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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 11 februari 2019 goed.
STRATEGISCHE CEL
2.

Afweging van de mogelijkheden en van de voor- en nadelen op stedenbouwkundig, mobiliteitskundig en
financieel vlak voor de bouw van een ondergrondse parking dan wel een bovengronds parkeergebouw
bij het Gemeenteplein te Strombeek-Bever
Het schepencollege heeft de eventuele oprichting van een bovengronds parkeergebouw op de plaats van de
huidige parking aan de Verbeytstraat te Strombeek-Bever afgewogen tegenover de bouw van een parking
onder het Gemeenteplein te Strombeek-Bever. Het schepencollege besliste om verder te werken aan het
project voor de bouw van een parking onder het Gemeenteplein.
3.

Gunning van de overheidsopdracht houdende het ontwerpen van een ondergrondse parking die
gebouwd moet worden onder het Gemeenteplein te Strombeek-Bever in coördinatie met de bouw van
een bufferbekken door Aquafin
Het studiebureau 360architecten bvba, gevestigd Recollettenlei 33 te 9000 Gent wordt aangesteld om een
parking te ontwerpen die gebouwd moet worden onder het Gemeenteplein te Strombeek-Bever in
coördinatie met de bouw van een bufferbekken door Aquafin.
4.

Klacht van raadslid xxx bij de provinciegouverneur betreffende het collegebesluit van 19 november 2018
houdende gunning van de overheidsopdracht voor aanneming van werken inzake het bouwen van
OCMW-kantoren, bibliotheek en bijhorende diensten - Perceel 1: algemene aanneming (ruwbouw afwerking - technieken - liften) - Kennisneming van het schrijven van de provinciegouverneur van 22
januari 2019 waarbij bijkomende stukken worden opgevraagd en waarbij verduidelijkingen worden
gevraagd over het standpunt ingenomen door het college van burgemeester en schepenen in de zitting
van 7 januari 2019
Er wordt kennis genomen van het schrijven van 22 januari 2019 waarbij namens de provinciegouverneur
bijkomende stukken worden opgevraagd en verduidelijkingen worden gevraagd over het standpunt
ingenomen door het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 7 januari 2019 met betrekking
tot de klacht van raadslid xxx bij de provinciegouverneur betreffende het collegebesluit van 19 november
2018 houdende gunning van de overheidsopdracht voor aanneming van werken inzake het bouwen van
OCMW-kantoren, bibliotheek en bijhorende diensten - perceel 1: algemene aanneming (ruwbouw afwerking - technieken - liften).
Het schepencollege machtigt de burgemeester en de algemeen directeur om een brief tot de
provinciegouverneur te richten, waarin de argumenten van gemeenteraadslid xxx worden weerlegd.
POLITIEKE ORGANISATIE
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INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
5.

Opdrachthoudende vereniging Fluvius - Aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende
gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering - Voordracht van een kandidaatbestuurder - Bevestiging van de beheersoverdracht
Het college beslist de volgende punten ter beraadslaging voor te leggen aan de gemeenteraad:
 de bevestiging van de beheersoverdracht met betrekking tot het statutair personeel van Infrax
West;
 de onderschrijving van één aandeel A ter waarde van 24,79 euro ten gevolge van de bevestiging van
de beheersoverdracht;
 de aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene
vergadering;
 de voordracht van een kandidaat-bestuurder.
6.

Eigen Thuis vzw - Aanduiding van 5 gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering Aanduiding van 3 bestuurders
Het college beslist de volgende punten ter beraadslaging voor te leggen aan de gemeenteraad:
 de aanduiding van 5 stemgerechtigde leden in de algemene vergadering van Eigen Thuis vzw;
 de aanduiding van een 3 stemgerechtigde leden in de raad van bestuur van Eigen Thuis vzw.
7.

Toerisme Vlaams-Brabant vzw - Aanduiding van een effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger
in de algemene vergadering
Het college beslist om de aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van Toerisme Vlaams-Brabant vzw aan de gemeenteraad voor te leggen.
8.

vzw Kanaaltochten Brabant - Aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende
vertegenwoordiger in de algemene vergadering
Het college beslist om de aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van vzw Kanaaltochten Brabant aan de gemeenteraad voor te leggen.
9. 3W plus vzw - Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering
Het college beslist om de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering
van 3W plus vzw aan de gemeenteraad voor te leggen
10. ERSV Vlaams-Brabant vzw - Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering
Het college beslist om de aanduiding van 1 gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering
van ERSV Vlaams-Brabant vzw aan de gemeenteraad voor te leggen.
11. OVSG vzw - Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering - Voordracht
kandidaat-bestuurder
Het college beslist de volgende punten ter beraadslaging voor te leggen aan de gemeenteraad:
 de aanduiding van 1 vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OVSG vzw;
 de aanduiding van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van OVSG vzw.
12. LOGO Zenneland vzw - Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering
Het college beslist om de aanduiding van 2 gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering
van LOGO Zenneland aan de gemeenteraad voor te leggen.
INTERNE ORGANISATIE
13. Agenda gemeenteraad van 28 februari 2019
Het schepencollege vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de gemeenteraad samen te roepen
voor een vergadering op 28 februari 2019 ter behandeling van de agenda.
14. Kennisname van de notulen van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen
Het schepencollege neemt kennis van de notulen van 11 februari 2019 van het directiecomité van het
Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen.
PERSONEEL
Personeelsformatie e n organogra m
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15. Principiële beslissing tot oprichting van een snelloket aan de onthaalbalie
Het schepencollege gaat principieel akkoord met het opstarten van een snelloket ter verbetering van de
dienstverlening.
16. Principiële beslissing over de ondersteuning van de cel Onderwijs
Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich principieel akkoord met:

de tijdelijke versterking van de cel Onderwijs;

het uitvoeren van een gedetailleerde doorlichting van de procedures en de personeelsbehoefte
voor het beleidsdomein onderwijs.
Deze principiële beslissingen zullen verder uitgewerkt worden door de gemeentelijke diensten en ter
goedkeuring voorgelegd.
Werving en Selectie

17. xxx - Aanwerving - puttend uit de vastgestelde wervingsreserve - als voltijds administratief medewerker
(C1-C3) in contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) - afdeling Burger- en
Welzijnszaken - dienst Welzijn
Er wordt een personeelslid aangeworven voor de dienst Welzijn.
18. xxx – Aanwerving – puttend uit de vastgestelde wervingsreserve – als voltijds administratief medewerker
(C1-C3) in contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) - afdeling Financiën
Er wordt een personeelslid aangeworven voor de afdeling Financiën.
19. Vaststelling bijzondere voorwaarden voor het begeven van de betrekking van adviseur ruimtelijke
planning (A1a-A3a) – afdeling Ruimte – dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening - Rechtzetting van een
administratieve vergissing in de notulen van de beslissing van 27 december 2018 (5e zaak)
De bijzondere voorwaarden voor het begeven van de betrekking van adviseur ruimtelijke planning (A1a-A3a)
voor de afdeling Ruimte, dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, worden wegens een administratieve
vergissing gewijzigd.
20. xxx - Aanwerving - puttend uit de vastgestelde wervingsreserve - als voltijds administratief medewerker
(C1-C3) in contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) - afdeling Burger- en
Welzijnszaken - dienst Bevolking en Burgerlijke Stand
Er wordt een personeelslid aangeworven voor de dienst Bevolking en Burgerlijke Stand.
Wedde e n andere vergoedi ngen

21. Vaststelling prestaties permanentiedienst (KB 16/02/2006 verzekeren continuïteit ikv opdracht
burgemeester nood en interventieplannen)
De uren voor de permanentiedienst die aanleiding geven tot uitbetaling worden vastgesteld.
22. Vaststelling verstoringstoelage
De verstoringstoelage voor de maand januari 2019 wordt vastgesteld.
23. Vaststelling toeslag voor prestaties op zaterdagorestaties
De toeslagen voor zaterdagprestaties voor de maand januari 2019 worden vastgesteld.
24. Vaststelling toeslag voor prestaties op zon- en feestdagen
De toeslagen voor prestaties op zon- en feestdagen voor de maand januari 2019 worden vastgesteld.
25. Vaststelling toeslag voor nachtprestaties
De toeslagen voor nachtprestaties voor de maand januari 2019 worden vastgesteld.
26. Vaststelling prestaties wachtdienst ten huize (sneeuw en ijzel)
De permanentietoelage voor de wachtdienst ten huize in het kader van de ijzel- en sneeuwbestrijding wordt
vastgesteld.
27. Uitbetaling van overuren: mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november en december 2018
De uitbetaling van de overuren 2018 worden vastgesteld.
Tucht e n dis ciplinaire pr oce dures

28. Tuchtprocedure ten laste van xxx. Kennisname tuchtverslag en tuchtdossier.
Het schepencollege neemt kennis van het tuchtverslag, samen met het gehele tuchtdossier, betreffende een
statutair personeelslid.
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29. Tuchtprocedure ten laste van xxx. Beslissing tot niet-vervolging.
Het schepencollege beslist om geen tuchtvervolging in te stellen ten laste van een statutair personeelslid.
30. Tuchtprocedure ten laste van xxx. Kennisname tuchtverslag en tuchtdossier.
Het schepencollege neemt kennis van het tuchtverslag, samen met het gehele tuchtdossier, betreffende een
statutair personeelslid.
31. Tuchtprocedure ten laste van xxx. Beslissing tot niet-vervolging.
Het schepencollege beslist om geen tuchtvervolging in te stellen ten laste van een statutair personeelslid.
32. Tuchtprocedure ten laste van xxx. Kennisname tuchtverslag en tuchtdossier.
Het schepencollege neemt kennis van het tuchtverslag, samen met het gehele tuchtdossier, betreffende een
statutair personeelslid.
33. Tuchtprocedure ten laste van xxx. Beslissing tot verdere vervolging.
Het schepencollege beslist om verdere tuchtvervolging in te stellen ten laste van een vast aangesteld
statutair personeelslid.
ICT
34. Uitbreiding draadloos netwerk in gemeentehuis
Het schepencollege beslist om voor de uitbreiding van het draadloos netwerk binnen het gemeentehuis
beroep te doen op de raamovereenkomst “draadloos netwerk & randapparatuur” opgemaakt door het
autonoom provinciebedrijf VERA die als aankoopcentrale met aanvullende aankoopactiviteiten zal optreden
VERZEKERINGEN
Schade - en arbeidsongevallen

35. xxx - Erkenning arbeidsongeval en genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid
Erkenning van een arbeidsongeval en genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.
FINANCIËN
BESTELBONS
36. 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 nummer 645 tot 679.
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 680 tot 688.
VERVANGENDE NOTA
37. Gemeente - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2018
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
38. Gemeente - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
BELASTINGEN EN RETRIBUTIES
39. Uitvoerbaarverklaring van het kohier voor inning van de gemeentebelasting op leegstand en
leegstandheffing (bijkomend kohier) - Aanslagjaar 2018
Het schepencollege keurt de aanvraag tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier 091 2018,
gemeentebelasting op leegstand en leegstandsheffing, aanslagjaar 2018 (bijkomend kohier), voor een bedrag
van € 18.750,00 goed.
KERKBESTUREN
40. Kennisgeving notulen 6 februari 2019 van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw te Beigem
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Het schepencollege neemt akte van de notulen van 6 februari 2019 van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw te
Beigem.
GRONDGEBIED EN RUIMTE
41. Voorstel van notariskantoor Verelst-Boes tot kosteloze overdracht naar het openbaar domein van het
perceel kadastraal gekend als 2de afdeling - sectie E - nr. 111r11 gelegen in wijk Zonneveld, naar
aanleiding van een geplande private openbare verkoop
Dit punt wordt verdaagd naar de volgende vergadering.
42. Aanvraag vanwege GO! Atheneum Grimbergen voor het organiseren van het evenement FestivALAS op
27 april 2019 op het schoolterrein van het GO! Atheneum Grimbergen
Het schepencollege geeft aan GO! Atheneum Grimbergen de toelating om op het schoolterrein van het GO!
Atheneum Grimbergen, Lagesteenweg 77 te 1850 Grimbergen op zaterdag 27 april 2019 van 13u tot 23u
elektronisch versterkte muziek te brengen voor het evenement FestivALAS met een maximum geluidsniveau
> 85 dB(A) (LAeq 15min) en < 100 dB(A) (LAeq 60 min).
43. Aanvraag vanwege Jeugdraad Grimbergen voor het organiseren van het evenement Last Fenikshof op 10
mei 2019 in het Fenikshof
Het schepencollege geeft aan Jeugdraad Grimbergen de toelating om in het Fenikshof op vrijdag 10 mei 2019
van 21u tot zaterdag 11 mei 2019 03.00u elektronisch versterkte muziek te brengen voor het evenement Last
Fenikshof met een maximum geluidsniveau > 85 dB(A) (LAeq 15min) en < 100 dB(A) (LAeq 60 min).
44. GECORO: vaststellen maatschappelijke geledingen: rechtzetting beslissing 04/02/2019
Het college besliste 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. Het college zet een administratieve vergissing recht in de
beslissing van 04/02/2019.
GEBOUWEN
45. Kennisname brief vervroegde opzeg bruikleenovereenkomst zaal Fenikshof
Het schepencollege neemt kennis van de vervroegde opzeg van bruikleenovereenkomst van 30 oktober 1992
afgesloten met de vzw Abdij der Norbertijnen Grimbergen voor het gebruik van de grote zaal en de
bovenzaal van het Fenikshof.
Het schepencollege neemt kennis van het feit dat de abdij:
 het CC de maand juli de tijd geeft om alles leeg te halen;
 geen verbruiksvergoeding zal aanrekenen vanaf 1 juli 2019;
 een aantal vakantiejobs vanaf de 2e week van juli en dit gedurende 2 weken voor de ontmanteling
van de zaal zal voorzien. Het CC stuurt deze aan maar ze worden evenwel vergoed door de abdij;
 de plaatsing van een 3-tal containers toestaat op de parking van het Fenikshof tot augustus 2020,
hiervoor zal niets aangerekend worden (incl. elektriciteit voor verlichting en verwarming). De abdij is
niet aansprakelijk voor deze containers en de inboedel ervan, het CC zal instaan voor het verkrijgen
van de nodige vergunningen en het afsluiten van verzekeringen;
 4 maanden huur (juli, augustus, september en oktober) van deze containers zal betalen waarna de
huur door het CC zal moeten betaald worden.
Het schepencollege geeft de opdracht om:
 in onderling overleg met het CC de concessieovereenkomst van 2 november 1992 op te zeggen en
hiervoor een collegebesluit op te maken;
 de nodige vergunning voor de plaatsing van 3 containers te voorzien en dit i.s.m. het CC;
 alle lopende overeenkomsten inzake nutsvoorzieningen en de daarbij horende keuringen op te
zeggen;
 het contract inzake de keuringen van brandblussers op te zeggen;
 het contract m.b.t. de stookkelder van Cofely nv op te zeggen;

de 1.100l container vanaf 1 juli 2019 weg te halen;
 een andere locatie te zoeken voor het AED-toestel en dit voor te leggen aan het schepencollege
waarna de dienst WIEB dit kan uitvoeren.
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WEGEN
46. Aanneming van werken voor het bijzonder onderhoud van wegen, riolen, huisaansluitingen en
bijhorende werken (Raamcontract) - herhaling opdracht dienstjaar 2019
Het schepencollege keurt de herhaling van de opdracht “Aanneming van werken voor het bijzonder
onderhoud van wegen, riolen, huisaansluitingen en bijbehorende werken (Raamcontract)” goed voor een
bedrag van € 198.910,93 incl. btw.
47. Procedure inzake de vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning afgegeven door de gewestelijk
stedenbouwkundig ambtenaar aan AQUAFIN nv, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar voor project 22.254,
afkoppeling Strombeek fase 1, gelegen Antwerpselaan ZN, Boechoutlaan ZN, Gemeenteplein ZN, Jan
Mulsstraat ZN, Kloosterstraat ZN, Pastorijstraat ZN, Sint-Amandsplein ZN, Victor Soensstraat ZN en
Wemmelsestraat ZN, 1853 Grimbergen voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen - kennisname arrest
Raad voor Vergunningsbetwistingen
Het schepencollege neemt kennis van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 29 januari
2019 waarbij het verzoek tot vernietiging, ingediend door enkele handelaars tegen de stedenbouwkundige
vergunning afgegeven door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar aan AQUAFIN nv voor project
22.254, afkoppeling Strombeek fase 1, gelegen Antwerpselaan ZN, Boechoutlaan ZN, Gemeenteplein ZN, Jan
Mulsstraat ZN, Kloosterstraat ZN, Pastorijstraat ZN, Sint-Amandsplein ZN, Victor Soensstraat ZN en
Wemmelsestraat ZN, 1853 Grimbergen, wordt verworpen.
WONEN
Omgevingsverg unni ng

48. 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 GUNSTIG
Het schepencollege trekt de beslissing van maandag 28 januari 2019 in en 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.
49. Voorstel tot overleg met de eigenaars en mede-eigenaars van het bedrijventerrein Kleinewinkellaan 26
tem 34D te 1853 Grimbergen met betrekking tot de niet-vergunde grondophoging en grondopslag – K
2018 27
Het schepencollege neemt akte van het voorstel tot overleg met alle eigenaars en mede-eigenaars van het
bedrijventerrein Kleinewinkellaan 26 t.e.m. 34D te 1853 Grimbergen.
50. Registratiebesluit - Vermoeden van vergunning voor een eengezinswoning gelegen te Steenstraat 84 te
1851 Grimbergen - G8907 - BA/250/62-HUM - Opname in vergunningenregister
De woning, gelegen Steenstraat 84 te 1851 Grimbergen, kadastraal gekend als (afd. 6) sectie B 129 G, met
1963 als oprichtingsdatum, werd opgenomen in het vergunningenregister op datum van 18 februari 2019.
Deze zal definitief vergund geacht worden, vanaf 18 februari 2020 wanneer er geen tegenbewijzen (procesverbaal, niet anonieme klacht daterend uit de periode van 5 jaar (1963-1968) worden ontvangen).
Ruimtelijke Pla nning

51. RUP "Reconversie Douwe Egbertssite" – Kennisname verslag ambtelijk overleg 30 januari 2019
Het schepencollege neemt kennis van het verslag van het overleg van 30 januari 2019 in kader van de
opmaak van de scopingsnota voor het RUP Reconversie Douwe Egbertssite.
Overige

52. Recht van voorkoop door de gemeente week 8
Het schepencollege gaat akkoord om het recht van voorkoop niet uit te oefenen voor de boven vernoemde
eigendommen.

MOBILITEIT
53. Politieverordening inzake vervangen riooldeksel Benedestraat - Kerkstraat
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Het schepencollege keurt de politieverordening inzake het vervangen van het riooldeksel op het kruispunt
Benedestraat - Kerkstraat goed. Hierbij wordt het kruispunt Kerkstraat - Benedestraat afgesloten voor het
verkeer rijdende richting kanaalbrug. Het verkeer rijdende richting de kanaalbrug zal over de rijstrook langs
de onpare huisnummers gestuurd worden. Het verkeer wordt ter hoogte van de werfzone geregeld aan de
hand van driekleurige verkeerssignalisatie.
Deze maatregel is van kracht vanaf 11 februari 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 15 februari
2019).
54. Politieverordening inzake nutswerken Jan Mulsstraat
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake de werken in de Jan Mulsstraat goed. Hierbij wordt in
de Jan Mulsstraat op onderstaande locaties een verplichte rijrichting opgelegd voor het verkeer ter hoogte
van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden) en een snelheidsbeperking van 30 km/uur wordt
ingesteld:
 tussen de Schoolstraat en huisnummer 66;
 tussen de Acacialaan en huisnummer 115;
 tegenover huisnummer 115 en tot aan de de Villegas de Clercampstraat.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 20 februari 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 29 maart
2019).
55. Politieverordening inzake rioolaansluitingen Crenaertstraat - Molenstraat
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake de rioolaansluitingen in de Crenaertstraat Molenstraat goed. Hierbij wordt het kruispunt Molenstraat - Crenaertstraat afgesloten voor alle verkeer
(fietsers zullen wel via de zijberm steeds doorkunnen). De overige weggedeelten van de Molenstraat (tussen
Kruisstraat en de Nieuwenroodsesteenweg) blijven toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 15 april 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 19 april
2019).
56. Politieverordening inzake het rooien van bomen in de Westvaartdijk ter hoogte van de Verbrande
Brugsesteenweg
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake het rooien van bomen in de Westvaartdijk ter hoogte
van de Verbrande Brugsesteenweg goed. Hierbij wordt in de Westvaartdijk ter hoogte van de Verbrande
Brugsesteenweg het verkeer geregeld aan de hand van driekleurige verkeerssignalisatie.
Ter hoogte van de werfzone wordt een snelheidsbeperking van 30 km/uur ingesteld.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 20 februari 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 28
februari 2019).
VRIJE TIJD
57. Kermis Grimbergen-centrum 18 - 20 mei 2019
Het schepencollege geeft de toelating voor de opstelling van de meikermis in Grimbergen volgens het
kermisplan.
58. Kwijtschelding factuur foorkamer Humbeek Sas 2018
Het schepencollege keurt de aanvraag voor de kwijtschelding van de factuur goed voor de kermis Humbeek
SAS 2018 voor xxx.
59. Openingsreceptie tentoonstelling Kunstkring Strombeek-Bever 2019
Het schepencollege ondersteunt de vernissage van de tentoonstelling Kunstkring Strombeek-Bever op
zaterdag 14 september 2019 om 11 uur in het Cultuurcentrum Strombeek-Bever.
60. Aanwerving van jobstudenten voor opvang korte vakanties (krokusvakantie 4 en 5 maart 2019)
Het schepencollege beslist om 8 jobstudenten aan te stellen als animator voor de opvang krokusvakantie op
4 maart en 5 maart 2019 in de Charleroyhoeve.
CULTUUR
61. Aftoetsing model adviesraden vrije tijd
Het schepencollege neemt kennis van een voorgesteld model voor adviesraden vrije tijd.
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ECONOMIE
62. Sifi's bvba - Actualisatie van de vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
(uitbreiding met 1 voertuig)
Bvba X, vertegenwoordigd door 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 2 voertuigen, met identificatienummers 0109 en 0119.
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 vergunninghouder past de volgende tarieven toe voor alle verhuurvoertuigen:
Basistarief
62 euro voor de eerste drie uur
Extra uurtarief
30 euro per uur
Andere tarieven
/
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.
BURGER
63. Zondagsmarkt Grimbergen-centrum tijdens meikermis
Het college van burgemeester en schepenen beslist de zondagsmarkt in Grimbergen-centrum tijdens het
kermisweekend in mei te laten plaatsvinden op voorwaarde dat:
 de marktkramers het parcours verlaten om 13.30 uur, voor de kermis opent
 er driejaarlijks geen zondagsmarkt wordt georganiseerd omwille van de Sint-Servaasommegang.
ONDERWIJS
ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS
64. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Verlenen van toestemming aan de directeur voor het opstarten
van een procedure voor de erkenning van ervaring als bekwaamheidsbewijs voor xxx, leraar
'begeleidingspraktijk: jazz pop rock: piano', 'dj-vaardigheden', 'groepsmusiceren instrumentaal: jazz pop
rock', 'instrument: jazz pop rock: piano', 'klanklab' en 'live/studio electronics'
Er wordt een procedure opgestart met betrekking tot de erkenning van artistieke ervaring als
bekwaamheidsbewijs in het deeltijds kunstonderwijs.
65. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Bijkomende aanstelling voor doorlopende duur van xxx als
tijdelijke lerares 'instrument: klassiek: viool'
Er wordt een personeelslid aangesteld voor het deeltijds kunstonderwijs.
66. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaste benoeming van xxx als lerares 'instrument: klassiek:
viool' met ingang van 1 januari 2019
Er wordt een personeelslid benoemd aan de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
67. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Toekenning van een zorgkrediet met vermindering van de
arbeidsprestaties met 1/5 aan xxx, vastbenoemde en tijdelijke leraar, om voor een kind te zorgen tot en
met de leeftijd van 12 jaar
Er wordt een verlofstelsel toegekend aan een personeelslid van het deeltijds kunstonderwijs.
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BASISSCHOLEN
68. Basisonderwijs - Capaciteitsbepaling gemeentelijke basisscholen - Rechtzetting
Er wordt een administratieve vergissing rechtgezet met betrekking tot de capaciteitsbepaling in de
gemeentelijke basisscholen.
69. Basisonderwijs - Kleuterafdeling - Vaste benoeming van xxx als kleuteronderwijzeres met ingang van 1
januari 2019
Er wordt een personeelslid benoemd aan de scholengemeenschap Grimbergen.
70. Basisonderwijs - Kleuterafdeling - Aanpassing van de aanstelling van xxx als tijdelijke deeltijdse
kleuteronderwijzeres met een opdracht ten belope van 8 lestijden
De aanstelling van een personeelslid aan de gemeentelijke basisscholen wordt aangepast.
71. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Vaste benoeming van xxx als onderwijzeres met ingang van 1 januari
2019
Er wordt een personeelslid benoemd aan de scholengemeenschap Grimbergen.
72. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Aanpassing van de aanstelling van xxx als tijdelijke deeltijdse
onderwijzeres met een opdracht ten belope van 2 lestijden
De aanstelling van een personeelslid aan de gemeentelijke basisscholen wordt aangepast.
73. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Vaste benoeming van xxx als onderwijzeres met ingang van 1 januari
2019
Er wordt een personeelslid benoemd aan de scholengemeenschap Grimbergen.
74. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Aanpassing van de aanstelling van xxx als tijdelijke deeltijdse
onderwijzeres met een opdracht ten belope van 5 lestijden
De aanstelling van een personeelslid aan de gemeentelijke basisscholen wordt aangepast.
75. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Vaste benoeming van xxx als onderwijzeres met ingang van 1 januari
2019
Er wordt een personeelslid benoemd aan de scholengemeenschap Grimbergen.
76. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Aanpassing van de aanstelling van xxx als tijdelijke deeltijdse
onderwijzeres met een opdracht ten belope van 4 lestijden
De aanstelling van een personeelslid aan de gemeentelijke basisscholen wordt aangepast.

Namens het college
In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL
algemeen directeur

Chris SELLESLAGH
burgemeester
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