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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 25 februari 2019 goed.
POLITIE
2. Lokale politie – Aankoop van 22 integrated devices – voorwaarden en wijze van gunnen
Het schepencollege legt de aankoop van 22 tablets, een softwarepakket voor de digitale woonstcontrole en
de aankoop van bijhorende data abonnementen, volgens de behoeften van de politiezone, ter goedkeuring
voor aan de gemeenteraad.
3. Lokale politie - Aankoop informaticamateriaal - Voorwaarden en wijze van gunnen: verzoek tot eerst
vastleggen van een uniforme ICT- beleidsvisie
Het schepencollege legt de aankoop van van informaticamateriaal, bestaande uit 1 desktop + monitor voor
team recherche, 10 desktops en 14 desktops + monitors ter vervanging van afgeschreven PC's, volgens de
behoeften van de politiezone, ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
4. Lokale politie - Aankoop van een interventievoertuig (politiecombi) - Voorwaarden en wijze van gunnen
Het schepencollege legt de aankoop van een interventievoertuig (politiecombi) , volgens de behoeften van
de politiezone, ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
5. Lokale politie – Aankoop bureaustoelen – kennisname vraag
Het schepencollege legt de aankoop van 23 ergonomische bureaustoelen, volgens de behoeften van de
politiezone, ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
6. 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: 2019/117 tot en met 2019/121.
7. Lokale politie - Interne kredietaanpassing aangaande de gewone begrotingsuitgaven 2018
Het schepencollege gaat akkoord met de voorgestelde herschikking van de uitgavenstaat.
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8. 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 facturen, waarvoor geen bestelbon bleek te zijn gemaakt, worden goedgekeurd: 026 tem 029
STRATEGISCHE CEL
9. Standpuntbepaling inzake de betekening van de overheidsopdracht voor aanneming van werken inzake
het oprichten van een nieuw gebouw als huisvesting voor het OCMW, de gemeentelijke bibliotheek en
aanvullende diensten
Het schepencollege neemt er kennis van dat:




de regeling bestuurlijk toezicht in het gemeentedecreet geen enkele bepaling bevat die verbiedt om
tot de sluiting van de opdracht over te gaan zolang de gouverneur zich niet over een klacht
betreffende de gunning van een overheidsopdracht heeft uitgesproken;
de nv STRABAG Belgium de gestanddoeningstermijn voor haar offerte verlengd heeft met 2
maanden, doch dat wij hen er wel nog op moeten wijzen dat deze verlenging pas een aanvang
neemt vanaf 11 april 2019.

Het schepencollege beslist het antwoord van de gouverneur af te wachten op de antwoordbrief van de
gemeente waarin de klacht van Jean DEWIT wordt weerlegd alvorens de beslissing tot betekening van de
opdracht formeel te nemen.
POLITIEKE ORGANISATIE
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
10. Levedale vzw - Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering Aanduiding van 2 gemeentelijke vertegenwoordigers in de raad van bestuur
Het college beslist de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering en 2
effectieve vertegenwoordigers in de raad van bestuur van Levedale vzw aan de gemeenteraad voor te
leggen.
11. vzw Bouwfonds Den Diepen Boomgaard - Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de raad van
bestuur
Het college beslist de aanduiding van 3 vertegenwoordigers in de raad van bestuur van vzw Bouwfonds Den
Diepen Boomgaard aan de gemeenteraad voor te leggen.
INTERNE ORGANISATIE
PERSONEEL
Werving en Selectie

12. Procedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van vakman (D1-D3) - groep Beplantingen en
Begraafplaatsen - 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 vakman
(D1-D3) voor de groep Beplantingen en Begraafplaatsen.
13. Bevorderingsprocedure voor het invullen van een voltijdse betrekking van coördinator ICT (B4-B5) in
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statutair dienstverband, inclusief de aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) Samenstelling van de selectiecommissie, verloop van de selectie, oproeping van de kandidaten en
uitnodiging van de waarnemers
Het schepencollege stelt de samenstelling van de selectiecommissie, het verloop van de selectie, de
oproeping van de kandidaten en de uitnodiging van de waarnemers voor de bevorderingsprocedure voor het
invullen van een voltijdse betrekking van coördinator ICT (B4-B5) in statutair dienstverband, inclusief de
aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar), vast.
14. Aanwervings- en bevorderingsprocedure voor het invullen van een voltijdse betrekking van adviseur
ruimtelijke planning/beleid (A1a-A3a) in contractueel dienstverband, inclusief de aanleg van een
wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) - Samenstelling van de selectiecommissie, verloop van de
selectie, oproeping van de kandidaten en uitnodiging van de waarnemers
Het schepencollege stelt de samenstelling van de selectiecommissie, het verloop van de selectie, de
oproeping van de kandidaten en de uitnodiging van de waarnemers voor de aanwervings- en
bevorderingsprocedure voor het invullen van een voltijdse betrekking van adviseur ruimtelijke
planning/beleid (A1a-A3a) in contractueel dienstverband, inclusief de aanleg van een wervingsreserve
(geldigheidsduur 2 jaar), vast.
15. Procedure voor de aanleg van een wervingsreserve voor de betrekking van bibliotheekassistent (C1-C3)
(geldigheidsduur 2 jaar) - Samenstelling van de selectiecommissie, verloop van de selectie, oproeping van
de kandidaten en uitnodiging van de waarnemers
Het schepencollege stelt de samenstelling van de selectiecommissie, het verloop van de selectie, de
oproeping van de kandidaten en de uitnodiging van de waarnemers voor de aanleg van een wervingsreserve
(geldigheidsduur 2 jaar) voor de betrekking van bibliotheekassistent (C1-C3) vast.
16. Aanwervings- en bevorderingsprocedure voor het invullen van een voltijdse betrekking van adviseur
vergunningen (A1a-A3a) in contractueel dienstverband, inclusief de aanleg van een wervingsreserve
(geldigheidsduur 2 jaar) - Samenstelling van de selectiecommissie, verloop van de selectie, oproeping van
de kandidaten en uitnodiging van de waarnemers
Het schepencollege stelt de samenstelling van de selectiecommissie, het verloop van de selectie, de
oproeping van de kandidaten en de uitnodiging van de waarnemers voor de aanwervings- en
bevorderingsprocedure voor het invullen van een voltijdse betrekking van adviseur vergunningen (A1a-A3a)
in contractueel dienstverband, inclusief de aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar), vast.
17. Aanwervingsprocedure voor het invullen van drie voltijdse betrekkingen van toezichter-handlanger (E1E3) in contractueel dienstverband, inclusief de aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) Samenstelling van de selectiecommissie, verloop van de selectie, oproeping van de kandidaten en
uitnodiging van de waarnemers
Het schepencollege stelt de samenstelling van de selectiecommissie, het verloop van de selectie, de
oproeping van de kandidaten en de uitnodiging van de waarnemers voor de aanwervingsprocedure voor de
betrekking van toezichter-handlanger (E1-E3), met aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar)
in contractueel dienstverband, vast.
18. Aanwervings- en bevorderingsprocedure voor het invullen van een voltijdse betrekking van magazijnier
(C1-C3) in contractueel dienstverband, inclusief de aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2
jaar) - Samenstelling van de selectiecommissie, verloop van de selectie, oproeping van de kandidaten en
uitnodiging van de waarnemers
Het schepencollege stelt de samenstelling van de selectiecommissie, het verloop van de selectie, de
oproeping van de kandidaten en de uitnodiging van de waarnemers voor de aanwervings- en
bevorderingsprocedure voor de betrekking van magazijnier (C1-C3), met aanleg van een wervingsreserve
(geldigheidsduur 2 jaar), vast.
Wedde e n andere vergoedi ngen

19. xxx - uittredend mandataris - Kennisname uitbetaling uittredingsvergoeding

3

Een uittredingsvergoeding wordt uitbetaald aan een uittredend mandataris.
20. xxx - uittredend mandataris - Kennisname uitbetaling uittredingsvergoeding
Een uittredingsvergoeding wordt uitbetaald aan een uittredend mandataris.
21. xxx - uittredend mandataris - niet akkoord uitbetaling uittredingsvergoeding
Een aangevraagde uittredingsvergoeding wordt niet uitbetaald aan een uittredend mandataris. Het college
bevraagt betrokkene eerst of de verklaring op eer niet berust op een misverstand.
22. 22.xxx - uittredend mandataris - Kennisname uitbetaling uittredingsvergoeding
Een uittredingsvergoeding wordt uitbetaald aan een uittredend mandataris.
23. xxx - uittredend mandataris - Kennisname uitbetaling uittredingsvergoeding
Een uittredingsvergoeding wordt uitbetaald aan een uittredend mandataris.
Tucht e n dis ciplinaire pr oce dures

24. xxx - uittredend mandataris - Kennisname uitbetaling uittredingsvergoeding
Een uittredingsvergoeding wordt uitbetaald aan een uittredend mandataris.
25. Tuchtprocedure ten laste van xxx, vakman (D1-D3) in vast aangesteld statutair dienstverband - dienst
Werken In Eigen Beheer - groep Wegen. Beslissing tot opleggen van een tuchtstraf.
Het schepencollege legt een tuchtstraf op ten laste van een vast aangesteld statutair personeelslid.
FINANCIËN
BESTELBONS
26. 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 701 tot 704, van 733 tot 749, van 751
tot 779, van 781 tot 785.
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.786 tot 795.
VERVANGENDE NOTA
27. Gemeente - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2018
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
28. Gemeente - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
BELASTINGEN EN RETRIBUTIES
29. Uitvoerbaarverklaring van het kohier van inning van de gemeentebelasting op niet-bebouwde
bouwgronden en kavels - aanslagjaar 2018 (bijkomend)
Het schepencollege gaat over tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier 005 2018, belasting op
niet-bebouwde bouwgronden en kavels (bijkomend), voor een bedrag van 17.881,39 euro.
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30. Vraag tot kwijtschelding namens xxx van de belasting op privaat gebruik van het openbaar domein –
aanslagjaar 2018
Het schepencollege gaat akkoord met de volledige kwijtschelding van de retributie gevestigd via factuur
VK1/2018/2960 ten bedrage van 396 euro.
BEZWAARSCHRIFTEN
31. Bezwaarschrift van xxx tegen de gemeentebelasting betreffende leegstand en leegstandsheffing,
aanslagjaar 2018
Het schepencollege verleent geen vrijstelling voor de gemeentebelasting op leegstand ten bedrage van 2.500
euro voor het aanslagadres Weikantlaan 36, 1850 Grimbergen, zoals gevestigd onder artikel 00003 van
kohier 90 2018
32. Bezwaarschrift van xxx tegen de gemeentebelasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2017
Het schepencollege gaat niet over tot vrijstelling van de gemeentebelasting op tweede verblijven ten
bedrage van 37.800 euro zoals gevestigd onder artikels 1 t.e.m. 27 van kohier 30 2017.
KERKBESTUREN
33. Ontwerp van rekening Sint-Servaas te Grimbergen - aan te passen inhoud en toelichting
Het schepencollege neemt akte van de adviezen uitgebracht door de dienst financiën omtrent het ontwerp
van rekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Servaas te Grimbergen.
GRONDGEBIED EN RUIMTE
34. Toekenning van een bouwrecht ten voordele van 3Wplus voor de tijdelijke uitbating van
Kinderdagverblijf SAM op de Rodepoort-site (perceel kadastraal gekend als 4de afdeling - sectie A - nr.
315h deel) te Strombeek-Bever
Het schepencollege gaat akkoord met de toekenning van een bouwrecht ten voordele van 3Wplus op de
Rodepoort-site voor de bouw van container-units en de nodige omgevingswerken, noodzakelijk voor de
tijdelijke uitbating van kinderdagverblijf SAM, op een gedeelte van het perceel kadastraal gekend als 4de
afdeling - sectie A - nr. 315h gelegen op de hoek van de Rodepoortstraat en de Grotewinkellaan.
35. Afkoppelingswerken op privé-domein Strombeek-fase 1 (project 22.254) - Goedkeuring gunningswijze en
raming
Het schepencollege keurt de raming voor de afkoppelingswerken op privé domein goed voor het project
"Strombeek-Bever - Fase 1", opgemaakt door Riopact en geeft hen de opdracht om een aanbesteding te
organiseren voor de aanduiding van een aannemer.
36. 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
Het schepencollege betuigt interesse in de kosteloze verwerving van het perceel kadastraal gekend als 2de
afdeling - sectie E - nr. 111r11 (kadastrale aard 'weg') gelegen in een pijpenkop van wijk Zonneveld en geeft
opdracht aan notariskantoor VERELST-BOES om het dossier van de kosteloze verwerving van de twee andere
gelijksoortige percelen in de pijpenkop op te starten.
37. Gemeentewinkel - Opzeg van de overeenkomst d.d. 26/7/2018 houdende kosteloze ter beschikking
stelling van gemeentelijke infrastructuur aan de Interlokale vereniging Wijk-Werken VilvoordeMachelen-Grimbergen
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Het schepencollege beslist, naar aanleiding van de verhuis van de medewerker van de Interlokale vereniging
Wijk-Werken Vilvoorde-Machelen-Grimbergen naar een door het OCMW Grimbergen ter beschikking gesteld
lokaal, de overeenkomst van 26 juli 2018 met betrekking tot de kosteloze ter beschikking stelling van
gemeentelijke infrastructuur in de Gemeentewinkel te beëindigen.
38. Vrijstelling voor leegstandsheffing voor het pand Hoge Beekkant 37, 1850 Grimbergen
Het college van burgemeester en schepen staat een vrijstelling van leegstandsheffing toe voor één jaar
wegens het verkijgen van het zakelijk recht (artikel 5, § 1.).
39. Principiële goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot de verkoop van een perceel bouwgrond
kadastraal gekend als 4de afdeling - sectie A - nr. 123y4 gelegen op de hoek van de de Burtinstraat en
Borrekensveld
Het schepencollege gaat principieel akkoord met de ontwerpakte met betrekking tot de verkoop van een
perceel bouwgrond kadastraal gekend als 4de afdeling - sectie A - nr. 123y4 gelegen op de hoek van de de
Burtinstraat en Borrekensveld.
40. Evaluatie controles gemeentelijke woningen
Er zijn technische controles gebeurd in vijf gemeentelijke woningen die de gemeente verhuurt. Per woning is
gekeken wat de gemeente hier verder mee wilt doen.
41. Begraafplaats Humbeek - kennisname antwoord op vragen vorig college
Het college neemt kennis dat er geen gemeentelijke beleidsvisie voorhanden is inzake
kerkhofinrichting/beheer. Ook neemt het college kennis dat er geen up-to-date overzicht is van de
individuele begraafplaatsen, concessies etc...
GEBOUWEN
42. Scholenbouw - Project basisschool 't Villegastje te 1853 Grimbergen - Goedkeuring toegang school en
aanleg Kiss-& ride-zone langsheen de Villegas de Clercampstraat 85 te 1853 Strombeek.
Het schepencollege keurt het voorstel goed om tijdelijk langs de de Villegas de Clercampstraat 85 - naast de
werfzone van de Scholenbouw - Project basisschool 't Villegastje te 1853 Grimbergen een toegang te maken
tot de school en tot een Kiss-&-ride zone vanaf huis met nummer 79 voor 4 voertuigen.
WEGEN
43. Wegenis en rioleringswerken in de Roostbaan - goedkeuring meerwerken voor het ruimen en camera
inspectie van bestaand afwaterend ingebuisde grachtenstelsel
Het schepen college keurt het offerte van DSV nv goed voor het grondig ruimen van het bestaand
afwaterende ingebuisde grachtenstelsel en het uitvoeren van een camera-inspectie van de ingebuisde
leidingen, tussen de grens met Meise tot en met Roostbaan 28, als meeruitgaven voor de opdracht
“Wegenis- en rioleringswerken in de Roostbaan vanaf huisnummer 7 tot en met 30”.
Nutsleiding en

44. Nutsleidingen Proximus: maken van punctuele openingen in het voetpad langsheen de Victor
Soensstraat te 1853 Grimbergen, van huis met nummer 4 tot huis met nummer 58 voor het vernieuwen
van telefoonlijnen.
Het maken van punctuele openingen door Proximus in het voetpad langsheen de Victor Soensstraat te 1853
Grimbergen van huis met nummer 4 tot huis met nummer 58, voor het vernieuwen van telefoonlijnen.
45. Nutsleidingen Eandis: aanpassen LS net langsheen de Sint-Amandsstraat 50 te 1853 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Eandis voor het aanpassen van het LS net langsheen de SintAmandsstraat 50 te 1853 Grimbergen goed.
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46. Nutsleidingen Eandis: verplaatsen MDB gas langsheen de Verbrande Brugsesteenweg ter hoogte van de
Schiplakendreef te 1850 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Eandis voor het verplaatsen MDB gas langsheen de Verbrande
Brugsesteenweg ter hoogte van de Schiplakendreef te 1850 Grimbergen goed.
WONEN
47. Aanduiding aanvullende activiteiten subsidiedossier
Het college kiest een aantal aanvullende activiteiten opgenomen in het BVR van 6 juli 2018 houdende de
subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.
Melding

48. Melding van stedenbouwkundige handelingen van xxx voor Plaatsen van een veranda - Kerkhofstraat 20,
1851 Grimbergen − OMV/26/19-MEL
Het schepencollege neemt akte van de melding voor het plaatsen van een veranda op een terrein gelegen
Kerkhofstraat 20 in 1851 Grimbergen.
Overige

49. Recht van voorkoop door de gemeente week 10
Het schepencollege gaat akkoord om het recht van voorkoop niet uit te oefenen voor de boven vernoemde
eigendommen.
50. Notariële verdeling
Het college van burgemeester en schepenen besliste akkoord te gaan met de verdeling van een onroerend
goed gelegen Poddegemstraat 56 in 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als afd. 2 sectie D nr. 342E.
MOBILITEIT
51. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake het instellen
van beperkt eenrichtingsverkeer en parkeerverbod in de Heienbeekstraat
Het schepencollege keurt het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van beperkt eenrichtingsverkeer en parkeerverbod in de
Heienbeekstraatgoed goed. Hierbij wordt beperkt éénrichtingsverkeer ingesteld in de Heienbeekstraat
komende van de Verbrande Brugsesteenweg en rijdende naar de Vaartstraat.
Parkeerverbod wordt ingesteld in de Heienbeekstraat:





tussen de huisnummers 31 en 45;
tussen de huisnummers 7 en 23;
tussen de huisnummers 32 en 34;
langs de zijde van pare huisnummers tussen de Verbrande Brugsesteenweg en tegenover
huisnummer 13.

Een verbod van parkeren en stilstaan wordt opgelegd in de Heienbeekstraat tegenover de huisnummers 19
en 35.
52. Politieverordening inzake werken masterplan Strombeek Jan Mulsstraat
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake de werken masterplan Strombeek in de Jan
Mulsstraat goed.
Hierbij wordt de Jan Mulsstraat vanaf het Gemeenteplein tot aan huisnummer 117 afgesloten voor alle
verkeer, het weggedeelte tussen de de Villegas de Clercampstraat en huisnummer 117 blijft toegankelijk voor
plaatselijk verkeer.
De Acacialaan en de Schoolstraat blijven toegankelijk voor plaatselijk verkeer. De éénrichting in de
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Schoolstraat wordt tijdelijk opgeheven.
Over de hele Jan Mulsstraat wordt parkeerverbod ingesteld langs weerszijden van de straat.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 11 maart 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 20
december 2019).
53. Politieverordening inzake kiss-and-ride 't Villegastje
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake kiss-and-ride 't Villegastje goed.
Hierbij wordt in de de Villegas de Clercampstraat parkeerverbod ingesteld tussen huisnummer 79 tot aan de
Hendrik Drapsstraat, dit van maandag tot en met vrijdag tussen 7.45 uur en 8.45 uur.
Deze maatregel is van kracht vanaf 11 maart 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 20 december
2019).
54. Politieverordening inzake werken Daalstraat en Kerkstraat
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake de werken Daalstraat en Kerkstraat goed.
Hierbij wordt in de Daalstraat ter hoogte van nummer 29 en in de Kerkstraat ter hoogte van nummer 153
onderstaande maatregelen ingesteld:




het verkeer wordt ter hoogte van de werfzone geregeld aan de hand van voorrangsregeling;
parkeerverbod wordt ingesteld;
een snelheidsbeperking van 30 km/u wordt ingesteld.

Deze maatregel is van kracht vanaf 6 maart tot het einde van de werken (vermoedelijk 12 maart 2019).
55. Wijziging van het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van beperkt éénrichtingsverkeer in de Kloosterstraat
Het schepencollege keurt het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van beperkt éénrichtingsverkeer in de Kloosterstraat goed. Hierbij wordt in
de Kloosterstraat (volledig) beperkt éénrichtingsverkeer ingesteld rijdende richting Sint-Amandsstraat.
Voor het gemotoriseerd verkeer komende uit de Kloosterstraat wordt een verplichte rijrichting naar links
opgelegd naar de Sint-Amandsstraat.
56. Politieverordening inzake asfalteringswerken Wolvertemsesteenweg - aanvulling
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake de asfalteringswerken Wolvertemsesteenweg goed.
Hierbij wordt de bestaande (zonale) tonnenmaatbeperking:



in de Keienberglaan uitgebreid zodat het openbaar vervoer kan doorrijden via de voorziene
omleiding;
opgeheven in de Veldkantstraat.

Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 7 maart 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 8 maart
2019).
57. kennisname brief Eigen Thuis inzake dienst aangepast vervoer
Het college neemt kennis van de vraag van Eigen Thuis inzage overleg mbt opzegging overeenkomst DAV
door de provincie. Er worden leden van het college aangeduid voor dit overleg.
MILIEU EN DUURZAAMHEID
58. Dierenwelzijnswet: uitbreiding van de verplichtingen m.b.t. zwerfkatten
Het schepencollege neemt kennis van de wettelijke verplichting sinds 1 april 2018 om de vrijgelaten,
gesteriliseerde zwerfkatten gecontroleerd te voederen en ervoor te zorgen dat zij voldoende beschutting
8

hebben en betuigt zijn akkoord met de door Het Kattenkabinet vzw voorgesteld werkwijze en de hieraan
verbonden kosten. Het schepencollege beslist voor de zwerfkattencampagne 5 bijkomende vangkooien aan
te kopen en de kostprijs van de aids- en leucose test ten laste te nemen voor jonge zwerfkatten die voor
adoptie kunnen aangeboden worden. Een bijkomende chiplezer wordt aangekocht op vraag van de politie
voor het identificeren van zwerfdieren of doodgereden huisdieren.
59. Wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
Het schepencollege neemt kennis van de wijzing van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafval en wenst verder in te zetten op 'beter recycleren en sorteren' om tegen 2022 de
restafvaldoelstelling van 152 kg/inwoner te halen.
VRIJE TIJD
SPORT
60. Baloise Belgium Tour - stand van zaken
Het schepencollege neemt kennis van de stand van zaken van de organisatie van de tijdrit van de Baloise
Belgium Tour.
BIBLIOTHEEK
61. Goedkeuring verhoging startgelden bibliotheek voor kassa zelfuitleen
Het college besluit om akkoord te gaan met de verhoging van de middelen voor de startkassa in de
hoofdbibliotheek in Strombeek-Bever in het kader van het uitrollen van het zelfuitleensysteem. Het
maximale bedrag dat men kan betalen in de vorm van een enkel biljet wordt vastgelegd.
ECONOMIE
62. Toewijzing van de domeinconcessies betreffende het verlenen van standplaatsen voor de verkoop van
frieten
Het schepencollege keurt de volgende toewijzing van de domeinconcessies betreffende het verlenen van
standplaatsen voor de verkoop van frieten goed:


parking Prinsenbos te 1850 Grimbergen: bvba 'Fijne Frietjes', vertegenwoordigd door xxx en xxx,
wonende te Brusselsesteenweg 11 bus 3, 1850 Grimbergen tegen een vergoeding van € 6.000;



Meerstraat te 1852 Grimbergen: ''t Pleintje', vertegenwoordigd door xxx, wonende te Haverenblok
39, 1980 Zemst tegen een vergoeding van € 3.000;



Van den Berghestraat (Borgt) te 1850 Grimbergen: 'Frituur Eric & co', vertegenwoordigd door xxx,
wonende te Nedergemlaan 5, 1980 Zemst tegen een vergoeding van € 3.000.

De domeinconcessies worden toegestaan voor een termijn van 9 jaar. Zij nemen een aanvang op 1 april 2019
en eindigen van rechtswege - zonder dat enige opzeg vereist is - op 30 maart 2028.
De concessiehouders dienen te handelen overeenkomstig de vastgestelde concessievoorwaarden.
63. Zondagsmarkt op 28 april 2019 tijdens de Lentemarkt
Het schepencollege beslist om de wekelijkse zondagsmarkt in Grimbergen-centrum, die plaatsvindt op
zondag 28 april 2019, te integreren in de Lentemarkt, die op dezelfde datum plaatsvindt in het centrum van
Grimbergen.
Het schepencollege beslist tevens om een schrijven te richten naar alle marktkramers die een vaste
standplaats hebben op de wekelijkse zondagsmarkt in Grimbergen-centrum om hen hiervan in kennis te
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stellen en hun eveneens te melden dat zij die dag om organisatorische en veiligheidsredenen hun standplaats
niet kunnen verlaten voor het sluiten van de Lentemarkt om 18 uur. Indien zij niet tot het sluitingsuur van de
Lentemarkt de hun toegewezen standplaats bezetten kunnen zij vragen om een andere standplaats
toegewezen te krijgen buiten het parcours van de Lentemarkt.
64. Vraag van xxx tot kosteloos deelnemen aan de Lentemarkt voor alle Humbeekse handelaars
Het schepencollege beslist niet in te gaan op de vraag van xxx om de Humbeekse handelaars kosteloos te
laten deelnemen aan de Lentemarkt 2019.
65. Jawid bvba - Aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder
Het schepencollege beslist dat Jawid bvba, vertegenwoordigd door xxx, met exploitatiezetel De Villegas de
Clercampstraat 21, 1853 Grimbergen en met met ondernemingsnummer 0536 551 045, 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 waaraan het herkenningsteken 0119 kan worden toegekend
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

Extra uurtarief
Andere tarieven

90 euro voor de eerste drie uur
30 euro per uur
/

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.
ONDERWIJS
66. Vaststelling wervingsreserve directeur basisonderwijs in een passend statuut (geldigheidsduur 2 jaar)
Het schepencollege stelt de wervingsreserve vast voor het ambt van directeur basisonderwijs - in één van de
gemeentelijke basisscholen - in een passend statuut (geldigheidsduur 2 jaar).
ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS
67. 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, lerares 'atelier:
musical/muziektheater', 'zang musical/muziektheater', 'Musical/muziektheater dans'
10

Er wordt een procedure opgestart met betrekking tot de erkenning van artistieke ervaring als
bekwaamheidsbewijs in het deeltijds kunstonderwijs.
BASISSCHOLEN
68. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Toekenning van een volledige loopbaanonderbreking in het kader van
ouderschapsverlof aan xxx , vastbenoemde deeltijdse leermeesteres islamitische godsdienst
Aan een personeelslid wordt een loopbaanonderbreking ouderschapsverlof toegekend.
69. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Aanstelling van xxx als tijdelijke voltijdse onderwijzeres ter vervanging
van xxx, tijdelijke voltijdse titularis, afwezig ingevolge arbeidsongeschiktheid
Er wordt een tijdelijk personeelslid aangesteld voor de gemeentelijke basisscholen.
De Negens prong

70. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Toekenning van een volledige loopbaanonderbreking voor medische
bijstand ten belope van 24 lestijden aan xxx , vastbenoemde voltijdse kleuteronderwijzeres
Er wordt een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor medische bijstand toegekend.
71. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Tijdelijke aanstelling van xxx als voltijdse onderwijzeres in het
lerarenplatform
Er wordt een tijdelijke onderwijzeres in de gemeentelijke basisschool Borgt aangesteld.
72. Basisonderwijs - Aanstelling als halftijds tijdelijk directeur van de gemeentelijke basisschool Borgt en
toekenning van een verlof voor tijdelijk andere opdracht ten belope van 12 lestijden aan xxx,
vastbenoemde voltijdse kleuteronderwijzeres
Er wordt een personeelslid aangesteld voor de gemeentelijke basisscholen.
Mozaïek

73. Basisonderwijs - xxx - deeltijds toezichter (E1-E3) aan de gemeentelijke basisscholen - Vraag tot
ontslagverlening
Er wordt ontslag verleend aan een personeelslid in de gemeentelijke basisscholen.
't Villegastje

74. Basisonderwijs - Aanstelling als voltijds tijdelijk directeur van de gemeentelijke basisschool StrombeekBever en toekenning van een voltijds verlof voor tijdelijk andere opdracht aan xxx vastbenoemde
kleuteronderwijzeres
Er wordt een personeelslid aangesteld voor de gemeentelijke basisscholen.
Namens het college
In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL
algemeen directeur

Chris SELLESLAGH
burgemeester
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