woensdag 15 februari 2017 (halve dag);
•
maandag 8 mei 2017 (hele dag);
Gemeentelijke basisschool Humbeek:
•
maandag 6 februari 2017 (hele dag);
•
dinsdag 2 mei 2017 (hele dag);
Gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever:
•
vrijdag 7 oktober 2016 (hele dag);
•
maandag 13 februari 2017 (hele dag).
10e zaak:

Basisonderwijs - Lestijdenpakket schooljaar 2016-2017 - Inrichting van
lestijden ten laste van de gemeente

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de
personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs die voor subsidiëring door de Vlaamse
Gemeenschap in aanmerking komt;
Gelet op de verantwoordingen van de schoolhoofden van de gemeentescholen van
Grimbergen betreffende de nood aan lestijden ten laste van het bestuur;
Gelet op de bijkomende toelichting, bemerkingen en overwegingen vanuit de dienst
Personeel en Organisatie;
Overwegende dat daaruit blijkt dat met de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde
lestijden in de gemeentescholen van Grimbergen tijdens het schooljaar 2016-2017
onvoldoende ambten van onderwijzer en kleuteronderwijzer zullen kunnen worden
ingericht om tot een pedagogisch verantwoorde en werkbare schoolorganisatie te komen;
Overwegende dat door het inrichten van 47 lestijden ten laste van het bestuur het
bovenstaande wel kan worden gerealiseerd, aangezien hierdoor:
•
de voor het geschat aantal leerlingen op 1 september 2016 nadelige telling van
1 februari 2016 kan worden gecompenseerd;
•
het (deeltijds) splitsen van te grote klassen mogelijk wordt;
•
de scholen in staat zijn om hun zwakkere leerlingen te ondersteunen (opsplitsing
combinatieklassen en differentiatie);
Gelet op het feit dat onze gemeente ook tijdens de vorige schooljaren lestijden ten laste
heeft genomen (vorig schooljaar 63, waarvan er 47 werden ingeleverd op basis van de
hertellingen op 1 oktober 2015 met terugwerkende kracht op 1 september 2015);
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat de gemeenteraad als hoogste orgaan van het schoolbestuur moet
beslissen over de inrichting van lestijden ten laste van de gemeente;
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Gelet op het protocol van het Afzonderlijk Gewoon Bijzonder Onderhandelings- en Hoog
Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs ter zake;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Tijdens het schooljaar 2016-2017 47 lestijden ten laste van het bestuur in te richten ten
behoeve van de gemeentescholen van Grimbergen, als volgt te verdelen:
27
•
•
•
•

voor het kleuteronderwijs:
Beigem:
0;
Borgt:
3;
Humbeek:
0;
Strombeek-Bever: 24;

20
•
•
•
•

voor het lager onderwijs:
Beigem:
12;
Borgt:
0;
Humbeek:
8;
Strombeek-Bever: 0;

Art. 2.
De gemeentescholen die bij de start van het schooljaar lestijden ten laste van het bestuur
inrichten in de kleuterafdeling, en vanaf een bepaalde instapdatum extra gesubsidieerde
instaplestijden kunnen inrichten ingevolge een hertelling (1 kleuter = 1 lestijd), moeten
op die datum het aantal lestijden ten laste terug inleveren dat overeenstemt met het
aantal lestijden dat extra gesubsidieerd wordt.
Art. 3.
Indien bij de hertelling op 3 oktober 2016 in de kleuterafdeling of de lagere afdeling van
de gemeentelijke basisscholen met terugwerkende kracht van 1 september 2016
bijkomende gesubsidieerde lestijden kunnen worden ingericht, wordt het aantal
overeenkomstige lestijden ten laste terug ingeleverd.
11e zaak:

Stand van zaken capaciteit onderwijs

Schepen Patrick VERTONGEN krijgt het woord en haalt de volgende zaken aan:
•
Het dossier van ’t Villegastje is lopend, de vergunningen werd aangevraagd. De
procedure voor de vergunningen voor de tijdelijke school is eveneens lopend.
•
Inzake de ingediende aanvraag voor subsidies heeft men nog geen goedkeuring
ontvangen, de nodige procedures moeten doorlopen worden bij het Departement
Onderwijs. Men zal moeten afwachten en pas na de goedkeuring naar de pers
stappen, dit werd ook zo gevraagd door het Departement Onderwijs.
Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS wil weten of de gemeente zichzelf een vergunning
geeft voor ’t Villegastje.
Schepen Patrick VERTONGEN stelt dat het Vlaams Gewest deze vergunning zal afleveren.
AGIOn geeft de subsidies, het Vlaams Gewest zal de vergunning afleveren. Zolang AGIOn
geen goedkeuring geeft, kan er niet gegund worden.
12e zaak:

Dienstverlenende vereniging Haviland igsv – Statutaire gewone algemene
vergadering van 22 juni 2016 – Kennisname agendapunten - - Mandatering
gemeentelijke vertegenwoordiger

Gelet op het decreet Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, artikel 42
in het bijzonder;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en
latere wijzigingen;
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;
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Gelet op de statuten van Haviland igsv, zoals laatst gewijzigd door de algemene
vergadering op 19 december 2013;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2013 waarbij een
gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger werden aangeduid voor de
statutaire gewone algemene vergaderingen van Haviland igsv voor de volledige verdere
legislatuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van Haviland Intercommunale igsv van 19 april 2016
waarbij wordt gemeld dat een statutaire gewone algemene vergadering zal plaatsvinden
op woensdag 22 juni 2016 met de volgende agendapunten:
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 17 februari 2016:
goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 1 maart 2016 aan de
deelnemers bezorgd);
2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2015;
3. jaarrekening 2015 met balans, resultatenrekening, sociale balans per
31 december 2015, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting:
goedkeuring (art. 44);
4. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 40);
5. verslag van de commissaris over het 50ste maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring
art. 40);
6. bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 40);
7. vaststelling resultaatsbestemming (art. 45);
8. vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de werkingskosten
(art. 45);
9. vervanging lid raad van bestuur (art. 19): goedkeuring;
10. aanduiding lid adviescomité afvalbeleid (art. 18ter): goedkeuring;
11. aanduiding commissaris-revisor (art. 31): goedkeuring;
12. vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 41);
13. toetreding autonome gemeentebedrijven (art. 8): goedkeuring;
14. toetreding OCMW’s (art. 8): goedkeuring;
15. varia;
Gelet op de toelichtingsnota's bij deze agendapunten die bij de uitnodiging voor deze
statutaire gewone algemene vergadering zijn gevoegd;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende
de intergemeentelijke samenwerking de vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene
vergadering;
Gelet op artikel 34 van de statuten van Haviland isvg waarin de bepalingen uit artikel 44
van het bovenvermelde decreet worden herhaald, namelijk dat de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering moet worden
herhaald;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2016
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot een stemming betreffende de vaststelling van het mandaat van de
aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger om deze agendapunten goed te keuren
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen,
William De Boeck, Louis De Smedt, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie
Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Gert Leenders, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
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Artikel 1.
Goedkeuring te hechten aan de agendapunten met toelichtingsnota’s van de statutaire
gewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Haviland
Intercommunale igsv van 22 juni 2016:
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 17 februari 2016:
goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 1 maart 2016 aan de
deelnemers bezorgd);
2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2015;
3. jaarrekening 2015 met balans, resultatenrekening, sociale balans per
31 december 2015, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting:
goedkeuring (art. 44);
4. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 40);
5. verslag van de commissaris over het 50ste maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring
art. 40);
6. bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 40);
7. vaststelling resultaatsbestemming (art. 45);
8. vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de werkingskosten
(art. 45);
9. vervanging lid raad van bestuur (art. 19): goedkeuring;
10. aanduiding lid adviescomité afvalbeleid (art. 18ter): goedkeuring;
11. aanduiding commissaris-revisor (art. 31): goedkeuring;
12. vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 41);
13. toetreding autonome gemeentebedrijven (art. 8): goedkeuring;
14. toetreding OCMW’s (art. 8): goedkeuring;
15. varia.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de statutaire gewone algemene vergadering van
22 juni 2016 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden)
die bij gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2013 werd aangeduid, principieel te
mandateren om de voorstellen op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het
specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
de dienstverlenende vereniging Haviland igsv, Brusselsesteenweg 617 te 1731
ZELLIK;
•
de effectieve gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
13e zaak:

Gewestgrensoverschrijdende intercommunale Vivaqua cvba - Algemene
vergadering van 2 juni 2016 - Kennisname agendapunten - Mandatering
gemeentelijke vertegenwoordiger

Gelet op het decreet Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, artikel 42
en artikel 43, § 2, 5°, in het bijzonder;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen bij beslissing van de gemeenteraad van 19
september 1985 als aandeelhouder is aangesloten bij de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening cvba (De Watergroep);
Gelet op de statuten van Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba, zoals laatst
gewijzigd door de algemene vergadering in zitting van 13 juni 2014;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 maart 2013 (25e zaak) houdende de
aanduiding van twee vertegenwoordigers in de algemene vergadering van de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep);
Gelet op het aangetekend schrijven van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
cvba (De Watergroep) van 10 mei 2016 waarbij wordt gemeld dat een statutaire
algemene vergadering zal plaatsvinden op 10 juni 2016 met de volgende agendapunten:
1. Jaarverslag 2015 van de raad van bestuur;
2. Verslag van het college van commissarissen over de jaarrekening 2015;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2015;
4. Kwijting aan de bestuurders;
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kwijting aan de commissarissen;
Aanstelling van de commissaris(sen) voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019;
Aanstelling van twee bestuurders op voordracht van het provinciaal comité Limburg;
Samenvoeging van de RioP-waterdiensten;
Statutenwijziging;
Implementatie van het decreet van 22-11-2013 betreffende deugdelijk bestuur in de
Vlaamse publieke sector;
11. Toelichting over projecten in India en Suriname door Boudewijn Van De Steene,
directeur-generaal, en Frank De Poortere, directeur business unit Industrie &
Services;

Gelet op de toelichtingsnota's m.b.t. de bovenvermelde agendapunten die samen met de
uitnodiging voor deze statutaire algemene vergadering door de raad van bestuur van De
Watergroep werden bezorgd;
Overwegende dat de voorgelegde statutenwijziging het volgende behelst:
1. Provinciale comités, boekhouding en resultaatsbestemming: een vereenvoudiging;
2. Riopact: een eengemaakte waterdienst;
Gaat over tot een stemming betreffende de vaststelling van het mandaat van de
aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger om deze agendapunten – inclusief
statutenwijziging - goed te keuren onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen in de vergadering:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Karlijne Van Bree;
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, Gert Leenders, Bart Laeremans, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 29 stemmen voor en 1 stem tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Goedkeuring te hechten aan de agendapunten met toelichtingsnota’s van de statutaire
algemene vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De
Watergroep) van 10 juni 2016:
1. Jaarverslag 2015 van de raad van bestuur;
2. Verslag van het college van commissarissen over de jaarrekening 2015;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2015;
4. Kwijting aan de bestuurders;
5. Kwijting aan de commissarissen;
6. Aanstelling van de commissaris(sen) voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019;
7. Aanstelling van twee bestuurders op voordracht van het provinciaal comité Limburg;
8. Samenvoeging van de RioP-waterdiensten;
9. Statutenwijziging;
10. Implementatie van het decreet van 22-11-2013 betreffende deugdelijk bestuur in de
Vlaamse publieke sector;
11. Toelichting over projecten in India en Suriname door Boudewijn Van De Steene,
directeur-generaal, en Frank De Poortere, directeur business unit Industrie &
Services;
Art. 2.
Goedkeuring te hechten aan de voorgelegde wijziging van de statuten, die voornamelijk
tot doel heeft:
1. Provinciale comités, boekhouding en resultaatsbestemming: een vereenvoudiging;
2. Riopact: een eengemaakte waterdienst;
Art. 3.
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De gemeentelijke vertegenwoordiger op de statutaire algemene vergadering van 10 juni
2016 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
gemeenteraadsbeslissing van 28 maart 2013 werd aangeduid, principieel te mandateren
om de voorstellen op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke
verloop van de besprekingen in de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep);
•
de effectieve en plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger.
14e zaak:

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) Statutaire algemene vergadering van 10 juni 2016 - Kennisname
agendapunten - Mandatering gemeentelijke vertegenwoordiger

Gelet op het decreet Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, artikel 42
en artikel 43, § 2, 5°, in het bijzonder;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen bij beslissing van de gemeenteraad van 19
september 1985 als aandeelhouder is aangesloten bij de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening cvba (De Watergroep);
Gelet op de statuten van Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba, zoals laatst
gewijzigd door de algemene vergadering in zitting van 13 juni 2014;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 maart 2013 (25e zaak) houdende de
aanduiding van twee vertegenwoordigers in de algemene vergadering van de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep);
Gelet op het aangetekend schrijven van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
cvba (De Watergroep) van 10 mei 2016 waarbij wordt gemeld dat een statutaire
algemene vergadering zal plaatsvinden op 10 juni 2016 met de volgende agendapunten:
12. Jaarverslag 2015 van de raad van bestuur;
13. Verslag van het college van commissarissen over de jaarrekening 2015;
14. Goedkeuring van de jaarrekening 2015;
15. Kwijting aan de bestuurders;
16. Kwijting aan de commissarissen;
17. Aanstelling van de commissaris(sen) voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019;
18. Aanstelling van twee bestuurders op voordracht van het provinciaal comité Limburg;
19. Samenvoeging van de RioP-waterdiensten;
20. Statutenwijziging;
21. Implementatie van het decreet van 22-11-2013 betreffende deugdelijk bestuur in de
Vlaamse publieke sector;
22. Toelichting over projecten in India en Suriname door Boudewijn Van De Steene,
directeur-generaal, en Frank De Poortere, directeur business unit Industrie &
Services;
Gelet op de toelichtingsnota's m.b.t. de bovenvermelde agendapunten die samen met de
uitnodiging voor deze statutaire algemene vergadering door de raad van bestuur van De
Watergroep werden bezorgd;
Overwegende dat de voorgelegde statutenwijziging het volgende behelst:
3. Provinciale comités, boekhouding en resultaatsbestemming: een vereenvoudiging;
4. Riopact: een eengemaakte waterdienst;
Gaat over tot een stemming betreffende de vaststelling van het mandaat van de
aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger om deze agendapunten – inclusief
statutenwijziging - goed te keuren onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen in de vergadering:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Karlijne Van Bree;
stemmen voor:
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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, Gert Leenders, Bart Laeremans, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 29 stemmen voor en 1 stem tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Goedkeuring te hechten aan de agendapunten met toelichtingsnota’s van de statutaire
algemene vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De
Watergroep) van 10 juni 2016:
12. Jaarverslag 2015 van de raad van bestuur;
13. Verslag van het college van commissarissen over de jaarrekening 2015;
14. Goedkeuring van de jaarrekening 2015;
15. Kwijting aan de bestuurders;
16. Kwijting aan de commissarissen;
17. Aanstelling van de commissaris(sen) voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019;
18. Aanstelling van twee bestuurders op voordracht van het provinciaal comité Limburg;
19. Samenvoeging van de RioP-waterdiensten;
20. Statutenwijziging;
21. Implementatie van het decreet van 22-11-2013 betreffende deugdelijk bestuur in de
Vlaamse publieke sector;
22. Toelichting over projecten in India en Suriname door Boudewijn Van De Steene,
directeur-generaal, en Frank De Poortere, directeur business unit Industrie &
Services;
Art. 2.
Goedkeuring te hechten aan de voorgelegde wijziging van de statuten, die voornamelijk
tot doel heeft:
3. Provinciale comités, boekhouding en resultaatsbestemming: een vereenvoudiging;
4. Riopact: een eengemaakte waterdienst;
Art. 3.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de statutaire algemene vergadering van 10 juni
2016 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
gemeenteraadsbeslissing van 28 maart 2013 werd aangeduid, principieel te mandateren
om de voorstellen op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke
verloop van de besprekingen in de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep);
•
de effectieve en plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger.
15e zaak:

Principebeslissing toekenning nominatieve subsidie voor de Wijde Wereld
Weken aan het Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen

Gelet op het Decreet Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals laatst gewijzigd op 25 april
2014, inzonderheid artikel 43 en artikel 200 betreffende de inrichting van adviesraden en
de organisatie van inspraak van burgers of doelgroepen;
Gelet op decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid, gewijzigd bij het
decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2014, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015 tot wijziging van diverse decreten
houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5
juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams
Gemeentefonds;
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact met wijzigingen op
20 november 2009;
Overwegende dat de Grimbergse cultuurraad sinds haar oprichting ondersteund wordt
door een medewerker van het Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen vzw;
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Overwegende dat het sedert de indiensttreding van een cultuurbeleidscoördinator
logischer is om de cultuurraad voortaan zoals alle andere adviesraden in Grimbergen te
ondersteunen vanuit het gemeentebestuur;
Overwegende dat de dienst Cultuur en Economie de aangewezen dienst is maar dat zij
geen ruimte heeft om de ondersteuning van de cultuurraad over te nemen;
Gelet op de principebeslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting
van 18 november 2013 om een subsidieaanvraag in te dienen van 25.000 euro in het
kader van het Vlaams Impulsbeleid Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking;
Overwegende dat de subsidie in 2014 verkregen werd voor de lopende legislatuur van
2014 tot en met 2019, waarvan 21.000 euro voorzien is voor de organisatie en promotie
van de Wijde Wereldweek;
Gelet op de brief van Departement Internationaal Vlaanderen van 19 januari 2015 waarin
men aangeeft dat de subsidie gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking door lineaire
besparingen met 10% wordt verminderd vanaf 2015 wat de totale projectkost voor de
Wijde Wereld Weken op 18.900 euro brengt;
Overwegende dat het project de Wijde Wereld Weken, dat getrokken wordt door de dienst
Cultuur en Economie en waarin het Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen structurele
partner is, een gelijkaardige tijdsinvestering vergt als de ondersteuning van de
cultuurraad;
Overwegende dat er een ruil wordt voorgesteld waarbij de ondersteuning van de
cultuurraad naar de dienst Cultuur en Economie gaat en het project de Wijde Wereld
Weken door het CC wordt overgenomen;
Overwegende dat het met het oog op een vlotte organisatie van de Wijde Wereld Weken
wenselijk is om aan het Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen een nominatieve subsidie
ten belope van 18.900 euro toe te kennen waarmee het cultuurcentrum kan instaan voor
de uitvoering en coördinatie van de Wijde Wereld Weken;
Overwegende dat het toekennen van een nominatieve subsidie ter goedkeuring aan de
gemeenteraad dient te worden voorgelegd;
Gelet op het positief advies van de financieel beheerder;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming;
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, 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, Gert Leenders, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
Het voor de Wijde Wereld Weken voorziene deel van de impulssubsidie a rato van 18.900
euro als nominatieve subsidie toe te wijzen aan het Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen voor de organisatie van het project de Wijde Wereld Weken.
16e zaak:

Reglement inzake uitzending op groot scherm van voetbalwedstrijden
tijdens het EK 2016

Gelet op artikel 119, 119bis, 133 en 135, § 2, van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
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Gelet op het algemeen politiereglement van de gemeente Grimbergen;
Gelet op het advies van politie Grimbergen van 12 mei 2016;
Gelet op de vertoning op groot scherm van alle wedstrijden van de Rode Duivels op het
EK Voetbal vanaf 13 juni 2016;
Gelet op het feit dat de wedstrijden vertoond worden in een bewoonde zone;
Overwegende dat er veel supporters verwacht worden;
Overwegende dat de veiligheid gegarandeerd moet worden, en de hinder voor de
omwonenden zo veel mogelijk beperkt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 17 mei 2016;
Gaat over tot de stemming;
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen,
William De Boeck, Louis De Smedt, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie
Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Gert Leenders, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Reglement betreffende de organisatie op de parking Prinsenbos van rechtstreekse
uitzendingen op groot scherm van voetbalwedstrijden van het EK 2016
Artikel 1.
Het is verboden om andere dan Nederlandstalige publiciteit in en rond het terrein te
voeren en uit te hangen.
Art. 2.
Het is verboden om andere dranken, al dan niet alcoholische, op het terrein binnen te
brengen of te verbruiken dan diegene die door de op de parking toegelaten standhouders
worden verkocht of aangeboden.
Onverminderd andere straffen zal de lokale politie instaan voor de vernietiging van de in
beslag genomen bedoelde dranken.
Art. 3.
Dranken mogen niet in glazen aangeboden worden. Standhouders die gebruik maken van
glazen flessen moeten ervoor zorgen dat de flessen geenszins door anderen gebruikt of
ontvreemd kunnen worden.
Art. 4.
Iedereen die alcoholische dranken aanbiedt, dient zich te houden aan de wetgeving
terzake. Zijnde het verbod van het verkopen of aanbieden van alcoholische dranken aan
min-16-jarigen en het verbod van het verkopen of aanbieden van sterke dranken aan
min-18-jarigen.
Bij overtreding hierop is de verkoper/aanbieder hoofdelijk aansprakelijk.
Art. 5.
Het gebruik van brandstoffen is onderworpen aan de volgende regels:
•
Er mag geen gebruik gemaakt worden van gas in de stands.
•
Het gebruik van petroleum is NIET toegelaten.
•
Waar olie en frituurvet gebruikt worden voor de bereiding van warme gerechten dient
een brandwerend deken aanwezig te zijn en een poederbrandblusapparaat van 6 kg
(ABC poeder) of een schuimbrandblusapparaat van 6 kg. Dit toestel dient voorzien te
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•

zijn van een sticker waar de uiterste geldigheidsdatum is op aangebracht, een
jaarlijkse keuring door de leverancier is verplicht.
Alle apparatuur in de stands moet beantwoorden aan de AREI (Algemeen Reglement
Elektrische Installaties).

Art. 6.
Elke standhouder dient zich te houden aan de richtlijnen, gegeven door de
vertegenwoordiger van de organisator, brandweer en/of lokale politie, inzonderheid
wanneer deze tot doel hebben de openbare veiligheid te vrijwaren of te herstellen.
Art. 7.
Door het aanvaarden van een standplaats verklaart de standhouder zich akkoord met de
bepalingen van dit reglement.
Art. 8.
Het is verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen en
op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken
of vreugdeschoten te lossen.
Art. 9.
Het is verboden voorwerpen op iemand te werpen, die de persoon hinderen of bevuilen of
op welke manier dan ook schade veroorzaken.
Art. 10.
Het is verboden wild te plassen.
Art. 11.
Het is verboden in de nek te zitten en paraplu’s, spandoeken,… en andere voorwerpen te
gebruiken die het zicht van de andere aanwezigen op het scherm kunnen belemmeren.
Rugzakken en andere grote tassen zijn verboden op het terrein evenals enig ander
voorwerp dat zou kunnen gebruikt worden om personen te kwetsen.
17e zaak:

Administratief toezicht op een gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA-vzw)
Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen - Ontwerp van rekening 2015 –
Goedkeuring

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de overheidsuitgaven,
voornamelijk wat de toelagen aan de door de gemeenten gesubsidieerde rechtspersonen
betreft;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht
bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met
private rechtspersonen aangaande toelagen;
Overwegende dat de rekeningen van het Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen
onderworpen zijn aan de goedkeuring van de gemeenteraad;
Overwegende dat het ontwerp van de rekening 2015 van het Cultuurcentrum Strombeek /
Grimbergen via mailbericht werd overgemaakt aan de gemeente op 11 mei 2016 en dit,
samen met een begeleidende toelichting en een samenstellingsverklaring van de
accountant;
Overwegende dat na bespreking en goedkeuring door de gemeenteraad de gemeentelijke
vertegenwoordiger deze rekening mee zal kunnen goedkeuren tijdens de algemene
vergadering van deze instelling;
Overwegende dat de volgende rubrieken van de uitgaven werden overschreden:
Werkingskosten
•
Cultuurspreidende activiteiten met € 69 962,17;
•
Ar/reprobel met € 1 586,87;
•
Derden met € 52 718,36;
•
Telefoon met € 8,06;
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•

Uitzonderlijke kosten met € 5 003,33;

Overwegende dat het totaal van de werkingskosten met € 19 649,89 wordt overschreden;
Overwegende dat een niet begrote rubriek ''voorziening'' tevens werd toegevoegd aan de
rekening met als uitgave € 10 000,00;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage 2015 op € 1 400 000,00 werd vastgesteld;
Overwegende dat deze rekening een totaal batig resultaat vertoont van € 133 272,10:
•
Overgedragen resultaat 2014: € 74 174,56;
•
Resultaat eigen dienstjaar 2015: € 59 097,54;
Overwegende dat uit het overgedragen resultaat 2014 nog een bedrag van € 61 131,02
door het Cultuurcentrum zal worden terugbetaald aan de gemeente in de loop van 2016
omdat het de bedoeling is om na budgetwijziging nog een bedrag van 13 043,54 euro aan
te wenden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Gaat over tot de stemming;
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, 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, Gert Leenders, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
Het ontwerp van de rekening 2015 van het Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen
goed te keuren.
18e zaak:

Administratief toezicht op een gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA-vzw)
Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen - Ontwerp van budgetwijziging
2016 – Goedkeuring

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de overheidsuitgaven,
voornamelijk wat de toelagen aan de door de gemeenten gesubsidieerde rechtspersonen
betreft;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht
bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met
private rechtspersonen aangaande toelagen;
Overwegende dat budgetten van het Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen en
wijzigingen hieraan aan de goedkeuring van de gemeenteraad zijn onderworpen;
Overwegende dat een ontwerp van budgetwijziging 2016 op 11 mei 2016 bij de gemeente
is binnengekomen via elektronische zending;
Overwegende dat in deze wijziging de volgende kredieten worden aangepast:
Uitgaven.
•
Werkingskosten: + € 66 741,02;
•
Investeringen: + € 82 901,25;
Totaal: € 149 642,27
Ontvangsten.
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•
•

Projectsubsidies: - € 14 541,10;
Aanwending resultaat vorige jaren: + € 164 183,37;

Totaal: € 149 642,27
Overwegende dat met het saldo van € 74 174,56 (2014) de volgende uitgaven nog
werden gefinancierd:
•
Terugvordering energiekosten gebouw Prinsenstraat 5 tot 2014 (€ 6 662,69);
•
Aanwending van de ontvangen toelage van de Vlaamse overheid (€ 6 322,16);
•
Aanwending van een nog te ontvangen toelage van de gemeente (€ 58,69);
Overwegende dat het resterende deel van het saldo 2014 (€ 61 131,02) door het
cultuurcentrum aan de gemeente zal worden terugbetaald in de loop van 2016;
Overwegende dat de bijgevoegde nota een toelichting geeft omtrent de cijfers vervat in
deze wijziging;
Overwegende dat dit budget past binnen het meerjarenplan 2014-2019 van de
gemeente;
Overwegende dat na bespreking en goedkeuring door de gemeenteraad de gemeentelijke
vertegenwoordiger deze budgetwijziging mee zal kunnen goedkeuren tijdens de algemene
vergadering van deze instelling;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming;
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, 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, Gert Leenders, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
Het ontwerp van budgetwijziging 2016 van het Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen
goed te keuren.
19e zaak:

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

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten, inzonderheid artikels 54 en 55;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 houdende vaststelling van de
modellen van de boekhouding van de besturen van de erediensten;
Gelet op de gecoördineerde versie van de omzendbrief BB 2013/01 inzake de
boekhouding van de besturen van de eredienst, inzonderheid punt 13;
Gelet dat het de gemeente is op het grondgebied waarvan het hoofdgebouw van de
eredienst zich bevindt die de gemeentelijke bevoegdheden uitoefent bij de procedures
van de rekeningen, inzonderheid het administratief toezicht;
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Overwegende dat de gemeente Grimbergen echter wel kennis moet nemen van deze
documenten omwille van haar medefinanciering van 6% om het budget van dit
kerkbestuur sluitend te maken;
Overwegende dat de rekening 2015 van het kerkbestuur Heiligen Engelbertus en
Bernardus (Zemst-Laar) op 7 januari 2016 door de kerkraad werd goedgekeurd en via
elektronische verzending door de gemeente Zemst bij de gemeente is binnengekomen op
19 april 2016;
Overwegende dat een interne kredietaanpassing op 30 december 2015 door de kerkraad
werd goedgekeurd;
Overwegende dat de exploitatie een financieel overschot vertoont van € 49 400,36;
Overwegende dat de gemeentelijke financiële tussenkomst in de exploitatie € 31 827,41
bedroeg waarvan € 1 909,64 ten laste van de gemeente Grimbergen;
Overwegende dat de investeringen een tekort vertonen van € 26 506,78 en hiervoor een
duidelijke toelichting wordt gegeven;
Overwegende dat het aandeel in de investeringen ten laste van de gemeente Grimbergen
€ 2 943,92 bedroeg;
Overwegende dat een verklarende nota, een overzicht omtrent de kastoestand op 31
december 2015, een geactualiseerde inventaris, een staat van vermogen en twee
investeringsfiches bij deze rekening zijn bijgevoegd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
De jaarrekening 2015 van het kerkbestuur Heiligen Engelbertus & Bernardus (ZemstLaar) voor akteneming te aanvaarden.
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan het gemeentebestuur Zemst, hoofdbestuur in dit dossier.
20e zaak:

Goedkeuring van de ontwerpakte voor de grondverwerving voor openbaar
nut van de voortuinstrook van het perceel kadastraal gekend als 6de
afdeling - sectie B - nr. 729f deel gelegen Benedestraat 226 te 1851
Grimbergen

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24 februari
2014 voor het opstarten van de procedure tot minnelijke onteigening voor openbaar nut
van de twee voortuinstroken gelegen langs de Benedestraat (kadastraal gekend als 6de
afdeling - sectie B - nrs. 729f & 731k delen);
Gelet op het schattingsverslag van het Kantoor der Registratie d.d. 2 maart 2014 waarbij
de actuele waarde van de grondstroken geraamd werd op € 47,00 per vierkante meter;
Gelet op het opmetingsplan van het landmeterskantoor Platteau d.d. 3 juli 2014 waarbij
de in te nemen oppervlakte van het perceel kadastraal gekend als 6de afdeling - sectie B
- nr. 729f (deel) vastgelegd werd op 22 vierkante meter (lot A) en voor het perceel
kadastraal gekend als 6de afdeling - sectie B- nr. 731k (deel) op 15 vierkante meter (lot
B);
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 juli 2014 ter
vaststelling van de totale (onteigenings)vergoedingen voor loten A & B, op respectievelijk
€ 1.287,33 en € 877,33;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 juli 2014
om akkoord te gaan met het dragen van de kosten voor de verplaatsing van de bestaande
omheining tot tegen de nieuwe perceelsgrens;
Overwegende dat, naar aanleiding van een opmerking van de eigenaars van lot A en na
een aansluitend plaatsbezoek met de landmeter op 15 oktober 2014, gebleken is dat het
opgemaakte opmetingsplan niet correct was;
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Gelet op het nieuw opmetingsplan van het landmeterskantoor Platteau d.d. 29 oktober
2014 waarbij de in te nemen oppervlakte voor het perceel kadastraal gekend als 6de
afdeling - sectie B - nr. 729f (deel) vastgelegd werd op 47,00 vierkante meter (lot A) en
voor het perceel kadastraal gekend als 6de afdeling - sectie B- nr. 731k (deel) op 20,00
vierkante meter (lot B), waardoor de (onteigenings)vergoedingen eveneens aangepast
dienen te worden;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen genomen in zitting
van 8 december 2014 (28e zaak), om de collegebeslissing d.d. 8 juli 2014 (35e zaak),
met betrekking tot de vaststelling van de (onteigenings)vergoedingen in het kader van de
onteigening voor openbaar nut van de voortuinstroken van de percelen kadastraal gekend
als 6de afdeling - sectie B - nrs. 729f & 731k delen), in te trekken;
Overwegende dat de totale herziene verwervingsvergoeding voor het perceel kadastraal
gekend als 6de afdeling - sectie B - nr. 731k deel (lot B) vastgesteld kan worden op
€ 2.750,21 (inclusief wederbeleggingsvergoeding), volgens volgende berekening :
- verwervingsvergoeding

= 47,00 m² x € 47,00 m² = € 2.209,00

- wederbeleggingsvergoeding

= € 2.209,00 x 24,5 % = € 541,21
------------------------------------------------

Totale minnelijke verwervingsvergoeding

= € 2.750,21

Overwegende dat bij elektronisch schrijven van 18 november 2014 door de eigenaars de
problematiek aangehaald werd dat na de geplande inname van de voortuinstrook de
overblijvende staanplaatsruimte niet meer bruikbaar zou zijn voor twee wagens;
Overwegende dat naar aanleiding van deze melding gebleken is dat de staanplaatsen voor
de woning gelegen Benedestraat 226 te 1851 Grimbergen niet vergund waren;
Overwegende dat naar aanleiding van de stedenbouwkundige aanvraag (BA/212/14) voor
de regularisatie van de twee autostaanplaatsen voor de woning gelegen Benedestraat 226
te 1851 Grimbergen een vergunning werd afgeleverd bij collegebeslissing van 20 april
2015;
Overwegend dat de gemeente Grimbergen, bij schrijven van 8 februari 2016, aan de
eigenaars gemeld heeft geen toestemming te kunnen geven om de wagens, na de
geplande inname, voor een gedeelte op het openbaar domein (voetpad) te parkeren;
Gelet op het schrijven van 11 februari 2016 waarbij de eigenaars akkoord gaan met de
minnelijke verwerving voor openbaar nut, door de gemeente Grimbergen, van de
voortuinstrook van het perceel kadastraal gekend als 6de afdeling - sectie B - nr. 729f
deel;
Gelet op het elektronisch schrijven van 31 maart 2016 waarin de eigenaars verklaren
akkoord te gaan met de ontwerpakte;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18 april 2016
om :
•
akkoord te gaan met de minnelijke verwerving voor openbaar nut van de grondstrook
kadastraal gekend als 6de afdeling - sectie B - nr. 729f deel voor een totale
vergoeding van € 2.750,21;
•
principieel akkoord te gaan met de ontwerpakte van de grondverwerving voor
openbaar nut;
Gelet op de ontwerpakte voor de minnelijke grondverwerving voor openbaar nut;
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met de ontwerpakte voor de minnelijke grondverwerving voor openbaar
nut, zoals voorgelegd in de zitting van heden.
Art. 2.
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De gemeentesecretaris en de gemeenteraadsvoorzitter af te vaardigen voor de
ondertekening van de akte.
21e zaak:

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

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 november
2015 (40e zaak) om het perceel kadastraal gekend als 5de afdeling - sectie B - nr. 151
aan te kopen voor openbaar nut aan de geschatte waarde van € 5.280,00, en dit voor de
realisatie van de erosiebestrijdingswerken Eyselbeek (in samenwerking met de gemeente
Meise);
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2015 (27e zaak) om akkoord te
gaan met de aankoop voor openbaar nut van een perceel landbouwgrond kadastraal
gekend als 5de afdeling - sectie B - nr. 151 aan de geschatte waarde van € 5.280,00 voor
de realisatie van de erosiebestrijdingswerken Eyselbeek;
Gelet op het proces-verbaal van opmeting d.d. 22 februari 2016, opgemaakt door het
studie- en landmeterskantoor Boogmans, en overgemaakt door het gemeentebestuur van
Meise bij schrijven van 1 maart 2016;
Gelet op de ontwerpakte voor de aankoop voor openbaar nut van een perceel
landbouwgrond kadastraal gekend als 5de afdeling - sectie B - nr. 151 voor de realisatie
van de erosiebestrijdingswerken Eyselbeek;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 25
april 2016 om principieel akkoord te gaan met de ontwerpakte voor de aankoop voor
openbaar nut van een perceel landbouwgrond kadastraal gekend als 5de afdeling - sectie
B - nr. 151 voor de realisatie van de erosiebestrijdingswerken Eyselbeek;
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid der uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met de ontwerpakte voor de aankoop voor openbaar nut van een perceel
landbouwgrond kadastraal gekend als 5de afdeling - sectie B - nr. 151 voor de realisatie
van de erosiebestrijdingswerken Eyselbeek.
Art. 2
De gemeentesecretaris en de gemeenteraadsvoorzitter aan te stellen voor de
ondertekening van de akte.
22e zaak:

Extern verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen
vzw - Algemene vergadering van 30 mei 2016 - Kennisname agendapunten
- Mandatering gemeentelijke vertegenwoordiger

Gelet op het decreet Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, hierna
genoemd "Gemeentedecreet", artikel 42 in het bijzonder;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 augustus 2013 houdende de
omvorming van vzw Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen tot een gemeentelijk extern
verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm in de zin van de wet van 27 juni
1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en in overeenstemming met de
desbetreffende bepalingen van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat in dezelfde zitting de ontwerpstatuten voor de vzw Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen werden goedgekeurd;
Gelet op het Ministerieel besluit van 25 november 2013 houdende goedkeuring van de
beslissing van de gemeenteraad van Grimbergen van 29 augustus 2013 houdende de
omvorming van vzw Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen tot een gemeentelijk extern
verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm;
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 februari 2014 waarbij de heer Marc
VAN GODTSENHOVEN werd aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger met
meervoudig stemrecht in de algemene vergadering van het extern verzelfstandigd
agentschap Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen vzw;
Gelet op het elektronisch schrijven van 29 april 2016 waarmee het extern verzelfstandigd
agentschap Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen vzw meldt dat een algemene
vergadering zal plaatsvinden op 30 mei 2016 met de volgende agendapunten:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering;
2. Goedkeuring rekening 2015 en eerste begrotingswijziging 2016 Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen vzw;
3. Kwijting aan bestuurders;
4. Goedkeuring jaarverslag 2015 Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen vzw;
5. Varia en rondvraag;
Gelet op de toelichtingsnota's bij deze agendapunten die bij de uitnodiging voor deze
algemene vergadering zijn gevoegd;
Gelet op artikel 246, § 2, van het Gemeentedecreet dat bepaalt dat de
vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering dienen te handelen
overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad;
Gezien derhalve het mandaat van schepen Marc VAN GODTSENHOVEN als gemeentelijk
vertegenwoordiger met de meerderheid van de stemmen voor deze algemene
vergadering moet worden vastgesteld;
Gaat over tot een stemming betreffende de vaststelling van het mandaat van de
aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger om deze agendapunten goed te keuren
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen,
William De Boeck, Louis De Smedt, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie
Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Gert Leenders, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Goedkeuring te hechten aan de agendapunten met toelichtingsnota’s van de algemene
vergadering van het extern verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen vzw van 30 mei 2016:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering;
2. Goedkeuring rekening 2015 en eerste begrotingswijziging 2016 Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen vzw;
3. Kwijting aan bestuurders;
4. Goedkeuring jaarverslag 2015 Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen vzw;
5. Varia en rondvraag;
Art. 2.
De heer Marc VAN GODTSENHOVEN, gemeentelijk vertegenwoordiger met meervoudig
stemrecht in de algemene vergadering van het extern verzelfstandigd agentschap
Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen vzw, te machtigen om de in artikel 1 vermelde
agendapunten namens de gemeente goed te keuren, onder voorbehoud van het
specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
het extern verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen vzw ;
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•

de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger.

23e zaak:

Stand van zaken parking C

Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord en verklaart het onderstaande:
•
Inzake de lopende procedure voor de vrederechter werden woensdag de eerste
conclusies voor de gemeente Grimbergen neergelegd door onze advocaat. De
tegenpartij moet zijn conclusies neerleggen op 3 juni 2016, nadien krijgt de gemeente
tot 9 juni 2016 de tijd om hierop te antwoorden. De gemeente heeft ondermeer
gevraagd om een landmeter en een deskundige aan te stellen om te bepalen waar de
wegzate van de buurtweg zich bevindt en hoe groot deze oppervlakte is. De zitting
van de rechtsdag werd bepaald op 29 juni 2016.
•
Op 10 mei 2016 is het MER-overleg doorgegaan en werden alle opmerkingen door alle
betrokken partijen besproken. Maandag ll. heeft er nog een ambtelijk overleg m.b.t.
mobiliteit plaatsgevonden in Leuven waarop de burgemeester niet aanwezig kon zijn.
De MER-cel zou de ontwerp-MER half juni goedkeuren en nadien zal men een MERrapport opstellen waarna Ghelamco de nodige vergunningen kan aanvragen.
Gemeenteraadslid Gerlant VAN BERLAER vraagt of de procedure voor de vrederechter een
rol speelt bij de vergunningsaanvraag.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt hierop dat de vergunningsaanvraag
momenteel onontvankelijk zou zijn daar dit nog steeds openbaar domein is. Zij kunnen
een aanvraag indienen maar aangezien het openbaar domein is, zal dit onontvankelijk
zijn.
Gemeenteraadslid Gerlant VAN BERLAER krijgt wederom het woord en haalt aan dat de
zitting zal doorgaan op 29 juni 2016. De volgende gemeenteraad gaat pas door in
augustus. Er is steeds gezegd dat de gemeenteraad bevoegd is om te beslissen. Stel dat
de vrederechter beslist dat de gemeente het zelf moet oplossen, dan zal dit eind augustus
pas kunnen gebeuren.
Burgemeester Marleen MERTENS stelt dat als de vrederechter dit zo beslist dan moet de
gemeenteraad hier eerst over beslissen en dit zal dan pas ten vroegste in augustus zijn.
Als de procedure moet gevolgd worden, dan zal dit ook correct gebeuren, maar de
burgemeester is niet plan om speciaal hiervoor een gemeenteraad bijeen te roepen.
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN haalt aan dat de timing belangrijk is en vraagt wat de
conclusies zijn die door de gemeente werden ingediend. Men wenst het standpunt van het
schepencollege te weten.
Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS sluit zich hierbij aan en wil eveneens weten wat de
inhoud van deze conclusie is. Verder verwijst raadslid LAEREMANS naar de
collegebeslissing van 2 mei 2016 waarbij opdracht gegeven werd om aan onze advocaten
te vragen om te onderzoeken of de buurtweg verjaard zou kunnen zijn zonder dat de
eigendom van de wegzate is overgegaan. Wat is het standpunt van de gemeente
hierover?
Burgemeester Marleen MERTENS stelt dat de verjaring altijd verkrijgend is en dat dit dus
niet kan. Wanneer de vrederechter zou oordelen dat de buurtweg is verjaard, dan is de
eigendom van de wegzate eveneens overgedragen. De conclusie zal bezorgd wordt aan
de gemeenteraadsleden. De advocaten van de gemeente nemen het standpunt in dat de
buurtweg niet is verjaard en halen hiervoor een heel aantal zaken aan.
Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS stelt dat de vrederechter hierover zal moeten
beslissen: ofwel is de buurtweg verjaard ofwel is hij niet verjaard. Nadien kan één van de
partijen nog altijd in beroep gaan of niet. Wie moet het initiatief nemen om de procedure
te initiëren op de gemeenteraad als de vrederechter zou beslissen dat de buurtweg niet is
verjaard? Volgens raadslid LAEREMANS is dit Ghelamco of de stad Brussel die dit moet
doen.
Burgemeester Marleen MERTENS gaat hiermee akkoord en stelt dat het initiatief niet van
de gemeente Grimbergen moet komen, maar van de stad Brussel. Het probleem is dat de
stad Brussel dit in het verleden al lang in orde kon gebracht hebben. Zo hebben zij in
2001 nog gevraagd om de buurtweg af te schaffen waarop de gemeente de nodige
informatie heeft meegegeven om deze procedure te laten opstarten voor de
gemeenteraad, maar hier is nadien niets meer mee gedaan door de stad Brussel.
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Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS sluit deze discussie af door te stellen dat er
waarschijnlijk pas een uitspraak zal zijn van de vrederechter in september na het
gerechtelijk verlof en dat hierdoor de timing volledig zal opschuiven.
24e zaak:

Stand van zaken asfaltcentrale

Schepen Eddie BOELENS krijgt het woord en overloopt per artikel het
gemeenteraadsbesluit van 24 maart 2016 om aan te tonen welke stappen er ondertussen
reeds gezet werden:
•

Artikel 1: “Onmiddellijke actie te ondernemen om de verhoogde concentraties van
schadelijke stoffen in het milieu te stoppen door alles in het werk te stellen om op te
sporen waar de schadelijke verhoogde meetwaarden van vluchtige organische stoffen
en polyaromatische koolwaterstoffen gemeten door de Vlaamse Milieu Maatschappij
op vraag van milieuinspectie precies vandaan komen. Daarom zal het
gemeentebestuur:
-

er bij de VMM op aandringen om, naast het meettoestel dat intussen op vraag van
het gemeentebestuur in de Kievitstraat opgesteld werd voor een langdurige
meetcampagne van de poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK) ook een
meettoestel voor het meten van de concentraties van vluchtige organische stoffen
(VOS) te plaatsen voor een langdurige meetcampagne, daar beide klassen van
stoffen in mindere of meerdere mate schadelijk zijn voor de volksgezondheid
naast het feit dat een aantal onder hen ook geuroverlast kunnen veroorzaken;

-

er bij Viabuild op aan te dringen om in de schouw continu metingen uit te voeren
met datalogging van fijn stof, CO, NOX, SO2, en TOC. Er bij Viabuild op aan te
dringen om een onafhankelijk deskundig labo gespecialiseerd in geur en
gasanalyses zoals bv. het VITO kwalitatieve en kwantitatieve analyses te laten
maken van de samenstelling van de uitstootgassen bij verschillende percentages
recuperatie-asfalt en verschillende debieten van productie. teneinde de VOS en
PAK samenstelling van de gassen te kennen en te kunnen correleren;

-

er bij het VITO aan te dringen een volledige en deskundige GC-MS analyse uit te
voeren om de rookgassamenstellingen te achterhalen bij verschillende
percentages recup en verschillende debieten van productie en specifiek kwalitatief
en kwantitatief de VOS- en PAK-samenstelling te evalueren;

-

er bij de VMM, VITO en Viabuild op aan te dringen alle gegevens te verzamelen
die noodzakelijk zijn om een eventuele correlatie tussen de geur- en
gezondheidsrisico’s en de uitbating van de centrale en/of omliggende bedrijven
vast te stellen;

-

het engagement van de VMM, VITO, Viabuild, milieu-inspectie en het agentschap
Zorg en Gezondheid vragen om de milieudienst en het gemeentebestuur inzage te
geven in alle meetresultaten inclusief de bijhorende analyses en besluiten…”

Men heeft een aantal vragen gesteld aan een aantal instanties, zo heeft men op 18
april per schrijven gevraagd aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om naast het
meettoestel voor het meten van poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK) ook een
meettoestel voor het meten van vluchtige organische stoffen (VOS) te plaatsen. De
VMM weigert dit maar zal wel een tweede meettoestel plaatsen aan de
Aquafincollector, men vindt het niet relevant om een meettoestel voor het meten van
VOSSEN te plaatsen. Bij Viabuild heeft de gemeente aangedrongen om in de schouw
continue metingen uit te voeren op een aantal stoffen met data-logging. Op 22 april
en 2 mei 2016 heeft men antwoord van Viabuild ontvangen inzake de meetresultaten
van een aantal PAK’s en VOSSEN. Deze meetresultaten bestaan uit erg technische
informatie die de milieudienst van de gemeente niet kan analyseren, dit moet door de
VMM gebeuren. Aan VITO heeft men gevraagd om eveneens een aantal metingen uit
te voeren en dit meer bepaald GS-MS-analyse, maar deze vraag werd niet
beantwoord. Men verwacht ook niet dat VITO dit zal uitvoeren aangezien VITO werkt
voor Viabuild. De andere vragen werden in dezelfde e-mails beantwoord.
•

Artikel 2: “Om er bij de asfaltcentrale en VITO op aan te dringen inzage te krijgen in
de studie die uitgevoerd werd om de vereiste schouwhoogte te berekenen die
noodzakelijk is om de geuroverlast en de gezondheidsrisico’s te elimineren”
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Men vraagt inzage in de studie m.b.t. de schouwhoogte, men heeft deze ondertussen
gekregen en deze werd overgemaakt aan de gemeenteraadsleden. Indien de schouw
met 50 m zou verhoogd worden, dan zou er minder geurhinder zijn in de directe
omgeving, maar er wordt niet gesproken over de gezondheidsaspecten. Omwille van
dit gezondheidsaspect heeft het college van burgemeester en schepenen destijds een
negatief advies gegeven voor de verhoging van de schouw. Viabuild heeft op 23 mei
beroep aangetekend bij de bestendige deputatie tegen deze weigeringsbeslissing. Op
zich is men niet tegen de verhoging van de schouw maar men is bezorgd dat men dit
zal gebruiken om een aantal toegevingen te verkrijgen in de milieuvergunning.
•

Artikel 3: “Om Viabuild Asfalt- en Betoncentrale aan te manen om de vervuiling aan
de bron aan te pakken.”
Men staat constant in dialoog met Viabuild om hieraan te werken, er is weinig
resultaat maar er is wel communicatie.

•

Artikel 4: “Om er bij de provinciale en Vlaamse overheid op aan te dringen enerzijds
streng toe te kijken op de naleving van de bestaande milieuvergunning en anderzijds
in afwachting van hogervermelde analyses en metingen conform artikel 45 van
Vlarem 1 een wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden aan te vragen om te
vermijden dat incidenten zoals deze van augustus en oktober 2015 en maart 2016
zich nog zouden voordoen”.
Viabuild heeft een aanpassing van zijn milieuvergunning gevraagd. In deze aanvraag
staan een tweetal verontrustende punten. Viabuild vraagt een vergunning om de
huidige toestand te verankeren: zij vragen om de gassen uit de paralleltrommel niet
meer af te leiden naar de hoofdtrommel voor naverbranding maar om deze
rechtstreeks door de schouw te sturen. Men heeft aan de milieudienst gevraagd om
hierover na te denken en men stelt voor om dit negatief te adviseren. De
inspraakprocedure loopt t.e.m. 15 juni 2016. De milieudienst heeft een eigen
voorstel, een ontwerp opgemaakt voor de aanpassing van de bestaande
milieuvergunning waarmee de Bestendige Deputatie zal verzocht worden om de
milieuvergunningsvoorwaarden voor de exploitatie van de asfaltcentrale van Viabuild
Beton & Asfalt bvba te 1850 Grimbergen, Westvaartdijk 81C, als volgt te wijzigen
en/of aan te vullen:
-

Gebruik van max. 30% recyclageasfalt per batch expliciet bestendigen als
bijzondere voorwaarde: het onverkort toepassen van de limieten van niet meer
dan 30% gerecycleerde asfalt per batch zoals ingediend door de aanvrager zelf in
de milieuvergunningsaanvraag d.d. 2005.

-

Verplichting tot naverbranden van de afgassen paralleltrommel bij gebruik
recyclage asfalt: het respecteren van de naverbrandingstechniek van de afgassen
uit de paralleltrommel, zoals aangegeven in huidige milieuvergunning, en indien
geen naverbranding, het gebruik van asfaltgranulaat (gerecycleerde asfalt) stop
te zetten totdat de installatie deugdelijk is uitgerust.

-

In geval de asfaltcentrale wenst gebruik te maken van een geurneutraliserende
techniek door verneveling, deze techniek telkens voorgelegd moet worden aan de
vergunnende en toezichthoudende overheid, inclusief een afschrift aan de
gemeente Grimbergen, en vergezeld zal zijn met een veiligheidsdocument en een
voldoende wetenschappelijk bewezen en onderbouwd “mode of action” model dat
falsifieerbaar is en slechts kan worden toegepast indien er is aangetoond dat deze
techniek effectief de emissie van organische stoffen VOS en PAK uit de
rookgassen haalt. Indien niet aantoonbaar, wordt het gebruik van de
vernevelingstechniek verboden.

-

De asfaltcentrale voorziet in een onafhankelijke instantie die een permanente
totaal organisch koolstofgehalte (TOC)-meting van de afgassen uitvoert, inclusief
een permanente data logging van deze gegevens en maandelijks rapporteert aan
de Afdeling Milieu-inspectie en de gemeente Grimbergen. Dat indien de norm voor
TOC wordt overschreden er onmiddellijk correctieve acties worden ondernomen
door het bedrijf.

-

Dat aanvragen voor asfaltleveringen en lopende contracten, waarbij de
milieuvergunningsvoorwaarden niet kunnen worden gerespecteerd, niet op de site
van Grimbergen kunnen worden geproduceerd, zolang Viabuild Beton & Asfalt
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bvba niet volgens de geldende milieuvergunningsvoorwaarden kan produceren.
Schepen BOELENS vermeldt dat dit het voorbereidend werk is dat werd
uitgevoerd door de milieudienst, men heeft hiervoor ook samengewerkt met een
aantal specialisten en daarom is het nog niet af. Schepen BOELENS verwacht dat
dit binnen 2 weken zal voorgelegd worden aan het schepencollege.
Gemeenteraadslid Jean-Paul WINDELEN haalt aan dat schepen BOELENS zich
tegenspreekt in 2 punten. Als men niet kan voldoen aan de naverbranding dan zal men
geen gerecycleerd materiaal mogen gebruiken, maar eigenlijk moet men sowieso aan
naverbranding doen: dit staat zo vermeld in de vergunning en in dit voorstel valt deze
voorwaarde weg.
Schepen Eddie BOELENS verklaart dat dit nog maar de technische voorbereiding is: deze
tekst moet nog aangepast worden en voorgelegd worden aan het college van
burgemeester en schepenen. Als zij niet naverbranden of zij kunnen dit niet, dan mag
Viabuild geen gerecycleerd asfalt gebruiken. Als ze geen gerecycleerd afval gebruiken dan
moeten ze ook niet naverbranden dus het voorstel klopt wel.
Gemeenteraadslid Jean-Paul WINDELEN herhaalt dat er geen naverbranding is alhoewel
dit volgens de huidige milieuvergunning wel wordt opgelegd. Ze moeten naverbranden en
dit willen ze niet.
Schepen Eddie BOELENS stelt dat Viabuild momenteel 30% gerecycleerd afval mag
gebruiken op voorwaarde dat zij naverbranden. Wij vragen om dit te bestendigen, maar
als zij zeggen dat zij dit niet kunnen of willen doen, dan verklaren wij dat zij geen
gerecycleerd afval mogen gebruiken.
Burgemeester Marleen MERTENS verduidelijkt dat naverbranding enkel nodig is bij het
gebruik van recyclageasfalt omdat dit op een lagere temperatuur wordt verwerkt.
Gemeenteraadslid Eric NAGELS bevestigt dit.
Gemeenteraadslid Jean-Paul WINDELEN verklaart dat er geen naverbranding is en stelt
dat er in de huidige installatie geen afgassing van de parallelle trommel is. Er is geen
naverbranding en dit staat niettemin in de milieuvergunning. Raadslid WINDELEN stelt dat
er trouwens ook reukoverlast is wanneer er zonder gerecycleerd materiaal wordt gewerkt
en verwijst hierbij naar zijn klacht waarop hij een brief mocht ontvangen waarin stond dat
er op 11 en 12 mei 2016 niet gewerkt werd met gerecycleerd materiaal en er nochtans
veel geurhinder was.
Schepen Eddie BOELENS wil zo transparant mogelijk werken en heeft om deze reden
vandaag het ontwerp al voorgesteld aan de gemeenteraad, maar dit is nog niet volledig
af. Hij gaat verder met het laatste punt, artikel 5, waarin er gesteld werd dat men: “bij
een volgende vaststelling van milieuhinder een milieustakingsvordering te zullen instellen
indien er opnieuw sprake zou zijn een vaststelling van milieuhinder met aangetoonde
correlatie naar de asfaltcentrale toe”. In het schepencollege van 2 mei 2016 werd er
beslist om een advocatenkantoor aan te stellen en te onderzoeken wat de mogelijkheden
en de gevolgen van het instellen van een milieustakingsvordering zijn. Zij hebben de
opdracht gekregen om het instellen van deze vordering voor te bereiden. Zo had de
milieudienst vandaag nog contact met de advocaat en beschikt zij sinds kort over het
volledige dossier. Bij een eerste gesprek heeft zij meegedeeld dat de centrale beschikt
over een vergunning waarvoor de deputatie verantwoordelijk is en niet de gemeente
Grimbergen daar het een klasse I-bedrijf is. Verder vroeg zij of de milieu-inspectie aan de
kant van de gemeente Grimbergen staat en of de gemeente beschikt over (recente) PV’s.
Op het eerste zicht staat de milieu-inspectie niet aan onze kant en sinds de gemeenteraad
van maart 2016 weigert deze PV’s op te stellen. De milieu-inspectie wil de correlatie
tussen de hinder en Viabuild niet meer zwart op wit vastleggen. Dan wist de advocaat nog
te melden dat men met dit dossier moeilijkheden zal hebben omdat Viabuild beschikt over
de huidige milieuvergunning en de steun krijgt van VITO en de milieu-inspectie. Om die
reden zegt de advocaat om in eerste instantie te werken aan de versterking van de eigen
milieuvergunning door artikel 45 te gebruiken. Men moet ook over juridische
vaststellingen beschikken dat er overtredingen zijn, men moet PV’s hebben want zonder
maakt men erg weinig kans. Verder vroeg zij of er nieuwe metingen zijn waarop
geantwoord werd dat deze er zijn maar dat de VMM weigert om VOSSEN te meten, enkel
PAK’s. Zij heeft de gemeente aangeraden om momenteel niet naar de rechtbank te
trekken aangezien het dossier volgens haar te zwak is. Schepen BOELENS wenst tenslotte
Pagina 30 van 38

te benadrukken dat alle afspraken die werden gemaakt op de gemeenteraad volledig
worden uitgevoerd en nageleefd.
Gemeenteraadslid Eric NAGELS krijgt het woord en haalt aan dat de milieu-inspectie de
gemeente onvoldoende ondersteunt. Wanneer zij een klacht ontvangen, komt er iemand
ter plaatste om een zgn. “snuffelstudie” uit te voeren. Dit is archaïsch en te belachelijk
voor woorden. Raadslid NAGELS verklaart tevens zeer tevreden te zijn met de toepassing
en inhoud van artikel 45. Er is momenteel geen naverbranding en Viabuild weet dat men
dit vraagt en zal blijven vragen. De asfaltcentrale verklaart dan opeens dat de
temperatuur te laag is en dat men daarom niet kan naverbranden.
Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS krijgt het woord en verklaart dat op de vorige
gemeenteraad werd voorgesteld om zelf een meettoestel aan te kopen, nu de VMM
weigert om een meettoestel voor het meten van VOSSEN te plaatsen, kan de gemeente
dit toch doen. Aangezien we meetresultaten nodig hebben, moeten we dit hebben en als
dit niet kan aangekocht worden dan moet men nagaan of dit kan gehuurd worden of men
een privéfirma kan inschakelen die dit kan komen uitvoeren. Verder wenst raadslid
LAEREMANS te weten aan welke Aquafin-collector het bijkomend meettoestel wordt
geplaatst en of de studie van Viabuild kan bezorgd worden. Schepen BOELENS antwoordt
hierop aan de Cokeriestraat. Raadslid LAEREMANS vraagt vervolgens aan schepen
BOELENS om het voorstel van de milieudienst te bezorgen. Tenslotte haalt raadslid
LAEREMANS een persbericht aan dat na het schepencollege vlak na de vorige
gemeenteraad werd gepubliceerd waarin vermeld wordt dat het schepencollege de
fractievoorzitters zou uitnodigen voor een vergadering. Dit is echter niet gebeurd. Hij
wenst te weten of zulks enkel voor de galerij werd geponeerd.
Schepen Eddie BOELENS repliceert hierop dat het college zo transparant mogelijk wil zijn
en in dit geval misschien te snel is geweest. Het advies van de dienst is om het voorstel
eerst voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen en om nadien pas te
vergaderen met de fractievoorzitters. Schepen BOELENS wou dit al voorleggen aan de
gemeenteraad om zo transparant mogelijk te werken. Nu iedereen het voorstel heeft
gehoord, mogen er altijd opmerkingen gegeven worden. Men wil ook het officieel advies
van de advocaat afwachten inzake de milieustakingsvordering.
Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS gaat akkoord om de nota als voorbereidend werk te
behandelen maar vult aan dat het te laat zal zijn als de fractievoorzitters pas
samengeroepen worden nadat het voorstel op het schepencollege werd besproken.
Burgemeester Marleen MERTENS stelt dat het schepencollege hier nog niet definitief zal
over beslissen maar dat dit een eerste bespreking zal zijn. Het is een moeilijk technisch
dossier waarvoor men de tijd moet nemen. Het is niet zo dat er een definitieve beslissing
zal genomen worden.
Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS vraagt of men de voorbereidende nota kan
ontvangen en verzekert dat dit als een vertrouwelijk stuk zal worden behandeld.
Schepen Eddie BOELENS gaat akkoord om dit onder een embargo te bezorgen. Wat de
aankoop van een meettoestel betreft haalt schepen BOELENS aan dat zo’n toestel 4.500
euro kost, maar dan men ook mensen nodig heeft om de data die dit toestel verzamelt te
lezen en analyseren en die heeft men niet. De VMM is de enige instantie die dit kan doen
en deze heeft nu reeds een achterstand om alle data te verwerken. We moeten roeien
met de riemen die we hebben.
Gemeenteraadslid Eric NAGELS herhaalt dat de milieu-inspectie te wensen overlaat, de
gemeente krijgt zo goed als geen ondersteuning wat erg spijtig is. Hij verwijst naar een
schrijven van de VMM waarin zij stellen dat de meting van begin mei niet zal kunnen
geanalyseerd worden doordat de VMM momenteel een achterstand heeft en andere
meetresultaten voorrang zullen krijgen. De meetresultaten van de gemeente Grimbergen
zullen daardoor ten vroegste pas in de loop van de maand juni worden geanalyseerd.
Schepen Eddie BOELENS verklaart dat dit ondertussen maar pas in de maand september
zal zijn.
Gemeenteraadslid Jean-Paul WINDELEN krijgt het woord en stelt dat hij blij is met de
inzet van de schepen en de milieudienst maar dat de inzet van de oppositie ook nuttig
kan zijn. Verder verwijst hij naar een schrijven van de milieu-inspectie waarin aangehaald
wordt dat de hinder veroorzaakt door de asfaltcentrale als hinderlijke inrichtingen van
klasse I van een aanvaardbaar niveau is.
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Gemeenteraadslid Gerlant VAN BERLAER vraagt of er geen andere instanties dan de VMM
die de meetresultaten kunnen lezen en analyseren. Hij vindt het voorstel met de 5
punten, zoals voorgelezen door schepen BOELENS, een solide voorstel. Het is goed dat
Viabuild TOC’s moet meten. We zullen dan wel iemand moeten hebben die de gemeente
kan assisteren bij het opvolgen van de trends in de metingen. Misschien kan zo iemand in
academische middens gevonden worden?
Raadslid Gerlant VAN BERLAER wenst tevens te weten hoe het met de termijnen zit?
Kunnen er problemen zijn omdat de firma Viabuild eerst was met haar aanvraag? Het
openbaar onderzoek m.b.t. de vergunningsaanvraag van Viabuild loopt en raadslid VAN
BERLAER raadt de buurtbewoners tenslotte aan om een bezwaarschrift voor 15 juni 2016
in te dienen.
Schepen Eddie BOELENS repliceert dat het analyseren van de meetresultaten in
academische middens kan uitgevoerd worden, maar dat dit duur is en men geen budget
hiervoor heeft. Wat de termijn betreft haalt schepen BOELENS aan dat dit moeilijk is
aangezien het voorstel betreffende de toepassing van artikel 45 pas ten vroegste op het
schepencollege van 6 juni kan staan. Nadien moeten de reacties van de fractievoorzitters
nog verwerkt worden alvorens dit aan de provincie kan overgemaakt worden. Het artikel
45 van de gemeente zal moeten ingediend worden zodat de provincie zich hierover moet
uitspreken bij de behandeling van de aanvraag van Viabuild.
Gemeenteraadslid Eric NAGELS stelt dat men in de academische middens de oplossing zal
moeten zoeken inzake het meetprobleem.
Voorzitter Jos SMETS sluit deze discussie af.

Toegevoegde agendapunten
25e zaak:

Zwembad De Lammekes aangevraagd door raadslid Luk Raekelboom

De gemeenteraad hoort de volgende tussenkomst van raadslid Luk RAEKELBOOM:
“De afgelopen jaren waren er wel wat problemen met het openluchtzwembad “De
Lammekes”. Door de welgekende technische problemen kon het zwembad een hele tijd
de deuren niet openen, twee jaar geleden kon men enkel tijdens weekends komen
zwemmen door een tekort aan redders / jobstudenten en vorig jaar vond men er op het
nippertje genoeg om de bevolking de kans te geven in juli en augustus een duik te komen
nemen en wat af te koelen.
Graag had ik dan ook vernomen wat de stand van zaken is voor deze zomer. Op Ring-TV
vernam ik dat het zwembad “De Lammekes” de deuren zou openen op 1 juli, maar toch
had ik graag vernomen of er voldoende redders en jobstudenten zijn gevonden? Zullen er
redders van het zwembad “Pierebad” worden ingezet in De Lammekes? Zo ja, hoeveel?
Als ik mij niet vergis was men ook nog op zoek naar redders en toezichters voor het
zwembad Pierebad. Klopt dit of is dit probleem van de baan?
Dank bij voorbaat voor uw antwoorden.”
Schepen van sport Tom GAUDAEN krijgt het woord en vermeldt het volgende:
•
Het is inderdaad de bedoeling dat het openluchtzwembad de Lammekes dagelijks zou
open zijn gedurende de maanden juli en augustus.
•
Wij zijn heel druk bezig te zoeken naar bijkomend personeel om zowel het
openluchtzwembad als het Pierebad te kunnen openstellen voor het publiek.
•
Het reddend en toezichthoudend personeel van de sportdienst omvat een totaal van
13 VTE. Na de laatste aanwervingsronde zullen hiervan op 1 juli 2016 effectief
10,89 VTE ingevuld zijn. Er blijft dan een effectief personeelstekort van 2,11 VTE, dat
mede zal moeten worden opgevangen door jobstudenten. 1,00 VTE hiervan is een
gevolg van de loopbaanonderbreking van een voltijdse titularis. 1,11 VTE is werkelijk
vacant. Per 1 september zal er hiervan 1 VTE extra ingevuld worden en zal er dus
nog maar 0,11 VTE echt vacant zijn. In functie van de plannen van de voltijdse
loopbaanonderbreker (het toegestane verlof loopt af op 14 september 2016) zal
moeten bekeken worden of een vervanger wordt gezocht.
•
Voor de Lammekes dienen wij dagelijks, 7 dagen per week en dus gedurende 62
dagen, 2 redders (in het bezit van het attest) en 1 toezichter in te zetten rond de
twee zwembaden + minstens 1 kassier en 1 winkelbediende. Bovendien moet er
steeds 1 redder extra ter beschikking staan bij pauze, wc- gebruik, verzorging klant…
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•

vermits het toezicht steeds moet uitgevoerd worden door 2 redders bijgestaan door 1
toezichter.
Wij hopen dus tijdig personeel te kunnen vinden.

Mevrouw Anne DEMAN verlaat de vergadering.
26e zaak:

Terrein hockeyclub Merode in Grimbergen aangevraagd door raadslid Philip
Roosen

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Philip ROOSEN betreffende de nood
aan een hockeyterrein voor heckeyclub Merode:
“De hockeysport kende de laatste jaren een enorme boost mede door de successen van
onze nationale teams. Tot voor kort was er geen enkele hockeyclub in de Noordrand.
Grimbergen heeft dit vaccum opgevuld en stichtte vorig jaar een eigen hockeyclub,
‘Merode Hockey Club Grimbergen’ genaamd.
Deze club groeide op korte termijn uit tot een volwaardige club en wordt aangestuurd
door een sterk team. Dit resulteerde in een actueel ledenaantal van ongeveer 170 en een
bijkomende verwachte groei (naar de 300 leden) waardoor de club nood heeft aan een
eigen terrein om zich verder te ontplooien.
Algemeen wordt vooropgesteld dat een club met 300 leden over een eigen terrein moet
beschikken. Momenteel beschikt Merode over het terrein Ter Wilgen maar voor
wedstrijden moeten ze uitwijken naar Mechelen. Bovendien zijn nu reeds zoveel ploegen
in competitie in Grimbergen dat een eigen terrein nu al noodzakelijk is.
Indien Grimbergen geen locatie kan aanbieden zal deze club noodgedwongen Grimbergen
moeten verlaten. Het is belangrijk voor Grimbergen dat de club gevestigd kan blijven in
onze gemeente. Er zijn tal van argumenten waarom de Grimbergse jeugd de kans moet
krijgen om in een Grimbergse club hockey te kunnen beoefenen. Daarenboven matchen
de waarden die deze club vooropstellen volledig met de meerwaarde die sport beoefenen
kan bieden aan onze jeugd.
De club heeft een eigen business plan en vraagt geen investering van de gemeente. Ze
vragen enkel een locatie waar ze hun terrein kunnen aanleggen. Hiervoor zijn, volgens
ons, meerdere opties voorhanden waarvan sommigen zelfs een meerwaarde kunnen
betekenen voor andere bestaande sportclubs.”
Aansluitend hierbij vraag raadslid Philip ROOSEN namens de N-VA-fractie:
•
welke pistes het college van burgemeester en schepenen al onderzocht heeft in de
zoektocht naar een mogelijke locatie voor hockeyclub Merode;
•
of het college om van de zoektocht naar een geschikte locatie een absolute prioriteit
kan maken.
Schepen van sport Tom GAUDAEN antwoordt als volgt:
•
het businessplan van de hockeyclub werd reeds besproken op de raad van bestuur
van de sportraad;
•
wij verwachten hierover een gunstig advies;
•
bijkomend onderzoek/overleg is wel nodig met betrekking tot het volgende:
- volgens het plan opteert de club als locatie het 4de voetbalterrein te Humbeek:
deze locatie kan zeker weerhouden worden, wel moet de huidige capaciteit van de
aanwezige kleedkamers ontleed worden; de kleedkamers worden immers gebruikt
door de voetbalclubs en de atletiekclub bij trainingen en wedstrijden en de
joggers (inwoners met een abonnement) tijdens de vrij beschikbare uren;
- alle vermelde groepen tellen zowel mannelijke als vrouwelijke sporters (ook de
hockey) zodat het aantal beschikbare kleedkamers moet ontleed worden;
- volgens het plan opteert de club voor een “semi-nat” competitieterrein (verplicht
voor wedstrijden in de hoogste afdeling), zijnde een kunstgrasterrein dat voorzien
is van een beregeningsinstallatie; dergelijk terrein is in principe alleen geschikt
voor de beoefening van de hockeysport terwijl alternatieve kunstgrasterreinen
(cfr. Ter Wilgen) voor meerdere doelgroepen/sporttakken kunnen gebruikt
worden: onderzoek/overleg is hierover wenselijk.
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN stelt dat hij het gevoel heeft dat zowel de sportraad als
het college van burgmeester en schepenen deze vraag positief benaderen en alle opties
zullen bekijken.
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Schepen Tom GAUDEAN verklaart dat dit nog niet op het schepencollege werd gebracht
maar dat er reeds een positief advies werd gegeven door de sportraad.
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN vraagt achter de timing, wanneer zou dit aan het
college worden voorgelegd?
Schepen Tom GAUDEAN stelt dat dit binnen een maand op het schepencollege zal staan.
In het businessplan staat dat men dit wil verwezenlijken tegen 2017-2018 dus nog niet
tegen volgend seizoen, men wil zelf een terrein aanleggen.
27e zaak:

De aanpak van Syriëstrijders en radicalisering in onze gemeente
aangevraagd door raadslid Bart Laeremans

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Bart LAEREMANS over de aanpak
van Syriëstrijders en radicalisering in onze gemeente:
“Grimbergen behoort tot de veertig Vlaamse gemeenten die de voorbije jaren minstens
één inwoner zagen ten strijde trekken richting Syrië. Volgens Binnenlandse Zaken zouden
er zelfs vier vertrekkers zijn vanuit Grimbergen.
Merkwaardig genoeg antwoordde de burgemeester op een rondvraag vanwege De
Standaard in de editie van 19 mei “Syriëstrijders? Daar weet ik niets van.”
Dit antwoord is vreemd omdat de kwestie reeds even ter sprake kwam op een
gemeenteraad. Ook werd Grimbergen reeds in deze context vermeld in de media, met
name in Humo op 26 november 2013, in Knack op 25 december 2013 en in De Standaard
op 22 maart 2016.
Het is dan ook moeilijk te geloven dat de burgemeester over deze kwestie gewoon niets
wist te vertellen n.a.v. het onderzoek van de betrokken krant.
De krant maakte ook melding van het feit dat men in tien gemeenten is gestart met de
‘begeleiding van individuele casussen’. Daarbij zijn er zelfs gemeenten (zoals Aalst en
Zele) die zelf nog geen Syriëstrijders hadden.
Het is dan ook de vraag hoe Grimbergen met dit fenomeen en met dat van de
radicalisering omgaat. “
Aansluitend hierbij stelt raadslid Bart LAEREMANS de volgende vragen:
•
Klopt het inderdaad dat er vanuit Grimbergen 4 strijders vertrokken naar Syrië? Zo
ja, wanneer vertrokken zij en bij welke groepen sloten zij zich aan? Waren er strijders
die kozen voor IS of analoge groepen?
•
Door wie werd Grimbergen hierover ingelicht? Wie kent de identiteit van de
betrokkenen? Kregen we vanwege de federale of Vlaamse overheid tips of hulp om
deze problematiek beter het hoofd te bieden?
•
Werden de families van betrokkenen benaderd? Werden deze jongeren uitgeschreven
uit onze gemeente en werden eventuele uitkeringen stopgezet?
•
Bestaat er een profiel van deze jongeren? Om welke leeftijd gaat het? Zijn er
onderlinge verbanden? Zijn er banden met groepen in Vilvoorde?
•
Kwamen er van deze jongeren reeds terug en zo ja, hoeveel? Hoeveel kwamen er in
de gevangenis terecht? In welke mate werden en worden deze jongeren desgevallend
opgevolgd?
•
Heeft de gemeente of de politie weet van andere jongeren die ten prooi vallen van
radicalisering? Zo ja, om hoeveel gevallen gaat het? Op welke wijze wordt dit
opgevolgd?
•
Ging de gemeente reeds in op een eventueel aanbod van hogerhand inzake
deradicalisering en zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet? Welk programma
heeft de meerderheid daaromtrent in petto?
Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord en geef teen korte inleiding. Inzake het
artikel in de pers wenst de burgemeester duidelijk te maken dat zij zich in SintPetersburg bevond met haar dochter toen zij telefonisch gecontacteerd werd door een
journaliste van “De Standaard”. De journaliste vroeg of het klopt dat er 4 Syriëstrijders
vertrokken zijn vanuit de gemeente Grimbergen waarop de burgemeester vroeg of zij
hiermee recent bedoelde. De burgemeester heeft toen duidelijk gemaakt dat deze cijfers,
deze 4 personen waarvan zij sprak, dat dit cijfers van 2013 zijn en dat de burgemeester
geen weet heeft van nieuwe gegevens zodat niet meer informatie kon geven. De
verbinding was trouwens ook niet goed. Zo is het persartikel dus tot stand gekomen.
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Korpschef Jurgen BRAECKMANS krijgt het woord en wijst erop dat hij zal moeten herhalen
wat hij reeds tijdens vorige gemeenteraadszittingen heeft gezegd nl. dat de informatieuitwisseling in dit kader geregeld wordt door een omzendbrief van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken van 21 augustus 2015. Naast deze omzendbrief is er ook nog een
vertrouwelijke omzendbrief inzake de gerechtelijke vervolging van deze vrijheidsstrijders.
Voor vragen 1 tot en met 6 beroept de korpschef zich op zijn beroepsgeheim.
Daarna licht de korpschef de werkwijze uitgebreid toe. Hieruit blijkt o.a. dat de cel
“Terror” van de lokale politie Grimbergen uit 4 personen bestaat, die toegang hebben tot
informatie uit de dynamische databank waarin gegevens verwerkt worden. Hij verwijst
hierbij onder meer naar de dienstenrichtlijn welke hij voor het korps uitwerkte en die door
de procureur als voorbeeld van goede praktijk wordt gebruikt.
Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS dankt de korpschef voor zijn uitgebreid en begrijpt
absoluut dat hij zich moet beroepen op zijn beroepsgeheim, maar wenst toch nog een
aantal vragen te stellen. Er zijn dus slechts 4 personen die de veiligheidsmachtiging
hebben waarvan er maar één aan bepaalde informatie kan komen.
Gemeenteraadslid Jean DEWIT vraagt dat dit besproken wordt in een geheime
vergadering. Raadslid LAEREMANS antwoordt hierop dat raadslid DEWIT zich niet moet
aanstellen.
Korpschef Jurgen BRAECKMANS stelt dat men om toegang te hebben tot deze databank
men de veiligheidsmachtiging geheim moet hebben. Voorafgaand aan het bekomen van
een dergelijke machtiging loopt er een onderzoek dat zes maanden in beslag neemt. 4
personen is meer dan voldoende. De burgemeester heeft hier geen toegang toe.

Mondelinge vragen
Vanwege Marielle ROMEYNS
Met de zomer voor de deur vraagt gemeenteraadslid Marielle ROMEYNS of de gemeente
bijkomende blokpunten zal inrichten. Ze verwijst naar een plaatstekort in het JOC, waar
men zelfs extra tafels heeft bijgeplaatst.
Schepen Patrick VERTONGEN antwoordt hierop dat deze extra tafels geen extra tafels zijn
maar gewoon tafels die terug op hun plaats werden gezet nadat ze werden uitgeleend
voor een andere activiteit. Hij stelt dat er zondag 35 studenten aan het studeren waren
en dat er was nog plaats voor meer studenten. Momenteel zal dit enkel in JOC
georganiseerd worden en lijkt dit voldoende. Studenten mogen zeker ook in de
bibliotheek gaan studeren.
Gemeenteraadslid Marielle ROMEYNS stelt dat er maar 4 plaatsen zijn in de bibliotheek.
Schepen Patrick VERTONGEN herhaalt wederom dat er zondag 35 studenten waren en dat
er geen extra tafels geleverd werden, de tafels die er zijn bijgekomen, zijn tafels die zich
normaal in het JOC bevinden en die uitgeleend waren voor andere activiteiten.
Gemeenteraadslid Marielle ROMEYNS stelt dat op de Facebook-pagina stond dat zij extra
tafels hebben bijgeplaatst voor studenten.
Schepen Patrick VERTONGEN herhaalt nogmaals dat er geen extra tafels zijn bijgekomen,
dat enkel tafels die waren uitgeleend, werden teruggebracht.
Gemeenteraadslid Marielle ROMEYNS verklaart dat als het steeds volzet is dat dit wil
zeggen dat er vraag is naar meer blokpunten.
Schepen Patrick VERTONGEN repliceert dat het volzet maar niet overbezet is.
Schepen Patrick VERTONGEN herhaalt het aanbod van schepen VAN GODTSENHOVEN om
in de bibliotheek te gaan studeren.
Gemeenteraadslid Marielle ROMEYNS herhaalt dat er daar maar 4 tafels zijn.
Schepen Marc VAN GODTSENHOVEN krijgt het woord en verklaart dat hij moet vaststellen
dat er vaak studenten op eigen initiatief in de bibliotheek komen studeren, soms 2 soms
4.
Gemeenteraadslid Marielle ROMEYNS meent dat dit anders is aangezien er daar meer volk
aanwezig is en dat in andere gemeenten het perfect mogelijk is om zalen leeg te maken
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en hier blokpunten te voorzien. Dit moet hier dan toch ook lukken en niet enkel in het
JOC.
Schepen Patrick VERTONGEN zegt dat voorlopig alleen kan gestudeerd worden in het JOC,
daar is er plaats. In zijn tijd studeerde hij thuis.
Gemeenteraadslid Marielle ROMEYNS gaat hierop in door te stellen dat de tijden
veranderd zijn.
Voorzitter Jos SMETS vraagt raadslid ROMEYNS om aan te tonen dat er tekort aan plaats
is.
Gemeenteraadslid Marielle ROMEYNS gaat hiermee akkoord en zal aan iedereen vragen
om haar een brief te sturen dat er geen plaats is.
Vanwege Jean-Paul WINDELEN
Gemeenteraadslid Jean-Paul WINDELEN krijgt het woord en merkt op dat zijn dochter in
het JOC wou gaan studeren maar dat er geen plaats was.
Verder heeft hij twee vragen over de Playmobiel:
•
Wie mag vragen of de Playmobiel in zijn straat wordt geplaatst?
•
Wie bekostigt de Playmobiel en eventueel de monitoren?
Schepen Patrick VERTONGEN repliceert dat iedereen dit op vrijwillige basis kan aanvragen
en dat dit gratis is. De mobiel wordt ’s ochtends geplaatst en ’s avonds opgehaald, er is
steeds 1 monitor aanwezig.
Gemeenteraadslid Jean-Paul WINDELEN vraagt wie de monitor zal betalen.
Schepen Patrick VERTONGEN antwoordt hierop dat de gemeente Grimbergen de monitor
betaalt.
Gemeenteraadslid Jean-Paul WINDELEN stelt dat er binnenkort 2 feesten zijn: één op 5
juni 2016, zijnde het schoolfeest van het Prinsenhof waarvoor er een monitor zal komen
om de kinderen te schminken, en één op 26 juni 2016, nl. het zomerfeest van Jong
CD&V. Dat de gemeente de monitor betaalt voor het schoolfeest vindt hij begrijpelijk
aangezien dit een Grimbergse school is. Wat het zomerfeest van Jong CD&V betreft staat
er op de website van minister Koen GEENS te lezen dat hij u uitnodigt op zijn
midzomerfeest en staat er een bericht van de jeugddienst waarin verwezen wordt naar
een vrijwilligersvergoeding van 32,71 euro voor monitoren. Raadslid Jean-Paul WINDELEN
wenst te weten of de heer GEENS dit feest zelf zal bekostigen of dat dit door de gemeente
Grimbergen zal worden betaald.
Schepen Patrick VERTONGEN wijst erop dat het in het tweede geval gaat over een
samenwerking tussen Jong CD&V en CD&V Grimbergen. Hij haalt aan dat het bezoek van
de Playmobiel in een straat op basis van een reglement gebeurt en volledig gratis is.
Hierbij moet de aanvraag uitgaan van personen die als peter en/of meter optreden.
Gemeenteraadslid Jean-Paul WINDELEN herhaalt dat vraag of de gemeente Grimbergen
dit zal betalen.
Schepen Patrick VERTONGEN stelt dat Jong CD&V zal betalen voor de organisatie van dit
feest en niet de jeugddienst van de gemeente Grimbergen.
Gemeenteraadslid Jean-Paul WINDELEN vraagt wie de peter of meter van Koen GEENS is.
Schepen Chris SELLESLAGH neemt het woord. Hij wijst erop dat de aanvraag bij de
Vliegclub van Grimbergen is binnengekomen en dat de raad van bestuur een contract
afgesloten heeft met de vliegclub om de Playmobiel te huren en dat dit werd voorglegd
aan het schepencollege. Het is dus niet de gemeente Grimbergen noch de heer GEENS die
hiervoor zal betalen.
Gemeenteraadslid Jean-Paul WINDELEN mag dus concluderen dat de gemeente
Grimbergen niet zal betalen voor het midzomerfeest van de heer GEENS.
Burgemeester Marleen MERTENS stelt dat er 2 systemen zijn: ofwel huur je de Playmobiel
privé als vereniging en moet men alles betalen ofwel huurt men dit voor een straat en
dan wordt dit bekostigt door de gemeente. Hier zijn reglementen over. De jeugddienst
heeft wel als taak om monitoren te trachten zoeken om dit te begeleiden zodat er toch
steeds iemand van de gemeente Grimbergen aanwezig is.

Pagina 36 van 38

Vanwege Philip ROOSEN
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN vraagt of de gemeente al heeft nagedacht over
alternatieven om aan de eigenares aan te bieden van het frituur waar binnenkort het
nieuw gebouw van de bibliotheek en et OCMW en welke zijn deze alternatieven.
Burgemeester Marleen MERTENS repliceert dat dit al met de eigenares besproken werd en
dat er op het Gemeenteplein een plaats voor haar voorzien wordt, zij weet zelfs waar. De
burgemeester had haar gezegd dat ze haar een plan ging bezorgen van zodra zij dit ter
beschikking had.
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN vraagt waar dit dan zal zijn.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt hierop dat dit op de kop van de parking op
het Gemeenteplein zal zijn aan de kant waar vroeger De Post zat en er nu een fruitwinkel
is. Daar zal er een plaats vrijgehouden worden voor de frituur.
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN vraagt vervolgens of de fractie NV-A meer informatie
kan krijgen m.b.t. de 16 toezichters van de scholen. Blijkbaar krijgen deze op het einde
van elk schooljaar hun C4 en worden zij nadien opnieuw aangeworven. De fractie NV-A
wil graag een overzicht van de laatste 2 jaar van deze 16 personen en meer informatie
omtrent hun contracten en wat er met die mensen gebeurd is.
Burgemeester Marleen MERTENS repliceert dat er een overzicht kan gegeven worden met
o.a. de begin- en einddatum van de contracten maar er zullen geen namen gegeven
worden.
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN gaat hiermee akkoord.
Burgemeester Marleen MERTENS wil weten wat de bedoeling ervan is.
Gemeenteraadslid Philip ROOSEN wil gewoon graag een overzicht hebben om te zien wat
voor contracten er met deze mensen wordt afgesloten.
Vanwege Vera VAN IMPE
Gemeenteraadslid Vera VAN IMPE vermeldt dat zij het verslag van de laatste vergadering
van de gemeenteraadscommissie Personeel en Organisatie gekregen heeft en vraagt of er
reeds een uitnodiging is verstuurd voor een nieuwe commissievergadering.
Gemeenteraadslid Kirsten HOEFS stelt dat deze vandaag ondertekend en verstuurd
werden. De nieuwe vergadering gaat door op 6 juni 2016.
Vanwege Luk RAEKELBOOM
Gemeenteraadslid Luk RAEKELBOOM vraagt waarom er camera’s in 2 palen werden
omhoog gehangen aan Ter Wilgen.
Gemeenteraadslid William DE BOECK repliceert dat dit waarschijnlijk camera’s waren die
geplaatst werden door het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid om
metingen te doen.
Vanwege Karlijne VAN BREE
Gemeenteraadslid Karlijne VAN BREE stelt dat er een zigeunerkamp is neergestreken aan
de afrit/oprit van de Ring 0 in Vilvoorde en dat zij daar zijn neergestreken om iemand die
ziek is te bezoeken. Zij zouden afspraken gemaakt hebben met de eigenaar van het
terrein en ook de burgemeester zou toestemming gegeven hebben om daar t.e.m. 10 juni
2014 te verblijven. De bewoners maken zich ongerust en daarom wil zij weten of de
politie er weet van heeft en of er extra gepatrouilleerd zal worden.
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat de politie ervan op de hoogte is daar de
korpschef haar meteen heeft verwittigd.
Korpschef Jurgens BRAECKMANS stelt dat er een specifieke procedure wordt opgestart als
er woonwagens in de buurt zijn, ook al strijken deze niet in de gemeente zelf neer. Zo
wordt de burgemeester meteen ingelicht en werd ook het BIN geïnformeerd
geïnformeerd, niet gealarmeerd. Men wil niet stigmatiseren en gewoon neutraal
informeren. Men blijft waakzaam. het verhaal over het bezoek aan een gewonde collega
lijkt te kloppen. Nadien zou de groep doortrekken naar Neder-Over-Heembeek.
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Vanwege Bart LAEREMANS
Gemeenteraadslid Bart LAEREMANS vraagt meer informatie van de toestand van het dak
en het terras aan de Gaston Geleynzaal, de platen liggen los en er ligt heel wat rommel.
Burgemeester Marleen MERTENS repliceert dat dit werd vernield met de installatie van
het nieuwe verwarmingssysteem en dat deze werken nog niet volledig zijn afgelopen
zodat men dit voorlopig zo laat liggen. De burgemeester is zelf niet tevreden met hoe het
terras en het dak erbij liggen en zal hiervoor informeren bij de dienst Openbare Werken.
Vanwege Gerlant VAN BERLAER
Gemeenteraadslid Gerlant VAN BERLAER verwijst naar het persbericht van vandaag waar
er gemeld werd dat er op verschillende nieuwe plaatsen AED’s zullen geplaatst worden en
waar men 3.000 euro per toestel voorziet. Is deze prijs met of zonder
onderhoudscontract?
Burgemeester Marleen MERTENS antwoordt dat het schepencollege beslist heeft om
meteen een onderhoudscontract te voorzien.
Raadslid Vera VAN IMPE merkt op dat zij blij is dat die toestellen er komen. En wijst erop
dat hierover met voormalig schepen Louis DE SMEDT vaak werd gesproken.

Besloten zitting

Sluiting vergadering
De gemeenteraad betuigde met algemeenheid van stemmen zijn akkoord met het
verwijderen uit de notulen van de vergadering van 22 april 2016 van de dia’s van de
presentatie welke de korpschef als antwoord gaf op de interpellatie van raadslid Bart
LAEREMANS betreffende het toenemend aantal inbraken (6e zaak).
Er werden verder geen opmerkingen gemaakt over de redactie van de notulen van de
vergadering van 22 april 2016 zodat deze, overeenkomstig artikel 33, 4de lid, van het
gemeentedecreet zijn goedgekeurd.
De voorzitter sluit de vergadering.
In zitting, datum als hierboven
de secretaris

de voorzitter

Hans Habils

Jos Smets
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