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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 18 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: 997 tem 1000.
3. Lokale politie - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2019
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 factuur, waarvoor geen bestelbon bleek te zijn gemaakt, wordt goedgekeurd: 001.
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: 2019/111 tot en met 2019/116.
5. Lokale politie - Interne kredietaanpassing aangaande de gewone begrotingsuitgaven 2018
Het schepencollege gaat akkoord met de voorgestelde herschikking van de uitgavenstaat.
POLITIEKE ORGANISATIE
6. Aanpassing van het finaal ontwerp van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
Het schepencollege past het finaal ontwerp van huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aan en legt
dit ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
7. Kennisname antwoordbrieven m.b.t. schriftelijke vragen ingediend door de raadsleden
Het schepencollege neemt kennis van de antwoordbrief geformuleerd op de schriftelijke vragen met
nummer 5/2019 zoals heden op deze vergadering voorgelegd, en keurt deze goed.
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EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN
8.

Gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen vzw Aanpassing statuten in functie van de inwerkingtreding van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017
Het schepencollege legt het ontwerp van statutenwijziging van het extern verzelfstandigd agentschap
Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen vzw ter beraadslaging voor aan de gemeenteraad.
INTERNE ORGANISATIE
9. Kennisname van de notulen van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen
Het schepencollege neemt kennis van de notulen van 18 februari 2019 van het directiecomité van het
Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen.
PERSONEEL
Personeelsformatie e n organogra m

10. Afname van de raamovereenkomst "Organisatieontwikkeling", door Poolstok gegund aan CC Consult,
voor de opdracht "Verbetertraject administratieve samenwerking scholen (incl. academie) en
gemeentelijke administratie"
Het schepencollege beslist om voor de opdracht "Verbetertraject administratieve samenwerking scholen
(incl. academie) en gemeentelijke administratie" af te nemen van een raamovereenkomst van Poolstok.
11. xxx - voltijds handlanger (E1-E3) in vast aangesteld statutair dienstverband - afdeling Ruimte - groep
Magazijn en Onderhoud - Goedkeuring re-integratieplan en beslissing tot ambtshalve herplaatsing
Het schepencollege beslist over een ambtshalve herplaatsing in een functie van dezelfde rang.
Werving en Selectie

12. Aanvraag schoolstage door de Europese school Laken
Er wordt toestemming verleend aan een student om een stage te presteren.
13. Procedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van beleidsmedewerker personeel en
organisatie (B1-B3) - cel Onderwijs - in contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd) - Bepaling wijze van begeven - Vaststelling bekendmakingsmodaliteiten - Vaststelling uiterste datum
voor het indienen van de kandidaturen
Het schepencollege beslist om een selectieprocedure te organiseren voor de tijdelijke invulling van
beleidsmedewerker personeel en organisatie (B1-B3) voor de cel Onderwijs.
Uitdiensttreding

14. Hervorming vieringen pensioneringen personeelsleden gemeente en OCMW
Het schepencollege stelt een nieuwe werkwijze vast voor gepensioneerde medewerkers van OCMW en
gemeente die met pensioen gaan.
15. xxx - voltijds beheerder sportinfrastructuur (B1-B3) in contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd) - Vraag tot ontslagverlening
Het schepencollege beslist over de ontslagverlening aan een personeelslid van de gemeente.
ICT
16. Goedkeuring gebruik ondertekenplatform Doccle binnen de DABS (Databank van Akten van de
Burgerlijke Stand).
Vanaf 31 maart 2019 behoort de papieren geboorte- of huwelijksakte tot het verleden. De digitale akte,
opgeslagen in een centrale databank, komt in de plaats. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal de aktes
in de toekomst ook enkel elektronisch ondertekenen. Het schepencollege beslist om voor de ondertekening
van de digitale akten binnen het DABS (Databank van Akten van de Burgerlijke Stand) beroep te doen op het
ondertekenplatform van Doccle.
VERZEKERINGEN
Schade - en arbeidsongevallen

17. xxx - Erkenning arbeidsongeval en genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid
Erkenning van een arbeidsongeval en genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.
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18. xxx - Erkenning arbeidsongeval en genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid
Erkenning van een arbeidsongeval en genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.
FINANCIËN
BESTELBONS
19. 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 689 tot 701, van 705 tot 716, 719 tot
728, en 732.
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 729 tot 731.
VERVANGENDE NOTA
20. Gemeente - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
21. Gemeente - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2018
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
BELASTINGEN EN RETRIBUTIES
22. Kennisname van ambtshalve ontheffingen van overbelasting
Het schepencollege neemt kennis van de ambtshalve ontheffingen van overbelastingen zoals deze door de
financieel directeur in de loop van 2018 werden toegestaan.
BEZWAARSCHRIFTEN
23. Bezwaarschrift van xxx tegen de gemeentebelasting op de aanplakborden en uithangborden, geplaatst
op privé-domein en zichtbaar vanaf de openbare weg, aanslagjaar 2018
Het schepencollege gaat over tot vrijstelling van de gemeentebelasting op aanplakborden en uithangborden
ten bedrage van 270 euro voor aanslagadres Brusselsesteenweg 133, 1850 Grimbergen, zoals gevestigd
onder artikel 00027 van kohier 15 2018.
24. Bezwaarschrift van Drukkerij ABC tegen de gemeentebelasting op economische bedrijvigheid,
aanslagjaar 2018
Het schepencollege gaat over tot vrijstelling van Drukkerij ABC, gevestigd te Halsesteenweg 40, 9402 Ninove,
voor de gemeentebelasting op economische bedrijvigheid ten bedrage van 790,29 euro voor aanslagadres
Kerkstraat 225, 1851 Grimbergen, zoals gevestigd onder artikel 00046 van kohier 13 2018.
KERKBESTUREN
25. Kennisgeving notulen 29 januari 2019 van de kerkraad Sint-Salvator (Borgt)
Het schepencollege neemt akte van de notulen van 29 januari 2019 van de kerkraad Sint-Salvator (Borgt).
26. Opmaak van een afsprakennota en financieel meerjarenplan van 2020 tot 2025 voor de kerkfabrieken.
Samenstelling van het gemeentelijk overlegcomité. Aanduiding van de gemeentelijke
vertegenwoordigers desbetreffende.
Het schepencollege beslist de volgende vertegenwoordigers aan te duiden om deel uit te maken van het
overlegcomité inzake de opmaak van het financieel meerjarenplan 2020-2025 van de besturen van de
erediensten:
• schepen van financiën, De Boeck William;
• financieel directeur, Pletinckx Jan;
• beleidsmedewerker, xxx.
GRONDGEBIED EN RUIMTE
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27. Kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen - plaatsing van een houthakseldam op het perceel
kadastraal gekend als 3de afdeling - sectie F - nr. 254c2 gelegen langs de Roostbaan
Het schepencollege gaat akkoord met de plaatsing van een houthakseldam op het perceel kadastraal gekend
als 3de afdeling - sectie F - nr. 254c2 langs de Roostbaan en sluit hiervoor een overeenkomst voor negen jaar
af met de gebruiker van het desbetreffend perceel.
28. Vernietiging van in bewaring genomen goederen afkomstig van uitdrijving
De goederen afkomstig van de uitdrijvingen op 16 oktober 2017, 18 december 2017 en 6 augustus 2018
worden vrijgegeven voor vernietiging.
29. Onderhoud en controle van verwarmings- en ventilatieinstallatie in verschillende gemeentegebouwen Goedkeuring gunning
Het schepencollege gunt de opdracht "Onderhoud en controle van verwarmings- en ventilatieinstallaties in
verschillende gemeentegebouwen" aan de meest voordelige inschrijver.
30. Begraafplaats Humbeek - Aansnijden nieuw perceel
Het schepencollege gaat nog niet akkoord voor het aansnijden van een nieuw perceel voor grafconcessies 2
personen, gelegen achter de huidige parking van de begraafplaats van Humbeek. Het college wenst eerst een
visie te ontwikkelen inzake kerkhofinrichting/beheer.
31. Wijziging van de verkavelingsvergunning VA/13/66-BEI-B door xxx, Beigemsesteenweg 278 te 1852
Grimbergen voor de grond gelegen Ten Doorn (lot 10) te 1852 Grimbergen met als kadastrale gegevens
afdeling 5 sectie A nr. 177 E. 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 verkaveling VA/13/66-BEI-B afgeleverd op 16 september 2013 aan xxx,
Beigemsesteenweg 278 te 1852 Grimbergen (Lot 10) voor de grond gelegen Ten Doorn met als kadastrale
gegevens afdeling 5 sectie A nr. 177 E de nodige betalingen hebben plaats gevonden.
32. Aanvraag schrapping uit leegstandsregister: Voordestraat 58, 1851 Grimbergen
Het schepencollege schrapt een woning uit het leegstandsregister omdat deze opnieuw wordt bewoond.
33. Wijziging van de verkavelingsvergunning VA/13/66-BEI-C door xxx, Beigemsesteenweg 278 te 1852
Grimbergen voor de grond gelegen Beigemsesteenweg (lot 10A) te 1852 Grimbergen met als kadastrale
gegevens afdeling 5 sectie A nr. 177 F. 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 verkaveling VA/13/66BEI-C afgeleverd op 25 september 2017 aan xxx,
Beigemsesteenweg 278 te 1852 Grimbergen voor het herverkavelen van (Lot 10A) voor de grond gelegen
Beigemsesteenweg met als kadastrale gegevens afdeling 5 sectie A nr. 177 F de nodige betalingen hebben
plaats gevonden.
34. Vrijstelling voor leegstandsheffing voor het pand Oyenbrugstraat 101, 1850 Grimbergen
Het college van burgemeester en schepen 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.
35. Politieverordening inzake de herstellingswerken aan het asfalt N211 - Wolvertemsesteenweg
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake de herstellingswerken aan het asfalt N211 Wolvertemsesteenweg goed.
Hierbij wordt er in de Wolvertemsesteenweg in het weggedeelte tussen de Brusselsesteenweg en de
Keienberglaan éénrichtingsverkeer ingesteld voor het verkeer rijdende naar Vilvoorde komende van Meise.
Deze maatregel is van kracht vanaf 4 maart 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 8 maart 2019).
GEBOUWEN
36. Opdracht voor aankoop van verf en toebehoren voor de periode van 2019, 2020 en 2021 - goedkeuring
bestek met kostenraming en wijze van gunnen
Het schepencollege keurt het lastenboek 2019-03 voor de aankoop van verfprodukten periode 2019 - 2021
goed.
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WEGEN
37. Heraanleg en aanpassen van verschillende kruispunten en Verbrande Brugsesteenweg (deel kerkplein) kennisneming standpunt De Werkvennootschap betreffende de meeruitgave ten gevolge van het project
fietssnelweg “Kanaalroute”
Het schepencollege neemt kennis van de meeruitgave ten gevolge van het project fietssnelweg
"Kanaalroute".
Riolering

38. Aanvraag rioolaansluitingen - problematiek omtrent het gerealiseerde rioleringssysteem op privédomein
niet conform de goedgekeurde omgevingsvergunning
Het schepencollege gaat akkoord om de gemeentelijke norm, waarbij een minimum 4m afstand tot
bestaande gebouwen, rooilijn of perceelgrenzen voor het plaatsen van een infiltratievoorziening wordt
opgelegd via de omgevingsvergunning (voorheen bouwaanvraag), niet te behouden, en de richtwaarde voor
de plaatsing van een infiltratievoorziening op minimum 4m afstand tot bestaande gebouwen, zoals
beschreven in het achtergronddocument bij de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening in te voegen.
WONEN
Omgevingsverg unni ng

39. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx namens MEDICO
VERGAELEN ENGELBORGHS BVBA voor het isoleren van het dak en het wijzigen van de vergunde
dakkapel - Hogesteenweg 8, 1850 Grimbergen − OMV/307/18
Het schepencollege heeft de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018146002 - OMV/307/18)
voor het isoleren van het dak en het wijzigen van de vergunde dakkapel op een terrein gelegen
Hogesteenweg 8 in 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie E nr. 354T vergund.
40. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx namens UNICAS NV
voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning - Bergenshof 4, 1853 Grimbergen − OMV/314/18
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018158836 - OMV/314/18)
voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning op een terrein gelegen Bergenshof 4 in 1853
Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 4 sectie A nrs. 67Z en 67A2.
41. Registratiebesluit - Vermoeden van vergunning voor de meergezinswoning met 4 entiteiten gelegen te
Sint-Rumoldusstraat 88 te 1851 Grimbergen - G7605 - BA/408/70-HUM - Opname in
vergunningenregister
Het schepencollege gaat akkoord met de opname in het vergunningenregister van de woning, gelegen SintRumoldusstraat 88 te 1851 Grimbergen, kadastraal gekend als (afd. 6) sectie B 558 E2, met 1971 als
oprichtingsdatum, omwille van de ingebruikname vanaf 1998 als meergezinswoning met 4 woonentiteiten.
Opgenomen in het vergunningenregister op datum van 25 februari 2019 waarbij deze definitief vergund
geacht zal worden, vanaf 25 februari 2020 wanneer er geen tegenbewijzen (proces-verbaal, niet anonieme
klacht daterend uit de periode van 5 jaar (1998-2003) worden ontvangen).
Melding

42. Melding van stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het regulariseren van een veranda aan de
achtergevel - Noodbeekstraat 55, 1850 Grimbergen − OMV/35/19-MEL
Het schepencollege neemt akte van de melding voor het regulariseren van een veranda aan de achtergevel
van de woning op een terrein gelegen Noodbeekstraat 55 in 1850 Grimbergen.
43. Registratiebesluit - Vermoeden van vergunning voor de meergezinswoning met 3 entiteiten gelegen te
Lakensestraat 62 te 1853 Grimbergen - G2681 - Opname in vergunningenregister
Het schepencollege gaat akkoord met de opname in het vergunningenregister van de woning, gelegen
Lakensestraat 62 te 1853 Grimbergen, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie A 499 B3, met 1971 als
oprichtingsdatum, omwille van de ingebruikname vanaf 1971 als meergezinswoning met 3 woonentiteiten.
Opgenomen in het vergunningenregister op datum van 25 februari 2019 waarbij deze definitief vergund
geacht zal worden, vanaf 25 februari 2020 wanneer er geen tegenbewijzen (proces-verbaal, niet anonieme
klacht daterend uit de periode van 5 jaar (1971-1976)) worden ontvangen.
Ruimtelijke Pla nning

44. Ruimtelijk uitvoeringsplan "Acacialaan" - Stand van zaken
Het schepencollege neemt kennis van de stand van zaken inzake de opmaak van het RUP Acacialaan.
45. Procedure GRUP Beigemveld voor de Raad van State ingesteld door xxx - kennisname memorie van
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wederantwoord van verzoekende partijen
Het schepencollege neemt kennis van de memorie van wederantwoord van xxx, xxx en xxx, verzoekende
partijen, ingediend op 6 februari 2019, als bijlage bij het besluit gevoegd, in de procedure voor de Raad van
State ter vernietiging van het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2018 waarbij het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan ‘Beigemveld’ definitief werd vastgesteld.
46. Procedure GRUP Herbestemming Open Ruimte voor de Raad van State ingesteld door xxx,
vertegenwoordigd door LM&DS Advocaten - kennisname memorie van antwoord en wederantwoord
Het schepencollege neemt kennis van de memorie van antwoord van de gemeente Grimbergen van 5
december 2018, verwerende partij, en de memorie van wederantwoord van de verzoekende partij xxx van 31
januari 2019 in de procedure ingesteld door xxx voor de Raad van State ter vernietiging van het
gemeenteraadsbesluit van 26 april 2018 waarbij het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Herbestemming
Open Ruimte’ definitief werd vastgesteld.
Overige

47. Recht van voorkoop door de gemeente week 9
Het schepencollege gaat akkoord om het recht van voorkoop niet uit te oefenen voor de boven vernoemde
eigendommen.
48. Notariële verdeling
Het college van burgemeester en schepenen besliste akkoord te gaan met de verdeling van een onroerend
goed gelegen Sint-Annalaan 10A in 1853 Grimbergen, kadastraal gekend als afd. 4 sectie A nr. 483p2.
MOBILITEIT
49. Politieverordening inzake werken Abdijstraat
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake de werken Abdijstraat goed.
Hierbij wordt de Abdijstraat afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer.
Deze maatregel is van kracht vanaf 27 februari 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 1 maart
2019).
50. Politieverordening inzake rommelmarkt Borgt
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake de rommelmarkt in de Borgt goed.
Hierbij wordt de Leopold Luypaertstraat weggedeelte tussen de A. Walraevenstraat en de Jozef Van den
Berghestraat en de Jozef Van den Berghestraat gedeelte tussen de A. Walraevenstraat en de Leopold
Luypaertstraat afgesloten voor alle verkeer.
Parkeerverbod wordt ingesteld op onderstaande plaatsen langs weerszijden van de rijbaan:
 in de L. Luypaertstraat van de A. Walraevensstraat tot de Jozef Van den Berghestraat;
 in de Jozef Van den Berghestraat vanaf de A. Walraevensstraat tot de L. Luypaertstraat;
 op de parking aan de sporthal ter hoogte van Frituur Eric & Co.
Deze maatregelen zijn van kracht op 1 mei 2019 vanaf 5 uur tot 18 uur.
51. Politieverordening inzake rioleringswerken Humbeeksesteenweg 336
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake de rioleringswerken Humbeeksesteenweg 336 goed.
Hierbij wordt in de Humbeeksesteenweg ter hoogte van nummer 336 het verkeer geregeld aan de hand van
driekleurige verkeerssignalisatie. Deze werken zullen in fases uitgevoerd worden, fase 1 in de rijstrook
richting Humbeek en fase 2 in de rijstrook richting Vilvoorde.
Deze maatregel is van kracht op 7 maart 2019.
52. Politieverordening inzake werken Spekveld
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake de werken Spekveld goed. Hierbij wordt in het
Spekveld ter hoogte van huisnummer 2 een verplichte rijrichting opgelegd voor het verkeer ter hoogte van
de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden).
Deze maatregel is van kracht op 11 maart 2019.
53. Politieverordening inzake asfalteringswerken Klein Mechelstraat
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake de asfalteringswerken Klein Mechelstraat goed.
Hierbij wordt de Klein Mechelstraat afgesloten voor alle verkeer en parkeerverbod ingesteld langs
weerszijden van de straat.
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Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 4 maart 2019 tot het einde van de werken (weersafhankelijk,
vermoedelijk 8 maart 2019).
54. Politieverordening inzake verkeersmaatregelen Prinsenhof
Het schepencollege keurt in zitting van 25 februari 2019 de politieverordening inzake verkeersmaatregelen
Prinsenhof goed. Hierbij wordt :
 Zone 30 wordt ingesteld in de H. de Grimberghelaan - doodlopende weggedeelte tussen de
Nassaulaan en de ingang van school.
 Schoolstraat wordt ingesteld in het hoger vermelde weggedeelte tussen het laatste plein en de
ingang van de school.
 verbod parkeren in te stellen op de parkeerplaats die gelegen is op de parking aan het
gemeentehuis (ingang Prinsenstraat), aan de muur van het gemeentehuis en tegenover het
aanplakbord
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 11 maart 2019 tot het einde van de verbouwingswerken
(vermoedelijke loopduur 1 jaar).
55. Vervoerregioraad Vlaamse Rand: kennisname bevoegdheden
Het schepencollege neemt kennis van de PowerPoint met betrekking tot vervoerregioraad Vlaamse Rand.
MILIEU EN DUURZAAMHEID
56. Ecologisch bermbeheer: maaien van bermen dienstjaar 2019 - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze en lijst uit te nodigen aannemers
Het schepencollege keurt het bestek en de raming voor de opdracht 'Ecologisch bermbeheer: maaien van
bermen, dienstjaar 2019' goed en zal de opdracht gunnen volgens een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
VRIJE TIJD
57. Vastlegging procedure ontvangsten jubilerende verenigingen
Het schepencollege legt de procedure vast rond de ontvangst en viering van jubilerende verenigingen die 25
jaar of een veelvoud ervan bestaan.
58. Aanstelling tweede voetbalcoach Strombeekse Jongeren in Actie ( STB)
De voetbalactiviteit van de Strombeekse Jongeren in Actie in sporthal Vertommen op zondag wordt begeleid
door een extra voetbalcoach.
SPORT
59. Openluchtzwembad De Lammekes: kennisname nota stand van zaken
Het schepencollege neemt kennis van de actuele toestand van De Lammekes en stelt vast dat door de grote
infrastructurele gebreken een opening niet mogelijk is.
BURGER
60. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
VREEMDELINGENZAKEN
61. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
62. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
63. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
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64. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingen- en bevolkingsregister.
65. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
66. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
67. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
68. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
69. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
70. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
ONDERWIJS
BASISSCHOLEN
71. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Aanstelling van xxx als tijdelijke deeltijdse leermeester lichamelijke
opvoeding ter vervanging van xxx, vastbenoemde titularis, afwezig ingevolge arbeidsongeschiktheid
Er wordt een tijdelijk personeelslid aangesteld voor de gemeentelijke basisscholen.
72. Basisonderwijs - Kennisname van de extra-murosactiviteit voor de leerlingen van de gemeentelijke
basisschool Humbeek
Het schepencollege neemt kennis van een extra-murosactiviteit in de gemeentelijke basisschool Humbeek.
73. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Toekenning van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor
medische bijstand ten belope van 4 lestijden aan xxx, vastbenoemde voltijdse onderwijzeres
Er wordt een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor medische bijstand toegekend.
74. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Toekenning van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor
medische bijstand ten belope van 4 lestijden aan xxx, vastbenoemde voltijdse onderwijzeres
Er wordt een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor medische bijstand toegekend.
TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN
75. Kennisname van de toegevoegde punten conform artikel 21 decreet lokaal bestuur
Het schepencollege neemt kennis van de toegevoegde punten, ingediend door de gemeenteraadsleden en
voorgelegd door de algemeen directeur, als bijlage bij het besluit gevoegd. Er wordt aan de voorzitter van de
gemeenteraad gevraagd om deze punten vast te stellen en toe te voegen aan de agenda van de
gemeenteraad van 28 februari 2019.

Namens het college
In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL
algemeen directeur

Chris SELLESLAGH
burgemeester
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