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GOEDKEUREN NOTULEN
1. Goedkeuring van de notulen van het vorige college (zie onder luik "publicaties")
Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 28 januari 2019 goed.
POLITIE
2.

Lokale politie - Mededeling vacatures in het operationeel en administratief kader te begeven bij
mobiliteit
Het schepencollege beslist over de vacante betrekkingen die worden overgemaakt aan de directie van de
mobiliteit en het personeelsbeheer van de federale politie voor publicatie in de mobiliteitscyclus 2019-01:
3. Lokale politie - Aankoop van dijbeenholsters - Voorwaarden en wijze van gunnen
Het schepencollege legt de aankoop van 48 dijbeenholsters, volgens de behoeften van de politiezone, ter
goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
4.

Lokale politie – Aanpassing van een dienstvoertuig tot een voertuig voor de patrouillehondengeleider –
Voorwaarden en wijze van gunnen
Het schepencollege keurt de aanpassing van een dienstvoertuig tot een voertuig voor de
patrouillehondengeleider, volgens de behoeften van de politiezone, goed en legt deze ter goedkeuring voor
aan de gemeenteraad.
5. Lokale politie – Aankoop van een kennel voor de patrouillehond – Voorwaarden en wijze van gunnen
Het schepencollege keurt de aankoop van een kennel, volgens de behoeften van de politiezone, goed en legt
deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
6. Lokale politie - Interne kredietaanpassing aangaande de gewone begrotingsuitgaven 2018
Het schepencollege gaat akkoord met de voorgestelde herschikking van de uitgavenstaat.
7. Lokale politie - Bestelbons - Invorderingsstaten
Het schepencollege gunt de opdrachten van aanneming van werken, leveringen of diensten, zoals
opgenomen in het register ad hoc, voor wat de gewone dienst betreft via een onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
De volgende definitieve vastleggingen worden goedgekeurd: 2019/081 tot en met 2019/086.
POLITIEKE ORGANISATIE
8. Kennisname aangepast ontwerp huishoudelijk reglement gemeenteraad
Het schepencollege neemt kennis van het eerste ontwerp huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
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EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN
9.

Gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Heemschut vzw - Aanpassing statuten in functie van de
inwerkingtreding van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Het schepencollege beslist het ontwerp van statutenwijziging voor het extern verzelfstandigd agentschap
Heemschut vzw ter beraadslaging aan de gemeenteraad voor te leggen.
10. Gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen vzw Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering - Aanduiding van acht
bestuurders die de fracties in de gemeenteraad vertegenwoordigen
Het schepencollege neemt kennis van de decretale en statutaire bepalingen inzake de hersamenstelling van
de algemene vergadering en de raad van bestuur van het extern verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen vzw.
Het college neemt kennis van de verdeling van de mandaten over de verschillende politieke fracties (cf.
verdeling op basis van de in de statuten vastgestelde berekeningswijze en op basis van de resultaten van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018).
Het college beslist - op basis van het opgestelde tijdskader - de volgende punten ter beraadslaging voor te
leggen aan de gemeenteraad op 28 maart 2019:
 de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
 de voordracht van acht bestuurders die de fracties in de gemeenteraad vertegenwoordigen.
11. Gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Heemschut vzw - Aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger in de algemene vergadering - Aanduiding van acht bestuurders die de fracties in de
gemeenteraad vertegenwoordigen
Het schepencollege neemt kennis van de decretale en statutaire bepalingen inzake de hersamenstelling van
de algemene vergadering en de raad van bestuur van het extern verzelfstandigd agentschap Heemschut vzw.
Het college neemt kennis van de verdeling van de mandaten over de verschillende politieke fracties (cf.
verdeling op basis van de in de statuten vastgestelde berekeningswijze en op basis van de resultaten van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018).
Het college beslist - op basis van het opgestelde tijdskader - de volgende punten ter beraadslaging voor te
leggen aan de gemeenteraad op 28 maart 2019:
 de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw
Heemschut;
 de voordracht van acht bestuurders die de fracties in de gemeenteraad vertegenwoordigen.
INTERNE ORGANISATIE
12. Project "Begeleiding Sportdienst" (januari - november 2018) - Kennisname eindverslag en principiële
beslissingen
Het schepencollege neemt kennis van het eindrapport betreffende het interimmanagement van de
Sportdienst (periode januari 2018 tot augustus 2018).
13. Kennisname van de notulen van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen
Het schepencollege neemt kennis van de notulen van 28 januari 2019 van het directiecomité van het
Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen.
PERSONEEL
Rechtspositieregeling
14. Aanpassing van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – Opname van nieuwe
salarisschalen
Het schepencollege beslist om de opname van nieuwe salarisschalen bij de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel, voor te leggen aan de gemeenteraad.
15. Aanpassing van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – Toevoeging van een hoofdstuk
“De disponibiliteit wegens ambtsopheffing”
Het schepencollege beslist om een aanpassing van de rechtspositieregeling voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Werving en Selectie
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16. Procedure voor de invulling van verschillende betrekkingen – Vacantverklaring – Bepaling wijze van
begeven – Vaststelling bekendmakingsmodaliteiten – Vaststelling uiterste datum voor het indienen van
de kandidaturen
Het schepencollege legt de procedure voor de invulling van verschillende betrekkingen, met name de
vacantverklaring, wijze van begeven, bekendmakingsmodaliteiten en uiterste datum voor het indienen van
de kandidaturen vast.
17. Aanvraag schoolstage door UCL Leuven
Er wordt toestemming verleend aan een student om een stage te presteren in het gemeentelijk
basisonderwijs.
18. xxx - Aanwerving als halftijds technisch medewerker (C1-C3) in contractueel dienstverband
(arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) - Afdeling Ruimte - dienst Werken in Eigen Beheer
Er wordt een halftijds technisch medewerker (C1-C3) aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd.
19. Procedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van administratief medewerker (C1-C3) in
contractueel dienstverband bij de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening – Vacantverklaring –
Bepaling wijze van begeven
Er wordt een voltijdse betrekking van administratief medewerker (C1-C3) voor de dienst Leefmilieu en
Ruimtelijke Ordening vacant verklaard om te worden begeven puttend uit de lopende wervingsreserve.
20. Procedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van administratief medewerker (C1-C3) in
contractueel dienstverband bij de dienst Secretarie en Algemene Zaken – Vacantverklaring – Bepaling
wijze van begeven
Er wordt een voltijdse betrekking van administratief medewerker (C1-C3) voor de dienst Secretarie en
Algemene Zaken vacant verklaard om te worden begeven puttend uit de lopende wervingsreserve.
21. xxx – Regularisatie tewerkstelling als deeltijds administratief medewerker (C1-C3) in contractueel
dienstverband – Sportdienst – puttend uit de vastgestelde wervingsreserve
Het schepencollege gaat over tot de aanwerving van een deeltijds administratief medewerker (C1-C3) in
contractueel dienstverband.
22. Procedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van administratief medewerker (C1-C3) in
contractueel dienstverband bij de dienst Bevolking en Burgerlijke Stand – Vacantverklaring – Bepaling
wijze van begeven
Er wordt een voltijdse betrekking van administratief medewerker (C1-C3) voor de dienst Bevolking en
Burgerlijke Stand vacant verklaard om te worden begeven puttend uit de lopende wervingsreserve.
23. Procedure voor de invulling van twee voltijdse betrekkingen van administratief medewerker (C1-C3) in
contractueel dienstverband bij de dienst Logistiek – Vacantverklaring – Bepaling wijze van begeven
Er worden twee voltijdse betrekkingen van administratief medewerker (C1-C3) voor de dienst Logistiek
vacant verklaard om te worden begeven puttend uit de lopende wervingsreserve.
WELZIJN EN PREVENTIE
24. Welzijn, veiligheid en preventie op het werk - Stand van zaken gemeentebestuur en OCMW Grimbergen
- Kennisname proefproject "geïntegreerd werken rond welzijn, veiligheid en preventie op het werk"
Het schepencollege neemt kennis het dynamisch risicobeheersingssysteem (globaal preventieplan en
jaaractieplan) van gemeente en OCMW, evenals van het proefproject "geïntegreerd werken rond welzijn,
veiligheid en preventie op het werk", dat wordt uitgevoerd in samenwerking met GIDPBW Haviland.
25. Beslissing om voor de bouw van de nieuwe gemeentelijke website beroep te doen op VERA als
aankoopcentrale met aanvullende aankoopactiviteiten voor afname van de raamovereenkomst
"websites"
Het schepencollege beslist om toe te treden tot de raamovereenkomst van het Autonoom provinciebedrijf
VERA voor de bouw van de nieuwe gemeentelijke website.
26. Opdracht voor de levering van maaltijden in een koude lijn aan de gemeentelijke basisscholen en aan

3

dienstencentrum Ter Borre voor een periode van 4 jaar. Vaststelling van de wijze van gunnen en de
voorwaarden (bestek en kostenraming).
Het schepencollege keurt de lastvoorwaarden (bestek en kostenraming) voor de opdracht voor "levering van
maaltijden in een koude lijn voor de gemeentescholen en voor dienstencentrum ter Borre" goed.
FINANCIËN
BESTELBONS
27. Gemeente - Bestelbons
Het schepencollege gunt de opdrachten zoals opgenomen in het register ad hoc en keurt de volgende
bestelbons goed wat het exploitatiebudget 2019 betreft: van nummers 282, 325, 476, van 478 tot 491, 498,
van 520 tot 527, van 529 tot 537, van 539 tot 584, en van 588 tot 597.
Het schepencollege gunt de opdrachten zoals opgenomen in het register ad hoc en keurt de volgende
definitieve vastleggingen goed wat het investeringsbudget 2019 betreft: van nummer 585 tot 587.
BELASTINGEN EN RETRIBUTIES
28. Kennisname van ambtshalve ontheffingen van overbelasting
Dit punt is verdaagd naar een volgende vergadering.
29. Uitvoerbaarverklaring van het kohier van inning van de gemeentebelasting op niet-bebouwde
bouwgronden en kavels - aanslagjaar 2018 (bijkomend)
Het schepencollege neemt kennis van de uitvoerbaarverklaring van het kohier 004 2018, belasting op nietbebouwde gronden en kavels, voor een bedrag van € 21.816,93.
GRONDGEBIED EN RUIMTE
30. Principiële goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot de verkoop van de, bij besluit van de
bestendige deputatie van 23 juni 2005, gedeeltelijk afgeschafte buurtweg nr. 16 - Broekstraat (kadastraal
gekend als 1ste afdeling - sectie B - nr. 151f & 175/2)
Het schepencollege gaat principieel akkoord met de ontwerpakte met betrekking tot de verkoop van de, bij
besluit van de bestendige deputatie van 23 juni 2005, gedeeltelijk afgeschafte buurtweg nr. 16 - Broekstraat,
en legt de ontwerpakte ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
31. Kennisname verslagen 2015, 2016, 2017 en 2018 van de Landbouwraad Grimbergen
Het schepencollege neemt in zitting van 28 januari 2019 kennis van de verslagen van de gemeentelijke
landbouwraad en gaat akkoord om de gemeentelijke landbouwraad op te nemen in de gemeentelijke
adviesraad voor milieu- en natuurraad als afzonderlijke werkgroep "landbouw"
32. Herinrichting kruispunt N211, Wolvertemsesteenweg, Vilvoordsesteenweg en Rijkenhoekstraat te 1850
Grimbergen: slopen van 3 woningen.
Het schepencollege gaat akkoord met het slopen van 3 woningen, Rijkenhoekstraat 1, Wolvertemsesteenweg
2 en restanten van de woning Wolvertemsesteenweg 4 te 1850 Grimbergen.
33. Inbreuk op de Vlaamse Wooncode - herstelvordering
Het schepencollege sluit zich aan bij de herstelvordering opgesteld door de Vlaamse Wooninspectie van het
Agentschap Wonen-Vlaanderen voor een pand in de Grimbergen wegens een inbreuk op de Vlaamse
Wooncode. Agentschap Wonen-Vlaanderen zal hiervan op de hoogte gebracht worden en het parket zal in
die zin aangeschreven worden. De werken dienen uitgevoerd te worden binnen een termijn van 10 maanden
na de uitspraak.
34. Verwarmingsinstallatie Tommenmolen (molen zelf) in storing - kennisname dossier - interventieaanvraag
Het schepencollege neemt kennis van de verwarmingsproblematiek in de Tommenmolen (meer bepaald de
molen zelf) en beslist de dienst Openbare Werken opdracht te geven, volgens het rechtsprincipe van goede
huisvader, de probleemstelling aan te pakken en bij Engie Cofely een interventie aan te vragen.
35. Expertise gebouw Prinsenhof - stand van zaken
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Het schepencollege neemt kennis van de stand van zaken van de renovatiewerken voor het schoolgebouw
van het Prinsenbos verhuurd door de gemeente aan het schoolbestuur Prinsenhof vzw.
36. voorstel WIEB (xxx en xxx) rondleiding loods
Het schepencollege stelt een datum vast om op plaatsbezoek te gaan in de gemeentelijke loods, samen met
het diensthoofd.
GEBOUWEN
37. Toelichting door financieel directeur gemeente Meise inzake ESCO
Het schepencollege neemt kennis van het mondeling verslag van de financieel directeur van gemeente Meise
inzake ervaring met ESCO.
38. Scholenbouw - Project basisschool 't Villegastje te 1853 Grimbergen - Goedkeuring verrekeningen 13,
15.1, 16, 17 en 18.
Het schepencollege keurt de meer- en minwerken voor de uitvoering van het Project basisschool ’t Villegastje
te 1853 Grimbergen voor een bedrag in totaliteit in min van € 6.998,37 goed.
39. Scholenbouw - Project basisschool 't Villegastje te 1853 Grimbergen - betekening van de gunning van de
opdracht vervat in het tweede perceel.
Het schepencollege gaat akkoord met de betekening (sluiting van de opdracht) van perceel 2, nieuwe
polyvalente zaal met turnzaal en refter incl. omgevingsaanleg van de opdracht “Project basisschool ’t
Villegastje te 1853 Grimbergen", aan Brebuild Algemeen Bouwbedrijf nv, Schouwkensstraat 10 te 2030
Antwerpen met aanvangsdatum najaar 2019 (gelijk met start fase 2 - renovatie van de middenvleugel en het
linkerdeel van de voorbouw, incl. de bijhorende speelplaats voor de kleuters).
WEGEN
40. Masterplan Strombeek-Bever: Aquafinproject 22.254 afkoppeling Strombeek-Bever - meeruitgave voor
te gebruiken bouwmaterialen bij de heraanleg pleinen en parkings - standpuntbepaling
Dit punt is verdaagd naar een volgende vergadering.
WONEN
OMGEVINGSVERGUNNING
41. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx namens B. BUILDING
CVBA voor het wijzigen van een showroom naar appartement - Jozef Van Elewijckstraat 70, 1853
Grimbergen − OMV/313/18
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018159229 - OMV/313/18)
voor het wijzigen van een showroom naar appartement op een terrein gelegen Jozef Van Elewijckstraat 70 in
1853 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 4 sectie A nr. 524H3.
42. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx en xxx voor het
verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning (regularisatie) - Esdoornlaan 18, 1850 Grimbergen –
OMV/293/18
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018143146 - OMV/293/18)
voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning (regularisatie) op een terrein gelegen
Esdoornlaan 18 in 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 3 sectie H nr. 78Y5.
43. Kennisneming van de agendering van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen van HUDICO NV voor het regulariseren van gebouwen en verhardingen, het bouwen van
een nieuwe hooiopslag en het regulariseren van de functiewijziging van stoeterij naar manege Warandestraat 138 en 140, 1851 Grimbergen op de hoorzitting van de deputatie op 12 februari 2019 −
OMV/83/18
Het schepencollege neemt kennis van de agendering van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen voor het regulariseren van gebouwen en verhardingen, het bouwen van
een nieuwe hooiopslag en het regulariseren van de functiewijziging van stoeterij naar manege -
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Warandestraat 138 en 140, 1851 Grimbergen op de hoorzitting van de deputatie op 12 februari 2019 om 9u
in Leuven en beslist om schepen Bart LAEREMANS als afvaardiging te sturen.
44. Kennisneming van de agendering van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen van xxx voor het wijzigen van de functie van eengezinswoning naar vakantiewoning Gentsestraat 76, 1853 Grimbergen op de hoorzitting van de deputatie op 12 februari 2019 −
OMV/167/18
Het schepencollege neemt kennis van de agendering van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen voor het wijzigen van de functie van eengezinswoning naar vakantiewoning
- Gentsestraat 76, 1853 Grimbergen op de hoorzitting van de deputatie op 12 februari 2019 om 8u45 in
Leuven en besliste om geen afvaardiging te sturen.
45. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het aanbrengen
van isolatie en gevelbekleding aan de voorgevel + dichtmaken gevelopening - Veldkantstraat 72, 1850
Grimbergen − OMV/300/18
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018150395 - OMV/300/18)
voor het aanbrengen van isolatie en gevelbekleding aan de voorgevel + dichtmaken gevelopening op een
terrein gelegen Veldkantstraat 72 in 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie D nr. 388L.
46. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx en xxx- xxx en xxx en
xxx - xxxI voor het bouwen van 2 halfopen eengezinswoningen met garage - Platanenlaan 48 en 50, 1850
Grimbergen − OMV/299/18
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018147410 - OMV/299/18)
voor het bouwen van 2 halfopen eengezinswoningen met garage op een terrein gelegen Platanenlaan 48 en
50 in 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie E nrs. 404K4 en 404L4.
47. Gecoro – Vaststelling van de maatschappelijke geledingen voor de legislatuur 2019-2024
Het schepencollege beslist om aan de gemeenteraad voor te stellen, om na goedkeuring van de
maatschappelijke geledingen en het aantal vertegenwoordigers per geleding, via het gemeentelijk
informatieblad en de gemeentelijke website kandidaten op te roepen als vertegenwoordiger voor de
maatschappelijke geledingen of als deskundige om Gecoro lid te worden.
48. Kennisname van het uitvoeren van de voorwaarde van de omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het bouwen van een veranda (regularisatie) Seringenlaan 12, 1851 Grimbergen − OMV/210/18
Het schepencollege neemt kennis van de heraanleg van de oprit gelegen Seringenlaan 12 in 1851 Grimbergen
en bevestigt dat voldaan wordt aan de voorwaarde van de omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018104534 OMV/210/18) voor het bouwen van een veranda (regularisatie) op een terrein gelegen Seringenlaan 12 in
1851 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 6 sectie B nr. 117T6.
49. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx en xxx voor het
verbouwen en uitbreiden van een woning tot meergezinswoning - Westvaartdijk 323, 1851 Grimbergen
− OMV/297/18
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018148074 - OMV/297/18)
voor het verbouwen en uitbreiden van een woning tot meergezinswoning op een terrein gelegen
Westvaartdijk 323 in 1851 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 6 sectie A nr. 62S.
50. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx namens GROEN
BRUGGE NV voor het slopen van gebouwen op de Douwe Egbertssite - Potaarde 115+, 1850 Grimbergen
− OMV/298/18
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018140457 - OMV/298/18)
voor het slopen van gebouwen op de Douwe Egbertssite op een terrein gelegen Potaarde 115+ in 1850
Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 3 sectie G nrs. 363A2 en 363B2.
51. Registratiebesluit - Vergunning voor de meergezinswoning met 3 entiteiten gelegen te Nieuwelaan 38 te
1853 Grimbergen - G5736 - Opname in vergunningenregister
De woning gelegen Nieuwelaan 38 te 1853 Grimbergen, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie A 535 R4,
vergund als meergezinswoning met 3 woonentiteiten in de vergunning BA/4/57-STR, werd op 4 februari 2019
geregistreerd in het vergunningenregister met als referentie G5736.
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52. Kennisneming van de agendering van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen van xxx en xxx voor het bouwen van assistentiewoningen - Kerkeblokstraat 5, 5A, 5C en 7,
1850 Grimbergen op de hoorzitting van de deputatie op 5 februari 2019 − OMV/127/18
Het schepencollege nam kennis van de agendering van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van assistentiewoningen - Kerkeblokstraat 5, 5A, 5C en 7,
1850 Grimbergen op de hoorzitting van de deputatie op 5 februari 2019 om 9 uur 30 in de auditiezaal van het
provinciehuis te Leuven en besliste om geen afvaardiging te sturen.
53. Registratiebesluit - Vergunning voor de meergezinswoning met 2 entiteiten gelegen te Jozef Van
Elewijckstraat 5 te 1853 Grimbergen - G3323 - Opname in vergunningenregister
De woning gelegen Jozef Van Elewijckstraat 5 te 1853 Grimbergen, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie A 499
K3, vergund als meergezinswoning met 2, werd op 4 februari 2019 geregistreerd in het vergunningenregister
met als referentie G3323.
54. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het rooien van
een lindeboom - Oyenbrugstraat 142, 1850 Grimbergen − OMV/277/18
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018139312 - OMV/277/18)
voor het rooien van een lindeboom op een terrein gelegen Oyenbrugstraat 142 in 1850 Grimbergen,
kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie D nrs. 175D en 283E.
55. Registratiebesluit - Vermoeden van vergunning voor de meergezinswoning met 3 entiteiten gelegen te
Treft 49 te 1853 Grimbergen - G3565 - Opname in vergunningenregister
De woning, gelegen Treft 49 te 1853 Grimbergen, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie B 71 B20, met 1979 als
oprichtingsdatum, werd omwille van de ingebruikname vanaf 1984 als meergezinswoning met
3 woonentiteiten opgenomen in het vergunningenregister op datum van 4 februari 2019. Deze zal definitief
vergund geacht worden, vanaf 4 februari 2020 wanneer er geen tegenbewijzen (proces-verbaal, niet
anonieme klacht daterend uit de periode van 5 jaar (1984-1989) worden ontvangen).
OVERIGE
56. Recht van voorkoop door de gemeente week 6
Het schepencollege gaat akkoord om het recht van voorkoop niet uit te oefenen voor de boven vernoemde
eigendommen.
MOBILITEIT
57. Politieverordening inzake werken Borrekensveld
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake de werken Borrekensveld goed. Hierbij wordt in
Borrekensveld wordt ter hoogte van de huisnummers 1, 3 en 4 een verplichte rijrichting opgelegd voor het
verkeer ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden), ook een snelheidsbeperking van 30
km/uur wordt ingesteld.
Deze maatregel is van kracht vanaf 4 maart 2019 tot en met het einde van de werken (vermoedelijk 8 maart
2019).
58. Politieverordening inzake werken Victor Soensstraat 55 - Wemmelsestraat
Het schepencollege keurt de politieverordening voor de grond- en kabelwerken in de Victor Soensstraat
tussen huisnummer 55 en de Wemmelsestraat goed. Hierbij wordt in de Victor Soensstraat tussen
huisnummer 55 en de Wemmelsestraat het verkeer geregeld door middel van het instellen van
voorrangsregeling.
Deze maatregel is van kracht vanaf 6 februari 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 13 februari
2019).
59. Politieverordening inzake werken Wolvertemsesteenweg in het weggedeelte tussen de Noodbeekstraat
en de Thaelenstraat
Het schepencollege keurt de politieverordening voor de grond- en kabelwerken in de Wolvertemsesteenweg
weggedeelte tussen Noodbeekstraat en de Thaelenstraat goed. Hierbij wordt in de Wolvertemsesteenweg in
het weggedeelte tussen de Noodbeekstraat en de Thaelenstraat worden onderstaande maatregelen
ingesteld:
 een snelheidsbeperking van 30 km/uur;
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 parkeerverbod;
 het verkeer wordt geregeld door middel van het instellen van driekleurige verkeerssignalisatie.
Deze maatregel is van kracht vanaf 6 februari 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 15 februari
2019).
60. Politieverordening inzake elektriciteitsaansluiting Wolvertemsesteenweg 116
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake de elektriciteitsaansluiting Wolvertemsesteenweg 116
goed. Hierbij wordt in de Wolvertemsesteenweg 116 een verplichte rijrichting opgelegd voor het verkeer ter
hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden).
Deze maatregel is van kracht op 6 februari 2019.
MILIEU EN DUURZAAMHEID
61. Stuurgroep strategisch project 'Groene Noordrand': aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
Het schepencollege duidt schepen Erik NAGELS aan als nieuwe bestuurlijke vertegenwoordiger van de
gemeente Grimbergen in de stuurgroep strategisch project 'Groene Noordrand' en schepen Karlijne VAN
BREE als plaatsvervanger.
62. Kennisneming van de agendering van het dossier Viabuild Beton en Asfalt gevestigd Westvaartdijk 81c te
1850 Grimbergen op de vergadering van 19 februari 2019 en beslissing over de gemeentelijke
afvaardiging.
Het schepencollege neemt kennis van de agenda van de POVC voor de bespreking van het dossier Viabuild
Beton en Asfalt op dinsdag 19 februari 2019 tussen 12:45 en 13:15 uur. Er zal een gemeentelijke
vertegenwoordiging zijn.
VRIJE TIJD
63. Beiaardseizoen 2019: voordracht 4 gemeentelijke gastbeiaardiers, uitbetaling nominatieve subsidie aan
de feitelijke vereniging De Beiaardvrienden voor de vergoeding van de gemeentelijke gastbeiaardiers en
gedeeltelijke tussenkomst kosten promotiemateriaal.
Het schepencollege gaat akkoord met de 4 voorgedragen gemeentelijke gastbeiaardiers, de uitbetaling van
de nominatieve subsdie aan de vereniging De Beiaardvrienden voor de vergoeding van deze beiaardiers en
de gedeeltelijke tussenkomst in de kosten van het promotiemateriaal.
64. Organisatie speelpleinwerking paasvakantie 2019
Het schepencollege beslist om tijdens de paasvakantie 2019 speelpleinwerking te organiseren van maandag 8
april tot en met vrijdag 19 april in de gemeenteschool Mozaïek te Humbeek. Hiervoor worden de nodige
praktische afspraken gemaakt tussen de jeugddienst, de dienst WIEB en de dienst logistiek.
Er moet op voorhand ingeschreven worden voor deelname aan de speelpleinwerking. De inschrijvingen
gebeuren via de gemeentelijke website tijdens de periode 28 februari tot en met 15 maart 2019.
Alle kinderen van de lagere schoolgroepen gaan wekelijks zwemmen in het Pierebad. Alle kinderen gaan de
laatste dag van de werking op daguitstap.
Er worden voldoende animatoren aangesteld om de kwaliteit en veiligheid van de werking te garanderen,
zijnde 2 hoofdanimatoren, 1 animator per 10 kinderen plus 1 extra bij de kleutergroepen.
65. Gebruik zwembad Pierebad door de inwoners van Vilvoorde aan inwonerstarief
Het schepencollege laat principieel vanaf 4 februari 2019 tot de heropening van het stedelijk zwembad
'Zeepaardje' te Vilvoorde de inwoners van de stad Vilvoorde toe om op vertoon van hun identiteitskaart, aan
inwonerstarief te zwemmen in gemeentelijk zwembad Pierebad. Het verschil aan inwonerstarief en nietinwonerstarief zal maandelijks gefactureerd worden aan de stad Vilvoorde. De tussenkomst in de ticketprijs
is enkel geldig voor individuele zwembeurten.
ECONOMIE
66. Aanvraag subsidie voor de instap in een digitaal platform voor handel en horeca - xxx
Het schepencollege betaalt op basis van het subsidiereglement voor de instap in een digitaal platform voor
handel en horeca van 1 juni 2017 de volgende subsidies uit: € 234.
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ONDERWIJS
ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS
67. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaste benoeming van xxx als leraar 'instrument: jazz pop rock:
elektrische gitaar' met ingang van 1 januari 2019
Er wordt een personeelslid benoemd aan de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
68. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaste benoeming van xxx als leraar 'instrument: klassiek: zang'
met ingang van 1 januari 2019
Er wordt een personeelslid benoemd aan de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
69. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaste benoeming van xxx als lerares 'instrument: klassiek:
piano' met ingang van 1 januari 2019
Er wordt een personeelslid benoemd aan de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
70. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaste benoeming van xxx als lerares 'instrument: jazz pop rock:
zang' met ingang van 1 januari 2019
Er wordt een personeelslid benoemd aan de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
71. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaste benoeming van xxx als begeleider met ingang van 1
januari 2019
Er wordt een personeelslid benoemd aan de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
72. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaste benoeming van xxx als leraar 'groepsmusiceren
instrumentaal: jazz pop rock' met ingang van 1 januari 2019
Er wordt een personeelslid benoemd aan de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
73. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaste benoeming van xxx als leraar 'hedendaagse muziek' met
ingang van 1 januari 2019
Er wordt een personeelslid benoemd aan de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
74. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaste benoeming van xxx als administratief medewerker met
ingang van 1 januari 2019
Er wordt een personeelslid benoemd aan de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
BASISSCHOLEN
75. Basisonderwijs - Kleuterafdeling - xxx - Bijkomende tijdelijke aanstelling ter vervanging van xxx, tijdelijke
voltijdse titularis, afwezig ten gevolge van een bedreiging door een beroepsziekte tijdens de
zwangerschap, en toekenning van een verlof voor tijdelijk andere opdracht
Er wordt een onderwijzend personeelslid aangesteld voor het gemeentelijk basisonderwijs.
76. Basisonderwijs - Kennisname van de extra-murosactiviteit voor de leerlingen van de gemeentelijke
basisschool Borgt
Het schepencollege neemt kennis van een extra-murosactiviteit in de gemeentelijke basisschool Borgt.
77. Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Verlenging van de aanstelling van xxx als
deeltijdse waarnemende zorgcoördinator, ter vervanging van xxx, vastbenoemde deeltijdse
zorgcoördinator, afwezig ingevolge onbezoldigd ouderschapsverlof
Er wordt een onderwijzend personeelslid aangesteld voor het gemeentelijk basisonderwijs.
78. Basisonderwijs - xxx - Aanwerving als deeltijds toezichter (E1-E3) in contractueel dienstverband
Er wordt een personeelslid aangesteld voor het gemeentelijk basisonderwijs.
79. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Ontslagverlening op eigen vraag aan xxx als tijdelijke deeltijdse
onderwijzeres 'Tijdelijk Onderwijs aan Huis'
Er wordt een deeltijds ontslag verleend aan een onderwijzend personeelslid.
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80. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Aanstelling van xxx als tijdelijke deeltijdse onderwijzer in vacante uren
'Tijdelijk Onderwijs aan Huis'
Er wordt een onderwijzend personeelslid aangesteld voor het gemeentelijk basisonderwijs.
Namens het college
In zitting, datum als hierboven

Goedele DE VOCHT
waarnemend algemeen directeur

Chris SELLESLAGH
burgemeester
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