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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 04 februari 2019 goed.
POLITIE
2.

Lokale politie - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2018

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 facturen, waarvoor geen bestelbon bleek te zijn gemaakt, worden goedgekeurd: 969 tem 977.
3.

Lokale politie - Interne kredietaanpassing aangaande de gewone begrotingsuitgaven 2018

Het schepencollege gaat akkoord met de voorgestelde herschikking van de uitgavenstaat.
4.

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: 2019/087 tot en met 2019/109.
FINANCIËN
5.

Kennisgeving te betalen wedden, vergoedingen en toelagen aan de lokale politie uitbetaald in de maand
januari 2019

Het college neemt kennis van de wedden en het aantal vergoedingen uitbetaald in de maand januari 2019
aan de leden van de lokale politie.
STRATEGISCHE CEL
6.

Kennisneming van de dagvaarding vanwege nv ANTWERPSE BOUWWERKEN betreffende de gunning van
de overheidsopdracht voor werken houdende de oprichting van een nieuw gebouw voor het OCMW, de
gemeentelijke bibliotheek en aanvullende diensten
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Het schepencollege neemt kennis van de dagvaarding die op 31 januari 2019 op verzoek van nv ANTWERPSE
BOUWWERKEN werd overhandigd en waarbij de gemeente Grimbergen wordt opgeroepen om op 22
februari 2019 om 09.00 uur te verschijnen voor de eerste kamer van de Nederlandstalige rechtbank van
eerste aanleg te Brussel teneinde zich te verdedigen tegen de vordering van nv ANTWERPSE BOUWWERKEN
om een gerechtsdeskundige aan te stellen voor het onderzoek van haar klacht betreffende de gunning door
het college van burgemeester en schepenen op 19 november 2018 van de overheidsopdracht voor
aanneming van werken inzake het bouwen van OCMW-kantoren, gemeentelijke bibliotheek en aanvullende
diensten - perceel 1: algemene aanneming (ruwbouw, afwerking, technieken, liften) - aan STRABAG BELGIUM
nv en om de gemeente Grimbergen te veroordelen tot de betaling van een schadevergoeding van 10 % van
het gunningsbedrag, hetzij 973.337,43 euro.
Het schepencollege stelt advocaat XXX van PUBLIUS advocaten, met kantoor gelegen Gulledelle 96/3 te 1200
BRUSSEL, aan om de belangen van de gemeente Grimbergen in deze zaak te verdedigen.
Aan de advocaat wordt opgedragen om de ontwerper 360architecten en de projectbegeleider Belfius Bank in
tussenkomst en vrijwaring op te roepen.
7.

Invoering centraal aanmeldingsregister voor de inschrijving van kinderen in het basisonderwijs
georganiseerd in onze gemeente - Aanvulling tijdslijn en aanpassing samenstelling disfunctiecommissie

Het schepencollege neemt akte van:


de volgende gewijzigde en aangevulde tijdslijn voor de organisatie van de inschrijvingen in de
basisscholen van onze gemeente voor het schooljaar 2019-2020 op basis van een digitaal centraal
aanmeldingsregister:
Aanmelding

alle
kinderen

Verwerking en
communicatie
resultaten
van vr 01.03.2019 verwerking:

Inschrijving

opvisperiode

van ma 06.05.2019 van ma 27.05.2019

om 09.00 u.

van ma 01.04.2019 om 09.00 u.

tot en met

tot vr 29.03.2019

tot en met

tot vr 24.05.2019

vr 07.06.2019

om 23.00 u.

ma 29.04.2019

om 16.00 u.

= 8 schooldagen

= 16 schooldagen

= 10 schooldagen

= 15 schooldagen

communicatie:
op vr 3 mei 2019
= 3 werkdagen na
definitieve
toewijzing
Vrije inschrijvingen: start di 11/06/2019 om 9 u. (chronologisch)




de omzetting van het beslissend karakter van de stem toegekend aan de voorzitter van een
betrokken schoolbestuur en aan de directeur van een betrokken school die toegevoegd worden aan
disfunctiecommissie bij de behandeling van een dossier dat op hun school betrekking heeft naar een
adviserend karakter;
de toevoeging dat een bij de aanmelding opgegeven werkadres moet worden gestaafd via een
attest van de werkgever waarin wordt opgegeven sedert wanneer de betrokken ouder
tewerkgesteld is op de opgegeven werkplaats en wat de voorziene duur van de tewerkstelling op
deze werkplaats is en dat hierbij onder werkplaats de plaats van de effectieve tewerkstelling
begrepen moet worden en niet bv. het adres van de maatschappelijke zetel van de werkgever.
Indien de tewerkstelling op deze werkplaats niet ten minste duurt tot het einde van het schooljaar
waarvoor wordt aangemeld, dan zal met het ingediende attest geen rekening worden gehouden.
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Deze wijzigingen zullen ter kennis gebracht worden aan de gemeenteraad.
POLITIEKE ORGANISATIE
8.

Finaal ontwerp huishoudelijk reglement gemeenteraad

Het schepencollege keurt het finaal ontwerp van huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goed en legt
dit ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
9.

Kennisname van de door de raadsleden ingediende schriftelijke vragen

Het schepencollege neemt kennis van de door de raadsleden tijdens de periode van 31 januari 2019 tot 7
februari 2019 ingediende schriftelijke vragen en geeft opdracht om:



de schriftelijke vraag met nummer 4/2019 inhoudelijk te behandelen;
de schriftelijke vraag met nummer 5/2019 als melding te behandelen.

10. Kennisname antwoordbrieven m.b.t. schriftelijke vragen ingediend door de raadsleden
Het schepencollege neemt kennis van de antwoordbrieven geformuleerd op de schriftelijke vragen met
nummers 1-4/2019 zoals heden op deze vergadering voorgelegd, en keurt deze goed.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
11. Opdrachthoudende vereniging Infrax West - Aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende
gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering - Voordracht van een kandidaatbestuurder - Voordracht van een kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité
Het schepencollege legt de volgende punten ter beraadslaging voor aan de gemeenteraad:





de aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Infrax West, en dit voor de volledige
legislatuur;
de voordracht van een kandidaat-bestuurder;
de voordracht van een kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité.

12. Opdrachthoudende verenigingen Sibelgas - IBE - IBG (IBEG) – Aanduiding van een effectieve en een
plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene vergadering - Voordracht van drie kandidaatbestuurders - Voordracht van een lid van de raad van bestuur met raadgevende stem - Voordracht van
een deskundige
Het schepencollege legt de volgende punten ter beraadslaging voor aan de gemeenteraad:





de voordracht van een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene
vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen Sibelgas - IBE - IBG (IBEG);
de voordracht van 3 vertegenwoordigers in de raden van bestuur van SIBELGAS en IBE-IBG;
de voordracht van een kandidaat-lid met raadgevende stem in de raad van bestuur;
de voordracht van een kandidaat-deskundige.

13. Opdrachthoudende vereniging IBG – Buitengewone algemene vergadering van 12 maart 2019 Kennisname agendapunten – Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
Het schepencollege beslist de volgende punten ter beraadslaging voor te leggen aan de gemeenteraad:
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kennisname van de agendapunten en toelichtingsnota's van de buitengewone algemene
vergadering van 12 maart 2019 van de opdrachthoudende vereniging IBG;
de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger betreffende de
geagendeerde voorstellen voor de buitengewone algemene vergadering van 12 maart 2019 van de
opdrachthoudende vereniging IBG, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergadering.

14. Opdrachthoudende vereniging Sibelgas – Buitengewone algemene vergadering van 12 maart 2019 Kennisname agendapunten – Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
Het schepencollege legt de volgende punten ter beraadslaging voor aan de gemeenteraad:



kennisname van de agendapunten met toelichtingsnota's van de buitengewone algemene
vergadering van 12 maart 2019 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS;
de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger betreffende de
geagendeerde voorstellen voor de buitengewone algemene vergadering van 12 maart 2019 van de
opdrachthoudende vereniging SIBELGAS, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergadering.

15. Opdrachthoudende vereniging IBE – Buitengewone algemene vergadering van 12 maart 2019 Kennisname agendapunten – Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
Het schepencollege legt de volgende punten ter beraadslaging voor aan de gemeenteraad:



kennisname van de agendapunten met toelichtingsnota's van de buitengewone algemene
vergadering van 12 maart 2019 van de opdrachthoudende vereniging IBE;
de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger betreffende de
geagendeerde voorstellen voor de buitengewone algemene vergadering van 12 maart 2019 van de
opdrachthoudende vereniging IBE, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergadering.

16. Opdrachthoudende vereniging Infrax West - Buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2019 Kennisname agendapunten - Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
Het schepencollege legt de volgende punten ter beraadslaging voor aan de gemeenteraad:



kennisname van de agendapunten met toelichtingsnota's voor de algemene vergadering van 26
maart 2019 van de opdrachthoudende vereniging Infrax West;
de vaststelling van het mandaat van de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger met
betrekking tot de te behandelen agendapunten.

17. Opdrachthoudende vereniging Intradura - Aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende
gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering - Bevestiging van de gezamenlijke
voordracht van de 12 kandidaat-bestuurders - Aanduiding van een individuele bestuurder uit de lijst van
gezamenlijk voorgedragen bestuurders - Voordracht van een kandidaat-lid met raadgevende stem
Het schepencollege legt de volgende punten ter beraadslaging voor aan de gemeenteraad:





de aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van Intradura voor de volledige legislatuur;
de bevestiging van de gezamenlijke voordracht van de 12 kandidaat-bestuurders;
de voordracht van een kandidaat-bestuurder;
de voordracht van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem.

18. Opdrachthoudende vereniging Intradura - Buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2019 Kennisname agendapunten - Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
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Het schepencollege legt de volgende punten ter beraadslaging voor aan de gemeenteraad:



kennisname van de uitnodiging voor de algemene vergadering van 28 maart 2019 van de
opdrachthoudende vereniging Intradura;
de vaststelling van het mandaat van de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger met
betrekking tot de te behandelen agendapunten.

19. Opdrachthoudende vereniging Havicrem - Buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2019 Kennisname agendapunten - Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
Het schepencollege legt de volgende punten ter beraadslaging voor aan de gemeenteraad:



kennisname van de agendapunten met toelichtingsnota's voor de algemene vergadering van 27
maart 2019 van de opdrachthoudende vereniging Havicrem
de vaststelling van het mandaat van de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger met
betrekking tot de te behandelen agendapunten.

20. Opdrachthoudende vereniging Havicrem - Aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende
gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering - Voordracht van een kandidaatbestuurder - Voordracht van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem
Het schepencollege legt de volgende punten ter beraadslaging voor aan de gemeenteraad:





de aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Havicrem, en dit voor de volledige
legislatuur;
de voordracht van een kandidaat-bestuurder;
de voordracht van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem.

21. Dienstverlenende vereniging Haviland - Algemene vergadering van 28 maart 2019 - Kennisname
agendapunten - Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
Het schepencollege legt de volgende punten ter beraadslaging voor aan de gemeenteraad:



kennisname van de agendapunten met toelichtingsnota's voor de algemene vergadering van 28
maart 2019 van de dienstverlenende vereniging Haviland;
de vaststelling van het mandaat van de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger met
betrekking tot de te behandelen agendapunten.

22. Dienstverlenende vereniging Haviland - Aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende
gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering - Bevestiging van de gezamenlijke
voordracht van 15 kandidaat-bestuurders - Aanduiding van een individuele bestuurder uit de lijst van de
gezamenlijk voorgedragen bestuurders - Voordracht van een kandidaat-bestuurder met raadgevende
stem
Het schepencollege legt de volgende punten ter beraadslaging voor aan de gemeenteraad:





de aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van Haviland voor de volledige legislatuur;
de bevestiging van de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders;
de aanduiding van een individuele vertegenwoordiger in de raad van bestuur;
de voordracht van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem.

23. Opdrachthoudende vereniging IWVB in vereffening - Bijzondere algemene vergadering van 26 maart
2019 - Kennisname agendapunten - Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
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Het schepencollege legt de volgende punten ter beraadslaging voor aan de gemeenteraad:



kennisname van de agendapunten met toelcihtingsnota's voor de bijzondere algemene vergadering
van 26 maart 2019 van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. in vereffening;
de vaststelling van het mandaat van de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger met
betrekking tot de te behandelen agendapunten.

24. Opdrachthoudende vereniging IWVB in vereffening - Aanduiding van een effectieve en een
plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering - Voordracht van een
kandidaat-vereffenaar in het beperkt college van vereffenaars
Het schepencollege legt de volgende punten ter beraadslaging voor aan de gemeenteraad:




de aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IWVB in vereffening voor de volledige
legislatuur;
de voordracht van een kandidaat vereffenaar in het beperkt college van vereffenaars.

INTERNE ORGANISATIE
25. Kennisname van de notulen van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen.
Het schepencollege neemt kennis van de notulen van 4 februari 2019 van het directiecomité van het
Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen.
PERSONEEL
26. Syndicale onderhandelings- en overlegcomités - Kennisname van het verslag van de vergadering van 24
januari 2019 en vaststelling agenda 28 februari 2019
Het schepencollege neemt kennis van het verslag van de vorige vergadering en stelt de agenda van de
volgende vergadering van de onderhandelings- en overlegcomités vast.
Rechtspositieregeling

27. Aanpassing van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – Aanpassing van de voorwaarden
voor aansluiting bij de collectieve polis hospitalisatie
Het schepencollege legt een aanpassing van de rechtspositieregeling ter goedkeuring voor aan de
gemeenteraad.
Personeelsformatie e n organogra m

28. Aanpassing personeelsformatie - dienst Personeel en Organisatie - cel Onderwijs
Het college van burgemeester en schepenen legt een wijziging van de personeelsformatie ter goedkeuring
voor te leggen aan het Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het gemeente- en OCMWpersoneel en de gemeenteraad.
29. Project GoGo (geïntegreerde organisatiestructuur en personeelsbehoefteplan gemeente en OCMW
Grimbergen) - Beslissingen inzake de invulling basisstructuur - Opstart fase 2 (dienstenstructuur)
Het college neemt kennis van de opstart van de fase 2 (dienstenstructuur) in het kader van het project GoGo!
(geïntegreerde organisatiestructuur en personeelsbehoefteberekening voor gemeente en OCMW
Grimbergen).
Het college neemt tevens een aantal principiële beslissingen inzake de invulling van de basisstructuur, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad en de OCMW-raad op 24 januari 2019.
WERVING EN SELECTIE
30. xxx – Aanwerving als voltijds bibliotheekassistent (C1-C3) in contractueel dienstverband
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(arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) – afdeling Burger- en Welzijnszaken
Er wordt een voltijds bibliotheekassistent (C1-C3) aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd.
31. xxx – Aanwerving – puttend uit de vastgestelde wervingsreserve – als voltijds administratief medewerker
(C1-C3) in contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) - afdeling Ruimte dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening
Er wordt een personeelslid aangeworven voor de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening.
32. xxx – Bestendiging tewerkstelling als voltijds administratief medewerker (C1-C3) in contractueel
dienstverband - dienst Secretarie en Algemene Zaken - puttend uit de vastgestelde wervingsreserve
De tewerkstelling van een voltijds personeelslid wordt bestendigd.
33. Vaststelling bijzondere voorwaarden voor het begeven van de betrekking van coördinator ICT (B4-B5) afdeling Beleidsondersteuning - dienst Informatica
Het schepencollege stelt de bijzondere voorwaarden voor het begeven van de betrekking van coördinator ICT
(B4-B5) vast.
34. xxx - vaste aanstelling in statutair dienstverband als vakman-loodgieter (D1-D3) - dienst Werken in Eigen
Beheer - groep Gebouwen
Het schepencollege beslist over de vaste aanstelling van een personeelslid van de dienst Werken in Eigen
Beheer - groep Gebouwen.
35. xxx - Aanwerving - puttend uit de vastgestelde wervingsreserve - als voltijds administratief medewerker
(C1 - C3) in contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) - Afdeling Mens dienst Economie en Cultuur
Er wordt een personeelslid aangeworven voor de dienst Economie en Cultuur.
36. Aanstelling van een waarnemend afdelingshoofd ruimte (A5a-A5b)
Het schepencollege beslist om een betrekking in te vullen via waarneming van een hogere functie.
37. Aanstelling van een waarnemend afdelingshoofd mens (A5a-A5b)
Het schepencollege beslist om een betrekking in te vullen via waarneming van een hogere functie.
38. Procedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van administratief medewerker (C1-C3) in
contractueel dienstverband bij de dienst Economie en Cultuur – Vacantverklaring – Bepaling wijze van
begeven
Er wordt een voltijdse betrekking van administratief medewerker (C1-C3) voor de dienst Economie en
Cultuur vacant verklaard om te worden begeven puttend uit de lopende wervingsreserve.
39. xxx - Aanwerving - puttend uit de vastgestelde wervingsreserve - als voltijds administratief medewerker
(C1-C3) in contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) - afdeling Interne
Organisatie - dienst Logistiek
Er wordt een personeelslid aangeworven voor de dienst Logistiek.
40. Procedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van administratief medewerker (C1-C3) in
contractueel dienstverband bij de dienst Welzijn – Vacantverklaring – Bepaling wijze van begeven
Er wordt een voltijdse betrekking van administratief medewerker (C1-C3) voor de dienst Welzijn vacant
verklaard om te worden begeven puttend uit de lopende wervingsreserve.
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Loopbaan

41. xxx - voltijds vakman (D1-D3) in vast aangesteld statutair dienstverband - dienst Werken in Eigen Beheer
- groep Gebouwen - Disponibiliteit wegens ziekte
De indisponibiliteitsstelling met toekenning van een wachtgeld ten belope van 60% van de laatste
activiteitswedde voor elke afwezigheid wegens ziekte wordt toegepast.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
42. Kennisname overzichtslijst van de keuringsverslagen van elektriciteit (laagspanning) in de gemeentelijke
en OCMW-gebouwen.
Het schepencollege neemt kennis van de overzichtslijst van de op te nemen locaties voor elektriciteitswerken
(laagspanning) in de gemeentelijke gebouwen, de gebouwen van het AGB en de OCMW-gebouwen.
43. Gunning van de opdracht voor levering en plaatsing van speeltoestellen.
Het schepencollege gunt de opdracht 'Levering en plaatsing van speeltoestellen'.
ICT
44. Overzicht ICT projecten 2019 in samenwerking met IT-punt VERA en kennisname verslag ICT-stuurgroep
van 1 februari 2019 in kader van de gemeenschappelijke ICT-dienst.
Het college neemt kennis van de geplande ICT-projecten voor het dienstjaar 2019 en van het verslag van de
ICT-stuurgroep van 1 februari 2019.
45. TOELICHTING OM 13.30u - Goedkeuring algemeen kader informatieveiligheidsbeleid van de gemeente
Grimbergen voor de periode 2019-2024.
Het college keurt het algemeen kader informatieveiligheid 2019-2024 goed.
46. Goedkeuren veiligheidsplan 2019-2021 opgemaakt door de veiligheidsconsulent van VERA.
Het college keurt het veiligheidsplan 2019-2021 opgemaakt door de veiligheidsconsulent en de
vooropgestelde prioriteiten voor 2019 goed.
FINANCIËN
47. Ari-Vee - Huur lokaal bijgebouw Rijckendael - Dienstjaar 2019
Het schepencollege geeft toestemming aan vereniging Ari-Vee om gebruik te mogen maken van een lokaal in
domein Rijkendael voor het dienstjaar 2019.
Het schepencollege vraagt aan de interne diensten te onderzoeken of dit gebouw wel veilig is.
48. Narcotics Anonymous - Huur lokaal bijgebouw Rijckendael - Dienstjaar 2019
Het schepencollege geeft toestemming aan vereniging Narcotics Anonymous om gebruik te maken van een
lokaal in domein Rijkendael voor het dienstjaar 2019.
Het schepencollege vraagt aan de interne diensten wel te onderzoeken of dit gebouw veilig is.
49. AA Keerpunt Strombeek-Bever- Huur lokaal bijgebouw Rijckendael - Dienstjaar 2019
Het schepencollege geeft toestemming aan vereniging AA Keerpunt Strombeek-Bever om gebruik te maken
van een lokaal in domein Rijkendael voor het dienstjaar 2019.
BESTELBONS
50. Gemeente - Bestelbons
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Het schepencollege gunt de opdrachten zoals opgenomen in het register ad hoc en keurt de volgende
bestelbons goed wat het exploitatiebudget 2019 betreft nummers: 528, 313, 344, 345, 346, 538, en van 598
tot 638.
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 639 tot 643.
VERVANGENDE NOTA
51. Gemeente - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2018
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
52. Gemeente - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
BELASTINGEN EN RETRIBUTIES
53. Uitvoerbaarverklaring van het kohier van inning van de gemeentelijke verblijfsbelasting - aanslagjaar
2018 (vierde kwartaal)
Het schepencollege keurt de aanvraag tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier 028 2018,
gemeentelijke verblijfsbelasting - aanslagjaar 2018 (vierde kwartaal), voor een bedrag van € 44.750,82 goed.
DEBITEURENBEHEER
54. Onverhaalbaar stellen van nog openstaande vorderingen: alfa 2010/1227, 2011/474, 853 en 854 - winbel
kohier 35 2010 artikel 24 en kohier 35 2011 artikel 10
Het schepencollege keurt de volgende onverhaalbaarstellingen goed: alfa 2010/1227, 2011/474, 853 en 854 winbel kohier 35 2010 artikel 24 en kohier 35 2011 artikel 10.
GRONDGEBIED EN RUIMTE
55. Aanstelling van een afkoppelingsdeskundige voor de afkoppelingswerken in de Oostvaartdijk Goedkeuring meeruitgave heraanbesteding
Het schepencollege gaat ingevolge heraanbesteding akkoord met de meeruitgave, ingediend door de
afkoppelingsdeskundige, voor opmaak van een nieuw aanbestedingsdossier met een aangepaste meetstaat,
de aanwezigheid bij de opening van de offertes en opmaak van een nieuw aanbestedingsverslag voor de
opdracht "Afkoppelingswerken in de Oostvaartdijk" .
56. Verkavelingsaanvraag VA/836/17 door Danneels Projects nv, Sint-Baafskerkstraat te 8200 Sint-Andries
voor de grond gelegen Crenaertstraat 2 te 1851 Grimbergen met als kadastrale gegevens afdeling 6
sectie C nr. 381 C - Attest verkoop der loten
Overeenkomstig artikel 4.2.16,§2, van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, verklaart het schepencollege
dat voor de uitrustingswerken van de verkavelingsvergunning VA/836/17 afgeleverd op 11 juni 2018 aan
Danneels Projects nv, Sint-Baafskerkstraat 1 te 8200 Sint-Andries voor de grond gelegen Crenaertstraat 2 te
1851 Grimbergen, met als kadastrale gegevens afdeling 6 sectie C nr. 381C de nodige betalingen hebben
plaats gevonden.
57. Vrijstelling voor leegstandsheffing voor het pand Leopold Luypaertstraat 122, 1853 Grimbergen
Het schepencollege staat een vrijstelling van leegstandsheffing toe voor één jaar omdat dit pand beschikt
over een gedetailleerd renovatieschema (artikel 5, § 4.). De zakelijk gerechtigde dient jaarlijks zelf te
bewijzen (aan de hand van facturen, foto's, etc.) dat de vooropgestelde werken uitgevoerd zijn, zoniet zal de
heffing verdubbeld worden.
9

58. Vrijstelling voor leegstandsheffing voor het pand Pieter Breughelstraat 16, 1850 Grimbergen
Het schepencollege staat een vrijstelling van leegstandsheffing toe voor één jaar omdat dit pand beschikt
over een gedetailleerd renovatieschema (artikel 5, § 4.). De zakelijk gerechtigde dient jaarlijks zelf te
bewijzen (aan de hand van facturen, foto's, etc.) dat de vooropgestelde werken uitgevoerd zijn, zoniet zal de
heffing verdubbeld worden.
59. Vrijstelling voor leegstandsheffing voor het pand Vaartstraat 106, 1850 Grimbergen
Het schepencollege staat een vrijstelling van leegstandsheffing toe voor één jaar omdat dit pand beschikt
over een gedetailleerd renovatieschema (artikel 5, § 4.). De zakelijk gerechtigde dient jaarlijks zelf te
bewijzen (aan de hand van facturen, foto's, etc.) dat de vooropgestelde werken uitgevoerd zijn, zoniet zal de
heffing verdubbeld worden.
60. Vrijstelling voor leegstandsheffing voor het pand Gaston Geleynstraat 4, 1850 Grimbergen
Het schepencollege staat een vrijstelling van leegstandsheffing toe voor één jaar omdat dit pand beschikt
over een gedetailleerd renovatieschema (artikel 5, § 4.). De zakelijk gerechtigde dient jaarlijks zelf te
bewijzen (aan de hand van facturen, foto's, etc.) dat de vooropgestelde werken uitgevoerd zijn, zoniet zal de
heffing verdubbeld worden.
61. Bezwaarschrift voor leegstandsheffing voor het pand Wolvertemsesteenweg 195, 1850 Grimbergen
Het schepencollege gaat niet akkoord met een bezwaarschrift tegen opname in het leegstandsregister van
een bepaalde woning in Grimbergen. De zakelijk gerechtigden dienen de woningen te regulariseren.
62. Charter Samenhuizen
Het schepencollege beslist om het charter samenhuizen te ondertekenen. Grimbergen en vooral zijn
deelgemeente Strombeek-Bever is een dichtbevolkte gemeente met een beperkt aanbod aan betaalbare
woningen. Om een groter aanbod te creëren, is het belangrijk om alternatieve woonvormen te promoten.
Een samenwerkingsovereenkomst met Samenhuizen kan hierbij helpen. Alternatieve woonvormen zal in de
toekomst een van de hoekstenen vormen in het woonbeleid, het is belangrijk hierop voorbereid te zijn.
63. Aanvraag schrapping uit leegstandsregister: Adriaan Walraevenstraat 14, 1850 Grimbergen
Het schepencollege schrapt een woning uit het leegstandsregister omdat deze opnieuw wordt bewoond.
64. Aanvraag schrapping uit leegstandsregister: Driekastanjelaarsstraat 25, 1850 Grimbergen
Het schepencollege schrapt een woning uit het leegstandsregister omdat deze opnieuw wordt bewoond.
65. Afkoppelingswerken op privé domein Heienbeekstraat & Verbrande Brugsesteenweg - Goedkeuring
deeluitvoering 1
Het schepencollege beslist akkoord te gaan met de lijst van deeluitvoering 1 voor de afkoppelingswerken op
privé domein in het kader van de uitvoeringsopdracht "Afkoppelingswerken op privé domein
Heienbeekstraat & Verbrande Brugsesteenweg" en geeft de aangestelde aannemer de opdracht om deze
werken uit te voeren.
66. Herstellingswerken kleedkamers sporthal Borgt - Kennisname weigering van voorlopige oplevering
Het schepencollege neemt kennis met het P.V. van weigering van voorlopige oplevering.
67. 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 Grimbergen wegens een inbreuk op de Vlaamse
Wooncode. Agentschap Wonen-Vlaanderen zal hiervan op de hoogte gebracht worden en het parket zal in
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die zin aangeschreven worden. De werken dienen uitgevoerd te worden binnen een termijn van 10 maanden
na de uitspraak.
WEGEN
68. Wegenis- en rioleringswerken in de Roostbaan - goedkeuring meerwerken ter hoogte van de kruising
met de Total brandstofleiding
Het schepencollege keurt het advies goed van Tractebel Engineering nv voor het uitvoeren van
de drukontlastende constructie over de Total brandstofleiding ter hoogte van de kruising in de Roostbaan als
meeruitgaven voor de opdracht "Wegenis en rioleringswerken in de Roostbaan vanaf huisnummer 7 tot en
met 30".
69. Masterplan Strombeek-Bever/ Aquafinproject 22.254 afkoppeling Strombeek-Bever - meeruitgave voor
te gebruiken bouwmaterialen bij de heraanleg pleinen en parkings
Het schepencollege keurt de gemotiveerde verantwoordingsnota goed inzake de meerwerken voor de
heraanleg van het Sint-Amandsplein, het Gemeenteplein en de Wemmelsestraat voor het project
"Masterplan Strombeek-Bever/ Aquafinproject 22.254 afkoppeling Strombeek-Bever fase 1".
70. Aanvraag vergunning van Beernaert's Werken bvba voor Aquafin nv voor rioleringswerken - vernieuwen
van kader en deksel in de rijbaan langsheen de Kerkstraat ter hoogte van de Benedestraat te 1851
Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp voor rioleringswerken - vernieuwen van kader en deksel in de rijbaan
langsheen de Kerkstraat ter hoogte van de Benedestraat te 1851 Grimbergen, in opdracht van Aquafin nv,
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, goed.
Nutsleiding en

71. Nutsleidingen De Watergroep: aanpassingswerk in de Jan Mulsstraat, kruispunt met de de Villegas de
Clercampstraat te 1853 Grimbergen in het kader van het project "Masterplan Strombeek, wegenis- en
rioleringswerken - Strombeek fase 1".
Het schepencollege keurt het ontwerp van De Watergroep voor aanpassingswerk in de Jan Mulsstraat,
kruispunt met de de Villegas de Clercampstraat te 1853 Grimbergen in het kader van het project "Masterplan
Strombeek, wegenis- en rioleringswerken - Strombeek fase 1", met als referentie plannummer 4/1-14, 2de
versie - bijkomend deel, goed.
72. Nutsleidingen Eandis: inlussen klantencabine langsheen de Cokeriestraat 5 te 1850 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Eandis voor het inlussen van een klantencabine langsheen de
Cokeriestraat 5 te 1850 Grimbergen, met als referentie dossiernummer 325074/20259715, goed.
73. Nutsleidingen Infrax: aanleg van een dienstleiding voor een verkaveling van 2 loten. langsheen de
Eeuwlaan 4a te 1850 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Infrax voor het aanleggen van een dienstleiding voor een
verkaveling van 2 percelen langsheen de Eeuwlaan 4a te 1850 Grimbergen, met als referentie
dossiernummer D/272089, goed.
74. Nutsleidingen Infrax: aanleggen van hoofd- en dienstleidingen langsheen de Westvaartdijk - kruispunt
met de Verbrande Brugsesteenweg te 1850 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Infrax voor het aanleggen van hoofd- en dienstleidingen
langsheen de Westvaartdijk - kruispunt met de Verbrande Brugsesteenweg te 1850 Grimbergen, met als
referentie dossiernummer P/039997 in het kader van het project "Realisatie verkeerscirculatieplan omgeving
Verbrande Brug" en het project "fietssnelweg Kanaalroute", goed.
75. Nutsleidingen Proximus: leggen van kabel, verplaatsen van straatkasten, buizen en kabels langsheen de
Westvaartdijk te 1850 Grimbergen.
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Het schepencollege keurt het ontwerp van Proximus voor het leggen van kabel, verplaatsen van straatkasten,
buizen en kabels langsheen de Westvaartdijk te 1850 Grimbergen in het kader van het project "Realisatie
verkeerscirculatieplan omgeving Verbrande Brug" en het project "fietssnelweg Kanaalroute", met als
referentie dossiernummer JMS 428602, goed.
76. Nutsleidingen Proximus: blazen van een kabel langsheen de Dorpsstraat van huis met nummer 71 tot
huis met nummer 79 te 1851 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Proximus voor het blazen van een kabel langsheen de Dorpsstraat
van huis met nummer 71 tot huis met nummer 79 te 1851 Grimbergen, met als referentie dossiernummer
JMS 405113, goed.
77. Nutsleidingen Orange: aanleg van een optische vezelkabel langsheen de Romeinsesteenweg 564B tot
huis met nummer 558 te 1853 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Orange voor de aanleg van een optische vezelkabel langsheen de
Romeinsesteenweg 564B tot huis met nummer 558 te 1853 Grimbergen, met als referentie dossiernummer
BE19-09-0005, goed.
GROENONDERHOUD
78. Verwijderen laanboom ter hoogte van de Merodestraat 71
Het schepencollege keurt de aanvraag voor het verwijderen van 1 laanboom ter hoogte van de Merodelaan
71 goed en beslist om deze niet te vervangen maar over te gaan tot het herstel van het voetpad.
WONEN
Omgevingsverg unni ng

79. Registratiebesluit - Vermoeden van vergunning voor de meergezinswoning met 3 entiteiten gelegen te
Potaarde 5 te 1853 Grimbergen - G442 - BA/197/78 - Opname in vergunningenregister
De woning, gelegen Potaarde 5 te 1853 Grimbergen, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie A 217 M7, met 1956
als oprichtingsdatum, werd omwille van de ingebruikname vanaf 1985 als meergezinswoning met
3 woonentiteiten opgenomen in het vergunningenregister op datum van 11 februari 2019. Deze zal definitief
vergund geacht worden, vanaf 11 februari 2020 wanneer er geen tegenbewijzen (proces-verbaal, niet
anonieme klacht daterend uit de periode van 5 jaar (1985-1990)) worden ontvangen.
80. Kennisneming van de agendering van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten van xxx
namens ALDI voor afbreken van de bestaande bebouwing en oprichten van een handelspand Vilvoordsesteenweg 159A-163 en 161, 1850 Grimbergen op de hoorzitting van de deputatie op 28
februari 2019 − OMV/108/18
Het schepencollege neemt kennis van de agendering van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of
activiteiten voor het afbreken van de bestaande bebouwing en oprichten van een handelspand Vilvoordsesteenweg 159A-163 en 161, 1850 Grimbergen op de hoorzitting van de deputatie op 28 februari
2019 om 8 uur 15 in het provinciehuis te Leuven en beslist om geen afvaardiging te sturen.
81. Advies omgevingsambtenaar - Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten van Veronique
TURFKRUIJER namens IMMO BLOKHUIS NV voor het slopen van de bestaande kantoorgebouwen met
bijhorende bestaande constructies en de bouw van 24 woongelegenheden en een Business Park met 8
KMO-units, kantoorruimten en 20 units voor Labo/High Tech, gelegen Temsesteenweg 100 - 102, 1853
Grimbergen
Het schepencollege geeft aan de POVC een voorwaardelijk gunstig advies over de aanvraag tot
omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018099735 - OMV/217/18) voor stedenbouwkundige handelingen en de
exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten voor het slopen van de bestaande
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kantoorgebouwen met bijhorende bestaande constructies en de bouw van 24 woongelegenheden en een
Business Park met 8 KMO-units, kantoorruimten en 20 units voor Labo/High Tech, gelegen Temsesteenweg
100 - 102, 1853 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 4 sectie A nrs. 631/2 , 634P, 634N, 634M, 634K,
634L en sectie B nrs. 60A, thans afdeling 4, sectie A, nr. 639A.
82. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx en xxx voor het
regulariseren van een meergezinswoning met 3 woonentiteiten + het aanleggen van een terras - G. De
Donderstraat 15, 1852 Grimbergen − OMV/276/18
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018138811 - OMV/276/18)
voor het regulariseren van een meergezinswoning met 3 woonentiteiten + het aanleggen van een terras op
een terrein gelegen G. De Donderstraat 15 in 1852 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 5 sectie A nr.
204T.
83. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het bouwen van
een ééngezinswoning - Sint-Servaasstraat 54, 1850 Grimbergen − OMV/278/18
Het schepencollege heeft de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018141667 - OMV/278/18)
voor het bouwen van een ééngezinswoning op een terrein gelegen Sint-Servaasstraat 54 in 1850 Grimbergen,
kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie E nr. 404H5 vergund.
84. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx en xxx voor het
bouwen van een eengezinswoning - Sint-Michaelshof 2, 1851 Grimbergen
Het schepencollege heeft de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018145958 - OMV/305/18) van
xxx en xxx voor het bouwen van een eengezinswoning op een terrein gelegen Sint-Michaelshof 2 in 1851
Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 6 sectie B nrs. 32D2, 32P en 49P2 vergund.
85. Stedenbouwkundig attest SA/1504/18 tot het verkavelen van een grond in 2 loten bestemd voor
ééngezinswoningen gelegen Bunderstraat zn, 1852 Grimbergen
Het schepencollege heeft over de aanvraag tot stedenbouwkundig attest (ref.: SA/1504/18) voor het
verkavelen van een grond in 2 loten bestemd voor ééngezinswoningen op een terrein gelegen Bunderstraat
zn, 1852 Grimbergen, kadastraal gekend als: (afd. 5) sectie A 233 C een negatief attest afgegeven.
Melding

86. Dwangsomprocedure ingesteld tegen het bedrijf bvba Hof ter Lint door omwonenden standpuntbepaling
Het schepencollege neemt een standpunt in, in de procedure voor het Hof van Beroep, ingesteld door bvba
HOF TE LINT tegen enkele omwonenden inzake dwangsommen.
87. Melding van de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten van Iliass Samadi
voor een bakkerij - de Villegas de Clercampstraat 30 en 32, 1853 Grimbergen − OMV/9/19-MEL
Het schepencollege neemt akte van de melding voor de exploitatie van een bakkerij op een terrein gelegen in
de de Villegas de Clercampstraat 30-32 in 1853 Grimbergen.
Ruimtelijke Pla nning

88. Procedure GRUP Beigemveld voor de Raad van State ingesteld door xxx ea - kennisname memorie van
antwoord van tussenkomende partij Matexi - kennisname memorie van wederantwoord van xxx
Het schepencollege neemt kennis van:



de memorie van antwoord van de tussenkomende partij Matexi Vlaams-Brabant en Matexi Projects,
ingediend op 31 december 2018, als bijlage bij het besluit gevoegd;
de memorie van wederantwoord van de verzoekende partijen xxx, xxx, xxx en xxx, ingediend op 22
januari 2019, als bijlage bij het besluit gevoegd,

in de procedure voor de Raad van State ingesteld door xxx, xxx, xxx en xxx tot vernietiging van het
gemeenteraadsbesluit van 26 april 2018.
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89. Procedure GRUP Beigemveld voor de Raad van State ingesteld door xxx ea - kennisname memorie van
antwoord van tussenkomende partij Matexi
Het schepencollege neemt kennis van de memorie van antwoord van Matexi Vlaams-Brabant en Matexi
Project, tussenkomende partij, ingediend op 31 december 2018, als bijlage bij het besluit gevoegd, in de
procedure voor de Raad van State ingesteld door xxx, xxx en xxx tot vernietiging van het
gemeenteraadsbesluit van 26 april 2018.
Overige

90. Recht van voorkoop door de gemeente week 7
Het schepencollege gaat akkoord om het recht van voorkoop niet uit te oefenen voor de boven vernoemde
eigendommen.
MOBILITEIT
91. Opheffen van het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Jan Mulsstraat
ter hoogte van het huisnummer 109
Het schepencollege keurt het opheffen van het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer inzake het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap
in de Jan Mulsstraat ter hoogte van het huisnummer 109 goed.
Hierbij wordt de parkeerplaats voor personen met een handicap opgeheven en wordt deze plaats ter
beschikking gesteld voor iedereen.
92. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake het instellen
van een parkeerplaats voor personen met een handicap op de parking aan de ingang van de voetbal in
de Parklaan (tegenover de nummers 10 - 16)
Het schepencollege keurt het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van een parkeerplaats voor personen met een handicap op de parking aan
de ingang van de voetbal in de Parklaan (tegenover de nummers 10 - 16) goed.
93. Politieverordening inzake het instellen van eenrichtingsverkeer in de Rijkenhoekstraat
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake het instellen van eenrichtingsverkeer in de
Rijkenhoekstraat goed.
Hierbij wordt éénrichtingsverkeer ingesteld in de Rijkenhoekstraat vanaf de N211 Vilvoordsesteenweg
rijdende naar de Veldkantstraat. De voetgangers dienen ter hoogte van de lichten op het kruispunt
Rijkenhoekstraat - Vilvoordsesteenweg over te steken. Parkeerverbod wordt ingesteld in de Rijkenhoekstraat
tussen de huisnummers 1 en 8 en in de Wezelstraat net voor het kruispunt met de Steenpoeldreef (+/- eerst
20m).
Deze maatregel is van kracht op 13 februari 2019 van 9.30 uur tot 15.30 uur.
MILIEU EN DUURZAAMHEID
94. LICHT Noordrand - goedkeuring opstart overheidsopdracht voor de plaatsing van photovoltaïsche
panelen (PV-panelen) via een burgercoöperatie op het WZC Ter Biest
Het schepencollege gaat akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de plaatsing van een
photovoltaïsche zonne-installatie op het dak van het woonzorgcentrum Ter Biest door een burgercoöperatie
die werkt volgens de 7 ICA-principes.
95. Uitbetaling van de vergoeding 'afvalpreventie en duurzaamheid 2018' aan Intradura
Het schepencollege keurt de factuur GVFAl1801184 (bijdrage afvalpreventie en duurzaamheid) van Intradura
voor het werkingsjaar 2018 goed.
VRIJE TIJD
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96. Organisatie SWAP paasvakantie 2019
De planning van de activiteiten voor tieners, SWAP, tijdens de paasvakantie 2019 is:







dinsdag 9/04/2019: avonturentocht in samenwerking met Fun Adventure;
woensdag 10/04/2019: koken georganiseerd door de Jeugddienst;
donderdag 11/04/2019: spelnamiddag en film georganiseerd door de Jeugddienst;
dinsdag 16/04/2019: workshop "Schijfrobots" in samenwerking met Jeugd, Cultuur en Wetenschap;
woensdag 17/04/2019: lasergame in Laser Magic Peutie;
donderdag 18/04/2019: workshop "lemen oven bouwen" georganiseerd door het MOT.a

SPORT
97. Gebruik atletiekpiste Humbeek door de stad Vilvoorde.
Het schepencollege gaat principieel akkoord om de Vilvoordse clubs om vanaf 2 februari 2019 tot de
heropening van de atletiekpiste Vilvoorde gebruik te laten maken van de atletiekpiste Humbeek op
donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur aan het gunsttarief van 47,70€/uur.
CULTUUR
98. Uitnodiging informatiesessie rond mogelijkheid intergemeentelijk samenwerkingsverband Noordrand
Het schepencollege beslist een uitnodigingsbrief voor een informatiesessie rond een intergemeentelijk
samenwerkingsverband bovenlokale cultuurwerking te laten vertrekken vanuit de gemeente Grimbergen, die
als gastgemeente optreedt, zonder daarmee evenwel enig engagement aan te gaan. Er wordt na de
uiteenzetting een drankje aangeboden.
BIBLIOTHEEK
99. Verlenging sluiting bibliotheek
Het schepencollege beslist om de sluiting van de bibliotheek van Strombeek-Bever op donderdag en op
zaterdag van 13u tot 16u en de bibliotheek van Grimbergen op maandagavond en vrijdagavond te verlengen
tot 1 april 2019.
ECONOMIE
100.H&L Consulting - Aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder
X met ondernemingsnummer X, wordt gemachtigd om onder de voorwaarden van:




het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg,
de besluiten genomen ter uitvoering van dit decreet,
en de gemeentelijke reglementering m.b.t. de diensten voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder,

een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder te exploiteren op het grondgebied van de
gemeente Grimbergen. De geactualiseerde vergunning heeft betrekking op 1 voertuig, met
identificatienummer 0117. Deze geactualiseerde vergunning voor de uitbating van een dienst voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder is geldig voor de verdere duur van de periode van 5 jaar. De
vergunning geeft aanleiding tot het innen van een belasting zoals voorzien in het desbetreffende
gemeentelijk belastingreglement (cf. gemeenteraad van 19-12-2013). Elke wijziging in de exploitatie van de
dienst dient overeenkomstig het gemeentelijk reglement betreffende de taxidiensten en de diensten voor
het verhuren van voertuigen met bestuurder, goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 24 maart 2005,
onmiddellijk meegedeeld te worden aan het gemeentebestuur.
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101.xxx - Aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
X, met maatschappelijke zetel X en met ondernemingsnummer X, wordt gemachtigd om onder de
voorwaarden van:




het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg,
de besluiten genomen ter uitvoering van dit decreet,
en de gemeentelijke reglementering m.b.t. de diensten voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder,

een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder te exploiteren op het grondgebied van de
gemeente Grimbergen. De vergunning heeft betrekking op 1 voertuig, met identificatienummer X. Deze
geactualiseerde vergunning voor de uitbating van een dienst voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder is geldig voor de periode van 5 jaar. De vergunning geeft aanleiding tot het innen van een
belasting zoals voorzien in het desbetreffende gemeentelijk belastingreglement (cf. gemeenteraad van 1912-2013). Elke wijziging in de exploitatie van de dienst dient overeenkomstig het gemeentelijk reglement
betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, goedgekeurd
bij gemeenteraadsbeslissing van 24 maart 2005, onmiddellijk meegedeeld te worden aan het
gemeentebestuur.
BURGER
102.Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister.
ONDERWIJS
103.Kennisname van de e-mail betreffende het aanvragen van een vrijstelling voor de lopende
aanwervingsprocedure directeur basisonderwijs
Het schepencollege beslist over het al dan niet toekennen van vrijstellingen voor onderdelen van een
selectieprocedure.
BASISSCHOLEN
De Negens prong

104.Basisonderwijs - Lagere afdeling - Aanstelling van xxx als tijdelijke deeltijdse leermeesteres roomskatholieke godsdienst ter vervanging van xxx, vastbenoemde titularis, afwezig ingevolge
arbeidsongeschiktheid
Er wordt een personeelslid aangesteld voor de gemeentelijke basisscholen.
Mozaïek

105.Basisonderwijs - xxx - Aanwerving als deeltijds toezichter (E1-E3) in contractueel dienstverband
Er wordt een personeelslid aangesteld voor het gemeentelijk basisonderwijs.

Namens het college
In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL
algemeen directeur

Chris SELLESLAGH
burgemeester
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