GEMEENTE GRIMBERGEN
GEMEENTERAAD – NOTULEN
Vergadering van donderdag 24 januari 2019
Aanwezig:

Martine DE COPPEL, voorzitter gemeenteraad
Chris SELLESLAGH, burgemeester
Philip ROOSEN, Bart LAEREMANS, Karlijne VAN BREE, Tom GAUDAEN, Eric NAGELS,
William DE BOECK, Anne-Laure MOULIGNEAUX, schepenen
Jean DEWIT, Patrick VERTONGEN, Trui OLBRECHTS, Kirsten HOEFS, Luk RAEKELBOOM,
Yves VERBERCK, Eddie BOELENS, Christian DONNEUX, Gerlant VAN BERLAER, Jelle DE
WILDE, Jannik GROOTEN, Elke WOUTERS, Brigitte JANSSENS, Isabel GAISBAUER, Gilbert
GOOSSENS, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Sofie ROELANDT, Rudi VAN
HOVE, Karima MOKHTAR, Katrien LE ROY, Linda DE PREE, Marnix SNAUWAERT, Katleen
ORINX, gemeenteraadsleden
Muriel VAN SCHEL, algemeen directeur

Verontschuldigd:

/

Afwezig:

/

De voorzitter opent de vergadering.
Bij loting wordt raadslid Luk RAEKELBOOM aangeduid om de stemmingen aan te vangen.
Raadslid Jelle DE WILDE vraagt aandacht voor de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden tijdens de
voorbereiding van deze eerste gemeenteraadsvergadering. In het decreet Lokaal Bestuur is vastgelegd hoe
de gemeenteraad georganiseerd moet worden. Voor de praktische regelingen wordt verwezen naar het
huishoudelijk reglement. Vorige week woensdag zijn de agenda’s en ontwerpnotulen digitaal aan de
raadsleden bezorgd. Volgens het huishoudelijk reglement moeten echter ook alle dossiers ter beschikking
gesteld worden aan alle raadsleden, vanaf het moment van oproeping. Dat is niet gebeurd. Vrijdag waren
nog niet alle dossiers beschikbaar en werd gemeld dat deze op maandag vanaf 15.00 uur fysiek ter
beschikking gesteld werden. Daardoor kon een aantal belangrijke agendapunten niet volledig voorbereid
worden.
Op het niet volgen van het huishoudelijk reglement kunnen sancties staan. Het zou kunnen dat de
gemeenteraadsvergadering vanavond niet kan plaatsvinden, omdat niet alle dossiers op tijd ter inzage lagen.
Er is geen klacht ingediend, maar de heer De Wilde staat erop dat voor de volgende
gemeenteraadsvergadering alle dossiers op tijd beschikbaar zijn. Per agendapunt zullen hij en zijn fractie
beoordelen of hierover gestemd kan worden. Hij vraagt naar de oorzaak van het niet beschikbaar zijn van de
dossiers. Het zou wellicht beter zijn om als overgangsperiode alle dossiers nog fysiek ter inzage te leggen.
In het decreet Lokaal Bestuur staat bovendien dat bij het begin van elke zittingsperiode een nieuw
huishoudelijk reglement moet worden opgemaakt. Een actualisatie is niet geagendeerd, terwijl er diverse
zaken aangepast dienen te worden. Raadslid DE WILDE stelt voor om zo snel mogelijk een nieuw
huishoudelijk reglement vast te stellen. Hij vraagt of het klopt dat de gemeenteraadsvergadering niet kan
plaatsvinden als de dossiers niet op tijd beschikbaar zijn.
De voorzitter zegt toe dit aandachtspunt mee te nemen en er vervolg aan te geven. Het huishoudelijk
reglement is al in de maak.
Raadslid Jelle DE WILDE benadrukt dat hij enkele concrete vragen had gesteld, waaronder de vraag of er is
nagedacht over een overgangsperiode. Hij vindt dat de voorzitter wat licht over zijn kritiek heengaat en zou
graag wat meer uitleg krijgen.
Algemeen directeur Muriel VAN SCHEL erkent dat niet alle papieren dossiers tijdig ter inzage lagen. Met
name het dossier over personeelszaken was niet op tijd op papier beschikbaar. De gemeente zit in een
overgangsperiode, waarin de bedoeling is dat er meer documenten digitaal beschikbaar gesteld worden.
Voor de volgende gemeenteraadsvergadering zal dit absoluut in orde zijn.
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De voorzitter vraagt raadslid DE WILDE of de beantwoording voldoet en concludeert dat dit het geval is.
OPENBAAR

WIJZIGING VOLGORDE AGENDA
1. Stemming over de wijziging van de volgorde van de agenda
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Karima MOKHTAR, gemeenteraadslid
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Artikel 40, §1 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2019 (DLB):
Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid
van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2.
 Artikel 41 DLB:
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de
gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college
van burgemeester en schepenen.
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden
toevertrouwd:
1° de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden, vermeld in afdeling 1 en 2 van dit hoofdstuk;
(...).
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Artikel 16, §1 Huishoudelijk reglement gemeenteraad - Goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 28 maart 2013 - Aangepast in zitting van 22 februari 2018:
De vergadering vat onmiddellijk de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de
daardoor bepaalde volgorde tenzij de raad er anders over beslist.
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
Omdat de heer Luc DE BOCK van CC Consult een toelichting zal geven bij agendapunt 6 "Project GoGo!
(Geïntegreerd organogram gemeente en OCMW Grimbergen) - Vaststelling overzichtsstructuur geïntegreerd
organogram - Vaststelling structuur afdeling Ruimte (diensten "Wegen en Water", "Gebouwen" en "Groen") Aanduiding van de functies waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden" en vragen
hierover zal beantwoorden, wil de voorzitter de volgorde van de agenda aanpassen en de agendapunten 6, 7
en 8 eerst bespreken. In de agenda stond bij dit punt vermeld dat CC Consult een toelichting zou geven om
19 uur.
Raadslid Jannik GROOTEN wijst erop dat de gemeenteraadsvergadering volgens het huishoudelijk reglement
in volgorde van de agenda moet worden afgewerkt. De voorzitter is bij agendapunt 6 begonnen, wat niet kan
zolang de gemeenteraad hiervoor geen toestemming geeft. Hij stelt voor om de punten 6, 7 en 8 als eerste te
behandelen.
De voorzitter brengt het voorstel van raadslid GROOTEN in stemming en vraagt of iedereen akkoord gaat met
de wijziging van de volgorde van de agenda van de gemeenteraad.
Bijkomende informatie:
/
Amendement:
/
Stemming:
Aanvaard (hoogdringendheid) met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
2

Enig artikel.
De volgorde van de agenda van de gemeenteraadszitting wordt gewijzigd, de onderstaande agendapunten
worden eerst besproken en ter stemming voorgelegd:
 Project GoGo! (Geïntegreerd organogram gemeente en OCMW Grimbergen) - Vaststelling
overzichtsstructuur geïntegreerd organogram - Vaststelling structuur afdeling Ruimte (diensten
"Wegen en Water", "Gebouwen" en "Groen") - Aanduiding van de functies waaraan het
lidmaatschap van het managementteam is verbonden;
 Aanpassing personeelsformatie i.f.v. de implementatie van de hoofdstructuur van het geïntegreerd
organogram en de structuur van de afdeling Ruimte (diensten "Wegen en Water", "Gebouwen" en
"Groen");
 Aanpassing personeelsformatie administratieve ondersteuning.
2.

Voorstel tot verdagen van het agendapunt "Project GoGo! (Geïntegreerd organogram gemeente en
OCMW Grimbergen) - Vaststelling overzichtsstructuur geïntegreerd organogram - Vaststelling
structuur afdeling Ruimte (diensten "Wegen en Water", "Gebouwen" en "Groen") - Aanduiding van

de functies waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden"
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Karima MOKHTAR, gemeenteraadslid
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Artikel 40, §1 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB):
Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid
van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2.
 Artikel 41 DLB:
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de
gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college
van burgemeester en schepenen.
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden
toevertrouwd:
1° de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden, vermeld in afdeling 1 en 2 van dit hoofdstuk;
(…).
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Artikel 18, §2 Huishoudelijk reglement gemeenteraad - Goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 28 maart 2013 - Aangepast in zitting van 22 februari 2018:
In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de
bespreking aldus wordt geschorst:
(...)
2° om de verdaging te vragen;
(...)
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
Raadslid Jelle DE WILDE stelt voor om dit agendapunt te verdagen naar een latere zitting, omdat de
gemeenteraad de dossiers niet op tijd in zijn bezit heeft gekregen. Het voorstel heeft grote impact op het
personeel en moet daarom gedegen besproken worden. Daarbij vindt hij het vreemd om een dergelijk
belangrijk onderwerp rechtstreeks voor de gemeenteraadsvergadering te agenderen. Hij vraagt waarom er
niet eerst een Commissie Personeel is ingesteld die het voorstel had kunnen voorbespreken.
Burgemeester Chris SELLESLAGH schetst de gevolgde procedure. Eerst is het personeel ingelicht over de
plannen. Dat is in drie groepen gebeurd. Vervolgens heeft de organisatie de plannen besproken met de
syndicale delegaties, die hun fiat hebben gegeven. De procedure is dus naar behoren gevolgd. De
documentatie is inmiddels beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad. Het betreft geen grote verandering. Na
deze raadsvergadering zal een toelichting gegeven worden over het vervolg van het programma.
Raadslid Eddie BOELENS neemt er nota van dat de procedures volgens de burgemeester correct gevolgd zijn,
maar vindt dat de Commissie Personeel over zulke belangrijke zaken moet spreken, voordat het voorstel voor
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de gemeenteraad wordt geagendeerd. Zo is de procedure altijd geweest. Hij steunt het voorstel om het
agendapunt te verdagen tot de volgende gemeenteraadsvergadering.
Burgemeester Chris SELLESLAGH vindt het onderwerp te belangrijk om het uit te stellen. Het betreft de
basisstructuur. Het is aan het college om te beslissen wanneer de personeelscommissie bijeengeroepen
wordt. Voor het project WERF zijn ook besluiten genomen, die niet altijd in een commissie zijn besproken. Dit
is een vervolg op het project WERF. De burgemeester staat erop om het voorstel vandaag toe te lichten,
zodat de organisatie verder kan, want de planning is vrij krap. Eind 2019 moet het programma rond zijn.
Raadslid Jelle DE WILDE neemt nota van de uitspraak dat het een kleine verandering betreft. Het lijkt hem
echter fundamenteel voor de toekomst van het personeelsbeleid. Hij wil graag stemmen over de verdaging,
maar wijst er ook op dat de beslissing over het voorstel volgens het huishoudelijk reglement ongeldig kan
zijn.
Burgemeester Chris SELLESLAGH zegt dat nu nog niet bepaald wordt in welke groep de medewerkers worden
ingedeeld. Er wordt slechts een karkas van de organisatie getoond die de toekomstige personeelsstructuur
laat zien.
Algemeen directeur Muriel VAN SCHEL stelt voor dat de adviseurs van CC Consult een toelichting geven,
zodat ze de volgende gemeenteraadsvergadering niet opnieuw hoeven te komen. Het besluit kan dan
worden verdaagd tot de volgende gemeenteraadsvergadering.
Raadslid Jelle DE WILDE blijft bij zijn standpunt, maar kan zich vinden in het voorstel om wel de presentatie
vanavond te geven.
Schepen Philip ROOSEN stelt voor om eerst naar de toelichting te luisteren en daarna te bepalen of de
besluitvorming verdaagd dient te worden.
Raadslid Jannik GROOTEN merkt op dat het huishoudelijk reglement voorschrijft dat een voorstel niet
toegelicht mag worden als er gevraagd is om het te verdagen. Er moet eerst gestemd worden over het
verdagen, daarna kan eventueel besloten worden om een toelichting te geven.
De voorzitter brengt het voorstel om het agendapunt te verdagen in stemming.
Bijkomende informatie:
/
Amendement:
/
Stemming:
Met 13 stemmen voor (Patrick VERTONGEN, Trui OLBRECHTS, Kirsten HOEFS, Eddie BOELENS, Gerlant VAN
BERLAER, Jelle DE WILDE, Jannik GROOTEN, Isabel GAISBAUER, Sofie ROELANDT, Katrien LE ROY, Linda DE
PREE, Marnix SNAUWAERT, Katleen ORINX), 19 stemmen tegen (Chris SELLESLAGH, Philip ROOSEN, Bart
LAEREMANS, Karlijne VAN BREE, Tom GAUDAEN, Eric NAGELS, William DE BOECK, Anne-Laure
MOULIGNEAUX, Martine DE COPPEL, Jean DEWIT, Luk RAEKELBOOM, Yves VERBERCK, Christian DONNEUX,
Elke WOUTERS, Brigitte JANSSENS, Gilbert GOOSSENS, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Rudi
VAN HOVE)
BESLUIT:
Enig artikel.
Het voorstel van gemeenteraadslid Jelle DE WILDE om de bespreking en stemming van het agendapunt
"Project GoGo! (Geïntegreerd organogram gemeente en OCMW Grimbergen) - Vaststelling
overzichtsstructuur geïntegreerd organogram - Vaststelling structuur afdeling Ruimte (diensten "Wegen en
Water", "Gebouwen" en "Groen") - Aanduiding van de functies waaraan het lidmaatschap van het
managementteam is verbonden" te verdagen, niet goed te keuren.
3.

Voorstel tot verwijzen van het agendapunt "Project GoGo! (Geïntegreerd organogram gemeente en
OCMW Grimbergen) - Vaststelling overzichtsstructuur geïntegreerd organogram - Vaststelling
structuur afdeling Ruimte (diensten "Wegen en Water", "Gebouwen" en "Groen") - Aanduiding van
de functies waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden" naar de

gemeenteraadscommissie personeel
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Karima MOKHTAR, gemeenteraadslid
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
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 Artikel 40, §1 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB):
Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid
van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2.
 Artikel 41 DLB:
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de
gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college
van burgemeester en schepenen.
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden
toevertrouwd:
1° de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden, vermeld in afdeling 1 en 2 van dit hoofdstuk;
(…).
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Artikel 18, §2 Huishoudelijk reglement gemeenteraad - Goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 28 maart 2013 - Aangepast in zitting van 22 februari 2018:
In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de
bespreking aldus wordt geschorst:
(...)
3° om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie;
(...)
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
Raadslid Jelle DE WILDE betreurt het dat de meerderheid van de raad het voorstel van de algemeen directeur
niet volgt. Hij stelt voor om het onderwerp naar een commissie te verdagen en zou hier graag over stemmen.
De voorzitter brengt het voorstel om het agendapunt te verwijzen naar een commissie.
Bijkomende informatie:
/
Amendement:
/
Stemming:
Met 13 stemmen voor (Patrick VERTONGEN, Trui OLBRECHTS, Kirsten HOEFS, Eddie BOELENS, Gerlant VAN
BERLAER, Jelle DE WILDE, Jannik GROOTEN, Isabel GAISBAUER, Sofie ROELANDT, Katrien LE ROY, Linda DE
PREE, Marnix SNAUWAERT, Katleen ORINX), 19 stemmen tegen (Chris SELLESLAGH, Philip ROOSEN, Bart
LAEREMANS, Karlijne VAN BREE, Tom GAUDAEN, Eric NAGELS, William DE BOECK, Anne-Laure
MOULIGNEAUX, Martine DE COPPEL, Jean DEWIT, Luk RAEKELBOOM, Yves VERBERCK, Christian DONNEUX,
Elke WOUTERS, Brigitte JANSSENS, Gilbert GOOSSENS, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Rudi
VAN HOVE)
BESLUIT:
Enig artikel.
Het voorstel van gemeenteraadslid Jelle DE WILDE om de bespreking en stemming van het agendapunt
"Project GoGo! (Geïntegreerd organogram gemeente en OCMW Grimbergen) - Vaststelling
overzichtsstructuur geïntegreerd organogram - Vaststelling structuur afdeling Ruimte (diensten "Wegen en
Water", "Gebouwen" en "Groen") - Aanduiding van de functies waaraan het lidmaatschap van het
managementteam is verbonden" te verwijzen naar de gemeenteraadscommissie personeel, niet goed te
keuren.
4.

Project GoGo! (Geïntegreerd organogram gemeente en OCMW Grimbergen) - Vaststelling
overzichtsstructuur geïntegreerd organogram - Vaststelling structuur afdeling Ruimte (diensten
"Wegen en Water", "Gebouwen" en "Groen") - Aanduiding van de functies waaraan het lidmaatschap
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van het managementteam is verbonden - TOELICHTING DOOR CC CONSULT OM 19.00u
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Artikel 161 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017:
"De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen het gezamenlijk organogram van
de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast.
Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, duidt de gezagsverhoudingen en de functies
aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden."
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB), de artikelen 171, § 4, en 179-181
in het bijzonder:
"Artikel 171.
§4. De algemeen directeur zorgt in overleg met het managementteam voor de opmaak van:
1° het voorontwerp van het organogram;
2° het voorontwerp van de rechtspositieregeling van het personeel;
3° het voorontwerp van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering;
4° de inventaris."
Artikel 179.
De gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient,
hebben een gemeenschappelijk managementteam.
Met behoud van de toepassing van het derde lid, bestaat het managementteam uit de algemeen
directeur, de adjunct-algemeendirecteur, de financieel directeur en alle andere leden die geen
mandataris zijn en waarvan de deelname aan het managementteam nuttig wordt geacht voor het
functioneren van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
De burgemeester, of de door hem aangewezen schepen, maakt met raadgevende stem deel uit van
het managementteam.
Artikel 180.
Het managementteam vergadert geregeld onder het voorzitterschap van de algemeen directeur,
overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem, vermeld in artikel 217 tot en met 220.
Artikel 181.
Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de diensten van de gemeente en van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en
de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de
organisatie en de werking van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, alsook de interne communicatie, overeenkomstig het
organisatiebeheersingssysteem, vermeld in artikel 217 tot en met 220."




Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en
het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de
secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Het syndicaal statuut:
o wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel;
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o





koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974
tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 september 2018 betreffende
afname van de raamovereenkomst "Organisatieontwikkeling", door Poolstok gegund aan CC
Consult, voor de opdracht "Begeleiding geïntegreerde organisatiestructuur en
personeelsbehoefteplan gemeente en OCMW Grimbergen"
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 september 2018 betreffende
afname van de raamovereenkomst "Organisatieontwikkeling", door Poolstok gegund aan CC
Consult, voor de opdracht "Begeleiding organisatiestructuur afdeling Grondgebiedszaken (diensten
Openbare Werken, Werken in Eigen Beheer en Mobiliteit)

De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
 Advies van 14 januari 2019 van het MAT (cf. artikel 171, § 4, DLB) m.b.t. de ontwerpversie nr. 2 van
overzichtsstructuur van geïntegreerd organogram
 Advies BOC/HOC van 24 januari 2019.
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
1. Ambtelijke integratie gemeente en OCMW
Het decreet lokaal bestuur voorziet in een ambtelijke integratie van gemeente een OCMW.
Deze ambtelijke integratie bestond in eerste instantie uit de éénduidige aansturing van het personeel,
waarbij één algemeen directeur en één financieel directeur voor gemeente en OCMW werden aangeduid (cf.
gemeenteraadsbeslissingen 24 mei 2018).
Het DLB bepaalt vervolgens dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn een gezamenlijk
organogram van de diensten van gemeente en OCMW dienen vast te stellen.
2. Project GoGo! (Geïntegreerde organisatiestructuur gemeente en OCMW Grimbergen)
In zitting van 17 september 2018 besliste het college van burgemeester en schepenen om de geïntegreerde
organisatiestructuur en personeelsbehoefteplan te laten opstellen i.s.m. een externe dienstverlener. In dit
kader werd een project opgestart "GoGo!" (geïntegreerde organisatiestructuur gemeente en OCMW
Grimbergen).
Doel
Doel van het project is de aanpassing van de organisatiestructuur in functie van de integratie van gemeente
en OCMW en nieuwe uitdagingen. Dit gebeurt met voldoende aandacht voor inspraak en communicatie
binnen de organisatie.
Fasen van het project
Het project bestaat uit de volgende fasen:
 Fase 1: Overzichtsstructuur (november - februari 2019)
 Fase 2: Dienststructuur (februari - mei 2019)
 Fase 3: Detailstructuur en behoeftebepaling (juni - december 2019)
Voor het overzicht van de verschillende fasen: zie bijlage.
Stuurgroep en werkgroepen
Het project wordt aangestuurd door een stuurgroep, bestaande uit politieke en ambtelijke
verantwoordelijken (gemeente + OCMW).
Projectuitvoering
De opdracht startte met een documentanalyse en benchmarking.
Deze informatie vormde de start voor gesprekken met sleutelfiguren en verder overleg in werkgroepen
(werkgroep MENS, werkgroep RUIMTE en werkgroep INTERNE ORGANISATIE).
3. Goedkeuring overzichtsstructuur
Op 21 december 2018 werd het ontwerp van de overzichtsstructuur voorgesteld aan het beleidsteam. Op 15
januari 2019, 17 januari 2019 en 23 januari 2019 vonden toelichtingen plaats voor het personeel.
In zitting van 14 januari 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de overzichtsstructuur
(ontwerpversie 2) goed (zie bijlage).
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Op vrijdag 18 januari 2019 werd na verder overleg een ontwerpversie 2b uitgewerkt waarbij de Strategische
cel wordt losgekoppeld van de afdeling beleidsondersteuning (zie bijlage).
De basisstructuur van het geïntegreerde organogram wordt hierbij als volgt vastgesteld:
 afdeling Ruimte
 afdeling Mens
 afdeling Interne Organisatie
 afdeling Beleidsondersteuning
 Strategische cel
 afdeling Financiën
De onderliggende dienstenstructuur zal in fase 2 van het project verder uitgewerkt / aangepast worden.
4. Versneld doorvoeren van de structuur Ruimte (diensten "Wegen en Water", "Gebouwen" en "Groen")
In zitting van 17 september 2018 werd aan het adviesbureau CC Consult een aparte opdracht toegewezen
om de organisatiestructuur van de afdeling Grondgebiedszaken prioritair door te lichten.
Om op korte termijn te kunnen tegemoet komen aan een aantal structurele organisatorische problemen en
problemen inzake de personeelsbezetting bij de technische diensten van de gemeente (diensten Openbare
Werken en Werken in Eigen Beheer), en om een aantal knelpunten in de dienstverlening aan te pakken,
vooral wat het gebouwenbeheer betreft, wordt voorgesteld om een gedeelte van de structuur van de
afdeling Ruimte versneld door te voeren.
Het betreft concreet de omvorming tot de diensten "Wegen en Water", "Gebouwen" en "Groen" (zie bijlage).
Hierbij wil men tevens tot een snelle invulling van de verantwoordelijken voor deze diensten komen. Deze
invulling kan deels intern en deels extern gebeuren.
5. Aanduiding van de functies waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden
In het organogram dienen tevens de functies te worden aangeduid waaraan het lidmaatschap van het
managementteam is verbonden.
Gemeente en het OCMW hebben een gemeenschappelijk managementteam. Het managementteam bestaat
uit de algemeen directeur, de adjunct-algemeendirecteur, de financieel directeur en alle andere leden die
geen mandataris zijn en waarvan de deelname aan het managementteam nuttig wordt geacht voor het
functioneren van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
De burgemeester, of de door hem aangewezen schepen, maakt met raadgevende stem deel uit van het
managementteam. De algemeen directeur is voorzitter van het managementteam.
Op basis van de huidige overzichtsstructuur zullen de volgende functies worden aangeduid om deel uit te
maken van het managementteam:
 de algemeen directeur (voorzitter)
 de financieel directeur
 de adjunct-financieel directeur
 het afdelingshoofd Ruimte
 het afdelingshoofd Mens
 het afdelingshoofd Interne organisatie
 het afdelingshoofd Beleidsondersteuning
 de burgemeester of de door hem aangewezen schepen (raadgevende stem)
Bijkomende informatie:
 /
Stemming:
Met 18 stemmen voor (Chris SELLESLAGH, Philip ROOSEN, Bart LAEREMANS, Karlijne VAN BREE, Tom
GAUDAEN, Eric NAGELS, William DE BOECK, Anne-Laure MOULIGNEAUX, Martine DE COPPEL, Luk
RAEKELBOOM, Yves VERBERCK, Christian DONNEUX, Elke WOUTERS, Brigitte JANSSENS, Gilbert GOOSSENS,
Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Rudi VAN HOVE), 14 onthoudingen (Jean DEWIT, Patrick
VERTONGEN, Trui OLBRECHTS, Kirsten HOEFS, Eddie BOELENS, Gerlant VAN BERLAER, Jelle DE WILDE, Jannik
GROOTEN, Isabel GAISBAUER, Sofie ROELANDT, Katrien LE ROY, Linda DE PREE, Marnix SNAUWAERT, Katleen
ORINX), 1 niet gestemd (Karima MOKHTAR)
BESLUIT:
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Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de presentatie van een vertegenwoordiger van het adviesbureau CC
Consult over het project "GoGo!" (Geïntegreerde organisatiestructuur gemeente en OCMW Grimbergen),
zoals tot op heden uitgewerkt.
De dia’s van deze presentatie worden aan het verslag van de zitting toegevoegd.
De gemeenteraad neemt kennis van de projectbeschrijving van dit project.
Art. 2.
De gemeenteraad keurt de overzichtsstructuur (ontwerpversie 2b) van het geïntegreerde organogram goed,
waarbij de basisstructuur als volgt wordt vastgesteld:
 afdeling Ruimte
 afdeling Mens
 afdeling Interne Organisatie
 afdeling Beleidsondersteuning
 strategische cel
 afdeling Financiën
De gemeenteraad neemt kennis van de ontwerpversie van onderliggende dienstenstructuur en verklaart zich
akkoord om deze in fase 2 van het project verder uit te werken / aan te passen.
De overzichtsstructuur van het geïntegreerd organogram wordt vastgesteld zoals afgebeeld op het document
dat ter zitting wordt voorgelegd en de gemeenteraadsvoorzitter en de algemeen directeur worden
opgedragen dit document te viseren voor toevoeging aan onderhavig besluit.
Art. 3.
De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de versnelde doorvoering van een gedeelte binnen de structuur
Ruimte. Volgende diensten worden hierbij reeds geïmplementeerd onder de afdeling Ruimte:
 dienst Wegen en Water
 dienst Gebouwen
 dienst Groen
Hierbij wordt in één aanspreekpunt/verantwoordelijke per dienst voorzien.
Art. 4.
De gemeenteraad beslist de volgende functies aan te duiden om deel uit te maken van het geïntegreerde
managementteam:
 de algemeen directeur (voorzitter)
 de financieel directeur
 de adjunct-financieel directeur
 het afdelingshoofd Ruimte
 het afdelingshoofd Mens
 het afdelingshoofd Interne organisatie
 het afdelingshoofd Beleidsondersteuning
 de burgemeester of de door hem aangewezen schepen (raadgevende stem)
5.

Voorstel tot verdagen van het agendapunt "Aanpassing personeelsformatie i.f.v. de implementatie
van de hoofdstructuur van het geïntegreerd organogram en de structuur van de afdeling Ruimte
(diensten "Wegen en Water", "Gebouwen" en "Groen")"

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Artikel 40, §1 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB):
Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid
van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2.
Artikel 41 DLB:
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de
gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college
van burgemeester en schepenen.
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden
toevertrouwd:
1° de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden, vermeld in afdeling 1 en 2 van dit hoofdstuk;
(…).
De beslissing wordt genomen op grond van:
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Artikel 18, §2 Huishoudelijk reglement gemeenteraad - Goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 28 maart 2013 - Aangepast in zitting van 22 februari 2018:
In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de
bespreking aldus wordt geschorst:
(...)
2° om de verdaging te vragen;
(...)
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
Raadslid Jelle DE WILDE stelt voor om het agendapunt te verdagen en te verwijzen naar de commissie om
voornoemde redenen.
De voorzitter brengt het voorstel om het agendapunt te verdagen in stemming.
Bijkomende informatie:
/
Amendement:
/
Stemming:
Met 14 stemmen voor (Patrick VERTONGEN, Trui OLBRECHTS, Kirsten HOEFS, Eddie BOELENS, Gerlant VAN
BERLAER, Jelle DE WILDE, Jannik GROOTEN, Isabel GAISBAUER, Sofie ROELANDT, Karima MOKHTAR, Katrien
LE ROY, Linda DE PREE, Marnix SNAUWAERT, Katleen ORINX), 18 stemmen tegen (Chris SELLESLAGH, Philip
ROOSEN, Bart LAEREMANS, Karlijne VAN BREE, Tom GAUDAEN, Eric NAGELS, William DE BOECK, Anne-Laure
MOULIGNEAUX, Martine DE COPPEL, Luk RAEKELBOOM, Yves VERBERCK, Christian DONNEUX, Elke
WOUTERS, Brigitte JANSSENS, Gilbert GOOSSENS, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Rudi VAN
HOVE), 1 onthouding (Jean DEWIT)
BESLUIT:
Enig artikel.
Het voorstel van raadslid Jelle DE WILDE om de bespreking en stemming van het agendapunt "Aanpassing
personeelsformatie i.f.v. de implementatie van de hoofdstructuur van het geïntegreerd organogram en de
structuur van de afdeling Ruimte (diensten "Wegen en Water", "Gebouwen" en "Groen")" te verdagen, niet
goed te keuren.
6.

Voorstel tot verwijzen van het agendapunt "Aanpassing personeelsformatie i.f.v. de implementatie
van de hoofdstructuur van het geïntegreerd organogram en de structuur van de afdeling Ruimte
(diensten "Wegen en Water", "Gebouwen" en "Groen")" naar de gemeenteraadscommissie personeel

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Artikel 40, §1 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB):
Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid
van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2.
 Artikel 41 DLB:
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de
gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college
van burgemeester en schepenen.
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden
toevertrouwd:
1° de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden, vermeld in afdeling 1 en 2 van dit hoofdstuk;
(…).
De beslissing wordt genomen op grond van:
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Artikel 18, §2 Huishoudelijk reglement gemeenteraad - Goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 28 maart 2013 - Aangepast in zitting van 22 februari 2018:
In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de
bespreking aldus wordt geschorst:
(...)
3° om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie;
(...)
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
Raadslid Jelle De Wilde (CD&V) stelt voor om het agendapunt te verdagen naar de Commissie Personeel.
De voorzitter brengt het voorstel tot verdaging naar de Commissie Personeel in stemming.
Bijkomende informatie:
/
Amendement:
/
Stemming:
Met 14 stemmen voor (Patrick VERTONGEN, Trui OLBRECHTS, Kirsten HOEFS, Eddie BOELENS, Gerlant VAN
BERLAER, Jelle DE WILDE, Jannik GROOTEN, Isabel GAISBAUER, Sofie ROELANDT, Karima MOKHTAR, Katrien
LE ROY, Linda DE PREE, Marnix SNAUWAERT, Katleen ORINX), 19 stemmen tegen (Chris SELLESLAGH, Philip
ROOSEN, Bart LAEREMANS, Karlijne VAN BREE, Tom GAUDAEN, Eric NAGELS, William DE BOECK, Anne-Laure
MOULIGNEAUX, Martine DE COPPEL, Jean DEWIT, Luk RAEKELBOOM, Yves VERBERCK, Christian DONNEUX,
Elke WOUTERS, Brigitte JANSSENS, Gilbert GOOSSENS, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Rudi
VAN HOVE)
BESLUIT:
Enig artikel.
Het voorstel van gemeenteraadslid Jelle DE WILDE om de bespreking en stemming van het agendapunt
"Aanpassing personeelsformatie i.f.v. de implementatie van de hoofdstructuur van het geïntegreerd
organogram en de structuur van de afdeling Ruimte (diensten "Wegen en Water", "Gebouwen" en "Groen")"
naar de gemeenteraadscommissie personeel te verwijzen, niet goed te keuren.
7.

Aanpassing personeelsformatie i.f.v. de implementatie van de hoofdstructuur van het geïntegreerd
organogram en de structuur van de afdeling Ruimte (diensten "Wegen en Water", "Gebouwen" en
"Groen")

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Artikel 161 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en
het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de
secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, door de gemeenteraad vastgesteld op 30
augustus 2012 en laatst gewijzigd op 26 november 2015;
 De personeelsformatie, door de gemeenteraad vastgesteld op 24 januari 2008, en later gewijzigd;
 De beslissing van de gemeenteraad van heden betreffende Vaststelling overzichtsstructuur
geïntegreerd organogram - Vaststelling structuur afdeling Ruimte (diensten "Wegen en Water",
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"Gebouwen" en "Groen") - Aanduiding van de functies waaraan het lidmaatschap van het
managementteam is verbonden
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 september 2018 betreffende
afname van de raamovereenkomst "Organisatieontwikkeling", door Poolstok gegund aan CC
Consult, voor de opdracht "Begeleiding geïntegreerde organisatiestructuur en
personeelsbehoefteplan gemeente en OCMW Grimbergen"
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 september 2018 betreffende
afname van de raamovereenkomst "Organisatieontwikkeling", door Poolstok gegund aan CC
Consult, voor de opdracht "Begeleiding organisatiestructuur afdeling Grondgebiedszaken (diensten
Openbare Werken, Werken in Eigen Beheer en Mobiliteit)

De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
 Advies BOC/HOC van 24 januari 2019.
 Visum wordt gevraagd op het moment van aanstelling (cf. gemeenteraadsbeslissing van 30 augustus
2018 betreffende dagelijks bestuur en visumplicht)
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
1. Formatiewijziging i.f.v. implementatie hoofdstructuur geïntegreerd organogram
In zitting van vandaag werd de overzichtsstructuur van het geïntegreerde organogram vastgesteld. Dit
overzichtsorganogram voorziet in vijf afdelingen:
 de afdeling Ruimte
 de afdeling Mens
 de afdeling Interne organisatie
 de afdeling Beleidsondersteuning
 de afdeling Financiën
CC Consult adviseert om de klantgerichte afdelingen Mens en Ruimte te laten aansturen door telkens één
afdelingshoofd op niveau A5a-A5b in contractueel dienstverband.
Hiervoor is een formatiewijziging noodzakelijk.
Momenteel zijn in de statutaire personeelsformatie 3,00 voltijdse equivalenten (vte) afdelingshoofd op
niveau A4a-A4b ingeschreven.
Administratief betekent dit voorstel tot formatiewijziging bijgevolg:
 het schrappen van 1,00 voltijdse betrekking van afdelingshoofd (A4a-A4b) uit de statutaire
personeelsformatie (schrappen is mogelijk gezien 1 vte actueel niet is ingevuld)
 het verplaatsen van 1,00 voltijdse betrekking van afdelingshoofd (A4a-A4b) naar de statutaire
personeelsformatie (schrappen is niet mogelijk gezien er nog een titularis in dienst is, maar in
praktijk zal deze functie uitdoven en geschrapt worden per 01/05/2019 wanneer deze titularis met
pensioen gaat);
 het opnemen van 2,00 voltijdse betrekkingen van afdelingshoofd (A5a-A5b) in de contractuele
personeelsformatie.
Er wordt hierbij geopteerd voor contractuele aanwervingen: door het decreet lokaal bestuur is de statutaire
aanstelling niet langer de regel. Indien de functies echter zouden ingevuld worden door interne kandidaten
die momenteel statutair zijn aangesteld, kunnen deze hun statuut uitdovend behouden.
Budgettair betekent dit voorstel tot formatiewijziging (raming op basis van trap 12):
 het schrappen van 2,00 voltijdse betrekkingen van afdelingshoofd (A4a-A4b) uit de statutaire
personeelsformatie: daling van de loonkost met € 190 018,06 per jaar (A4b, trap 12);
 het opnemen van 2,00 voltijdse betrekkingen van afdelingshoofd (A5a-A5b) in de contractuele
personeelsformatie: stijging van de loonkost met € 197 786,40 per jaar (A5b, trap 12).
In totaal zal deze formatiewijziging resulteren in een stijging van de loonkost met € 7 768,34 per jaar (raming
op basis van trap 12).
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2. Formatiewijziging n.a.v. de implementatie van een gedeelte van de structuur Ruimte
In zitting van vandaag werd eveneens een beslissing genomen over de versnelde doorvoering van een
gedeelte van de structuur Ruimte (diensten "Wegen en Water", "Gebouwen" en "Groen"). Hierbij zal in één
aanspreekpunt/verantwoordelijke per entiteit worden voorzien.
Ook hiervoor is een formatiewijziging noodzakelijk, omdat er voor deze beleidsdomeinen momenteel slechts
twee diensthoofden voorzien zijn in de statutaire personeelsformatie, nl.:
 1,00 vte ingenieur werken in eigen beheer (A1a-A3a);
 1,00 vte ingenieur / architect openbare werken (A1a-A3a).
Administratief betekent dit voorstel tot formatiewijziging:
 het verplaatsen van de volgende functies naar de uitdovende statutaire personeelsformatie:
o 1,00 vte ingenieur werken in eigen beheer (A1a-A3a);
o 1,00 vte ingenieur / architect openbare werken (A1a-A3a);
 het uitbreiden van de contractuele personeelsformatie met:
o 1,00 vte diensthoofd Wegen en Water (A1a-A3a);
o 1,00 vte diensthoofd Groen (A1a-A3a);
o 1,00 vte diensthoofd Gebouwen (A1a-A3a).
Ook in dit kader wordt voorgesteld deze functies te voorzien in de contractuele personeelsformatie, doch
indien de functies worden ingevuld door interne kandidaten die momenteel statutair zijn aangesteld, kunnen
deze hun statuut uitdovend behouden.
Budgettair betekent dit voorstel tot formatiewijziging:
 het verplaatsen van de volgende functies naar de uitdovende statutaire personeelsformatie:
o 1,00 vte ingenieur werken in eigen beheer (A1a-A3a): loonkost van € 105 168,75 per jaar
(reële loonkost: A3a, trap 24);
o 1,00 vte ingenieur / architect openbare werken (A1a-A3a): loonkost van € 105 168,75 per
jaar (reële loonkost: A3a, trap 24);
 het uitbreiden van de contractuele personeelsformatie met:
o 1,00 vte diensthoofd Wegen en Water (A1a-A3a): ;
o 1,00 vte diensthoofd Groen (A1a-A3a);
o 1,00 vte diensthoofd Gebouwen (A1a-A3a);
> loonkost van € 234 346,20 per jaar (A2a, trap 12).
De twee bestaande functies van ingenieur werken in eigen beheer (A1a-A3a) en ingenieur / architect
openbare werken (A1a-A3a) zullen ingeschoven worden in de functies van diensthoofd Wegen en Water en
diensthoofd Groen, en dit van zodra de functie van diensthoofd Gebouwen is ingevuld, zodat de budgettaire
impact van deze hervorming beperkt wordt. In dit scenario betekent deze formatiewijziging een stijging van
de loonkost met € 78 115,40 per jaar (raming op basis van trap 12).
Bijkomende informatie:
 /
Stemming:
Met 18 stemmen voor (Chris SELLESLAGH, Philip ROOSEN, Bart LAEREMANS, Karlijne VAN BREE, Tom
GAUDAEN, Eric NAGELS, William DE BOECK, Anne-Laure MOULIGNEAUX, Martine DE COPPEL, Luk
RAEKELBOOM, Yves VERBERCK, Christian DONNEUX, Elke WOUTERS, Brigitte JANSSENS, Gilbert GOOSSENS,
Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Rudi VAN HOVE), 2 stemmen tegen (Gerlant VAN BERLAER,
Karima MOKHTAR), 13 onthoudingen (Jean DEWIT, Patrick VERTONGEN, Trui OLBRECHTS, Kirsten HOEFS,
Eddie BOELENS, Jelle DE WILDE, Jannik GROOTEN, Isabel GAISBAUER, Sofie ROELANDT, Katrien LE ROY, Linda
DE PREE, Marnix SNAUWAERT, Katleen ORINX)
BESLUIT:
Artikel 1.
De volgende betrekkingen te schrappen uit de statutaire personeelsformatie:
Graadbenaming
Rang
Salarisschalen
VTE
Afdelingshoofd
Ax
A4a-A4b
1,00
13

Art. 2.
De volgende betrekkingen te verplaatsen naar de uitdovende statutaire personeelsformatie:
Graadbenaming
Rang
Salarisschalen
VTE
Afdelingshoofd
Ax
A4a-A4b
1,00
Ingenieur werken in eigen beheer
Av
A1a-A2a-A3a
1,00
Ingenieur / architect openbare werken Av
A1a-A2a-A3a
1,00
Art. 3.
De volgende betrekkingen toe te voegen aan de contractuele personeelsformatie:
Graadbenaming**
Rang
Salarisschalen
VTE
Afdelingshoofd
Ay
A5a-A5b
2,00
Diensthoofd Wegen en Water*
Av
A1a-A2a-A3a
1,00
Diensthoofd Groen*
Av
A1a-A2a-A3a
1,00
Diensthoofd Gebouwen
Av
A1a-A2a-A3a
1,00
* De twee bestaande functies van ingenieur werken in eigen beheer (A1a-A3a) en ingenieur / architect
openbare werken (A1a-A3a) zullen ingeschoven worden in de functies van diensthoofd Wegen en Water
(A1a-A3a) en diensthoofd Groen (A1a-A3a), en dit zodra de functie van diensthoofd Gebouwen is ingevuld.
** Indien deze functies worden ingevuld door interne kandidaten die statutair zijn aangesteld, kunnen deze
hun statuut uitdovend behouden.
8.

Voorstel tot verdagen van het agendapunt "Aanpassing personeelsformatie administratieve
ondersteuning"

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Artikel 40, §1 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB):
Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid
van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2.
 Artikel 41 DLB:
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de
gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college
van burgemeester en schepenen.
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden
toevertrouwd:
1° de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden, vermeld in afdeling 1 en 2 van dit hoofdstuk;
(…).
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Artikel 18, §2 Huishoudelijk reglement gemeenteraad - Goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 28 maart 2013 - Aangepast in zitting van 22 februari 2018:
In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de
bespreking aldus wordt geschorst:
(...)
2° om de verdaging te vragen;
(...)
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
Raadslid Jelle DE WILDE stelt voor om het agendapunt te verdagen tot de volgende
gemeenteraadsvergadering.
De voorzitter brengt het voorstel tot verdaging in stemming.

Bijkomende informatie:

14

/
Amendement:
/
Stemming:
Met 14 stemmen voor (Patrick VERTONGEN, Trui OLBRECHTS, Kirsten HOEFS, Eddie BOELENS, Gerlant VAN
BERLAER, Jelle DE WILDE, Jannik GROOTEN, Isabel GAISBAUER, Sofie ROELANDT, Karima MOKHTAR, Katrien
LE ROY, Linda DE PREE, Marnix SNAUWAERT, Katleen ORINX), 19 stemmen tegen (Chris SELLESLAGH, Philip
ROOSEN, Bart LAEREMANS, Karlijne VAN BREE, Tom GAUDAEN, Eric NAGELS, William DE BOECK, Anne-Laure
MOULIGNEAUX, Martine DE COPPEL, Jean DEWIT, Luk RAEKELBOOM, Yves VERBERCK, Christian DONNEUX,
Elke WOUTERS, Brigitte JANSSENS, Gilbert GOOSSENS, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Rudi
VAN HOVE)
BESLUIT:
Enig artikel.
Het voorstel van raadslid Jelle DE WILDE om de bespreking en stemming van het agendapunt "Aanpassing
personeelsformatie administratieve ondersteuning" te verdagen, niet goed te keuren.
9.

Voorstel tot verwijzen van het agendapunt "Aanpassing personeelsformatie administratieve
ondersteuning" naar de gemeenteraadscommissie personeel

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Artikel 298 DLB:
Het college of, in voorkomend geval, de gemeenteraad kan hetzij een lid van het college, hetzij een
personeelslid, hetzij een advocaat aanwijzen om namens de gemeente te verschijnen in rechte. (…)
Artikel 40, §1 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB):
Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid
van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2.
 Artikel 41 DLB:
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de
gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college
van burgemeester en schepenen.
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden
toevertrouwd:
1° de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden, vermeld in afdeling 1 en 2 van dit hoofdstuk;
(…)
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Artikel 18, §2 Huishoudelijk reglement gemeenteraad - Goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 28 maart 2013 - Aangepast in zitting van 22 februari 2018:
In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de
bespreking aldus wordt geschorst:
(...)
3° om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie;
(...)
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
Raadslid Jelle DE WILDE stelt voor om het agendapunt te verwijzen naar de Commissie Personeel.
De voorzitter brengt het voorstel tot verwijzing naar de Commissie Personeel in stemming.
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Bijkomende informatie:
/
Amendement:
/
Stemming:
Met 14 stemmen voor (Patrick VERTONGEN, Trui OLBRECHTS, Kirsten HOEFS, Eddie BOELENS, Gerlant VAN
BERLAER, Jelle DE WILDE, Jannik GROOTEN, Isabel GAISBAUER, Sofie ROELANDT, Karima MOKHTAR, Katrien
LE ROY, Linda DE PREE, Marnix SNAUWAERT, Katleen ORINX), 19 stemmen tegen (Chris SELLESLAGH, Philip
ROOSEN, Bart LAEREMANS, Karlijne VAN BREE, Tom GAUDAEN, Eric NAGELS, William DE BOECK, Anne-Laure
MOULIGNEAUX, Martine DE COPPEL, Jean DEWIT, Luk RAEKELBOOM, Yves VERBERCK, Christian DONNEUX,
Elke WOUTERS, Brigitte JANSSENS, Gilbert GOOSSENS, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Rudi
VAN HOVE)
BESLUIT:
Enig artikel.
Het voorstel van gemeenteraadslid Jelle DE WILDE om de bespreking en stemming van het agendapunt
"Aanpassing personeelsformatie administratieve ondersteuning" naar de gemeenteraadscommissie
personeel te verwijzen, niet goed te keuren.
10. Aanpassing personeelsformatie administratieve ondersteuning
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Artikel 161 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
De beslissing wordt genomen op grond van:
 De wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel;
 Het Koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
 Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, en latere wijzigingen;
 De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, door de gemeenteraad vastgesteld op 30
augustus 2012 en laatst gewijzigd op 26 november 2015;
 De personeelsformatie, door de gemeenteraad vastgesteld op 24 januari 2008 en later gewijzigd;
 Het besluit van de gemeenteraad van 27 september 2018 houdende Aanpassing personeelsformatie
- beleidsmedewerker financiën (B1-B3) - medewerker verkeerszaken (C1-C3) - administratief
medewerker (C1-C3);
 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 december 2018 houdende
Vaststelling wervingsreserve administratief medewerker (C1-C3) - Vrije tijd - in een passend statuut
(geldigheidsduur 2 jaar);
 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 december 2018 houdende
Vaststelling wervingsreserve administratief medewerker (C1-C3) - Interne Zaken - in een passend
statuut (geldigheidsduur 2 jaar);
 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 december 2018 houdende
Vaststelling wervingsreserve administratief medewerker (C1-C3) - Financiën - in een passend statuut
(geldigheidsduur 2 jaar);
 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 december 2018 houdende
Vaststelling wervingsreserve administratief medewerker (C1-C3) - Grondgebiedszaken - in een
passend statuut (geldigheidsduur 2 jaar);
 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 december 2018 houdende
Vaststelling wervingsreserve administratief medewerker (C1-C3) - Bevolking en Burgerlijke Stand - in
een passend statuut (geldigheidsduur 2 jaar).
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De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
Advies BOC/HOC van 24 januari 2019.
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
In de zitting van 27 augustus 2018 en 24 september 2018 besliste het college van burgemeester en
schepenen om wervingsreserves aan te leggen met een geldigheidsduur van 2 jaar voor de betrekking van
administratief medewerker (C1-C3) in een passend statuut via een combinatie van de aanwervings- en
bevorderingsprocedure, waaruit kan worden geput voor alle gemeentelijke diensten. In de zitting van 27
december 2018 werden de desbetreffende wervingsreserves vastgesteld.
In de zitting van 27 september 2018 verklaarde de gemeenteraad zich akkoord met het voorstel van het
college van burgemeester en schepenen om onder meer de bovenvermelde functies in te vullen in
contractueel dienstverband en werd er beslist om de op dat moment vacante statutaire betrekkingen te
verplaatsen naar de contractuele personeelsformatie. Voor de betrekking van administratief medewerker
(C1-C3) werd 3,00 voltijds equivalent (VTE) verplaatst naar de uitdovende statutaire personeelsformatie en
werd 3,00 VTE toegevoegd aan de contractuele personeelsformatie. Concreet betrof het 2 voltijdse
betrekkingen van de dienst Secretarie en Algemene Zaken (incl. kabinet algemeen directeur) en 1 voltijdse
betrekking van de dienst Logistiek.
Met het oog op het aanspreken van de vastgestelde wervingsreserves voor de invulling van verschillende
vacatures, wordt voorgesteld om een aantal bijkomende formatiewijzigingen door te voeren.
Dienst Welzijn
De personeelsformatie van de dienst Welzijn bestaat actueel uit volgende functies:
Graadbenaming
Rang Salarisschalen VTE Dienstverband
Beleidsmedewerker welzijn Bv
B1-B2-B3
2,00 statutair
Administratief medewerker Cv
C1-C2-C3
2,00 statutair
1,00 statutair
Ondersteunend medewerker Dv D1-D2-D3
2,00
1,00 contractueel
Sinds 1 augustus 2018 is de voltijdse statutaire betrekking van ondersteunend medewerker (D1-D3) vacant
(cf. pensionering titularis). Met het oog op onder meer de opvolging van alle vakantie-initiatieven en het
veldwerk van de jeugddienst, wordt voorgesteld om de voltijdse statutaire betrekking van ondersteunend
medewerker (D1-D3) te schrappen en te vervangen door een betrekking van administratief medewerker (C1C3). Argumenten ter staving van dit voorstel zijn:
 gezien de toenemende verwachtingen van klanten en de verwachtingen inzake administratieve
ondersteuning, is het niet meer realistisch om hiervoor een personeelslid in te zetten van het niveau
D (cf. geen diplomavereiste);
 vroegere administratieve taken die bestonden uit louter typ- of klasseerwerk, zijn veel minder aan
de orde;
 van een administratief medewerker (C1-C3) kan een zekere autonomie verwacht worden in de
taakuitvoering.
Dienst Logistiek
De personeelsformatie van de dienst Logistiek bestaat voor wat betreft het administratieve luik uit volgende
functies:
Graadbenaming
Rang Salarisschalen VTE Dienstverband
Beleidsmedewerker logistiek Bv
B1-B2-B3
1,00 statutair
1,00 statutair
Administratief medewerker Cv
C1-C2-C3
2,00
1,00 contractueel
Verder wordt de dienst Logistiek ook nog administratief ondersteund door een halftijds ondersteunend
medewerker (D1-D3) die van de dienst Secretarie en Algemene Zaken gedetacheerd wordt naar de dienst
Logistiek.
In het kader van de integratie gemeente-OCMW en een nauwere samenwerking voor wat betreft
overheidsopdrachten, heeft de beleidsmedewerker facility van het OCMW sinds 17 december 2018 haar
standplaats in het gemeentehuis.
Met het oog op de administratieve ondersteuning van de dienst Logistiek en een snelle en accurate
afhandeling van overheidsopdrachten, wordt voorgesteld om de personeelsformatie van de dienst Logistiek
uit te breiden met 1,00 VTE administratief medewerker (C1-C3). Argumenten ter staving van dit voorstel zijn:
 de halftijds ondersteunend medewerker (D1-D3) die actueel van de dienst Secretarie en Algemene
Zaken gedetacheerd wordt naar de dienst Logistiek gaat met ingang van 1 augustus 2019 met
pensioen;
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tot 31 augustus 2017 was er bij de dienst Logistiek een bijkomende halftijds ondersteunend
medewerker (D1-D3) in dienst. Deze persoon ging met ingang van 1 september 2017 met pensioen
maar kon niet worden vervangen omdat haar betrekking als voormalig gesubsidieerd contractueel
personeelslid, met ingang van 1 april 2015 werd opgenomen in een uitdovende contractuele
personeelsformatie en als dusdanig definitief uitdoofde op het moment van haar uitdiensttreding;
 bij het OCMW zijn de taken inzake overheidsopdrachten anders verdeeld. Bij het OCMW zorgt de
dienst Financiën onder meer voor de ramingen, de goedkeuring van facturen enz. Gezien de taken
inzake overheidsopdrachten bij het gemeentebestuur autonoom worden uitgevoerd en opgevolgd
door de dienst Logistiek, zal ook de beleidsmedewerker facility moeten kunnen terugvallen op
administratieve ondersteuning.
Dienst Bevolking en Burgerlijke Stand
De personeelsformatie van de dienst Bevolking en Burgerlijke Stand bestaat uit volgende functies:
Graadbenaming
Rang Salarisschalen VTE Dienstverband
Adviseur bevolking en burgerlijke stand
Av
A1a-A3a-A3a 1,00 statutair
Beleidsmedewerker bevolking en burgerlijke stand Bv
B1-B2-B3
2,00 statutair
6,00 statutair
Administratief medewerker
Cv
C1-C2-C3
9,50
3,50 contractueel
2,00 statutair
Ondersteunend medewerker
Dv D1-D2-D3
4,00
2,00 contractueel
Sinds 10 september 2018 is één van de statutaire administratief medewerkers (C1-C3) van de dienst
Bevolking en Burgerlijke Stand, afwezig wegens arbeidsongeschiktheid. Op 11 december 2018 liet zij aan de
dienst Personeel en Organisatie weten dat zij met ingang van 1 januari 2020 met pensioen wenst te gaan en
voorafgaand aan haar pensioen niet meer in staat zal zijn om het werk te hervatten. Om die reden wordt
voorgesteld om deze betrekking reeds nu te verplaatsen naar de uitdovende statutaire personeelsformatie
en een voltijdse betrekking van administratief medewerker (C1-C3) toe te voegen aan de contractuele
personeelsformatie.
Voor de betrekking van administratief medewerker (C1-C3) lijkt de invulling in statutair dienstverband
minder noodzakelijk gezien de schaarste van deze profielen niet acuut is. Bovendien voorziet het decreet van
3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december
2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 niet langer dat de
statutaire aanstelling de algemene regel is, en de contractuele aanwerving de uitzondering, waardoor het
bestuur de keuzevrijheid heeft tussen statutaire en contractuele tewerkstelling.
Administratief betekenen de voorgestelde formatiewijzigingen het volgende:
 schrapping van 1,00 VTE ondersteunend medewerker (D1-D3) in statutair dienstverband;
 uitdoving van 1,00 VTE administratief medewerker (C1-C3) in statutair dienstverband;
 uitbreiding met 3,00 VTE administratief medewerker (C1-C3) in contractueel dienstverband.
Budgettair betekenen de voorgestelde formatiewijzigingen het volgende:
 schrapping van 1,00 VTE ondersteunend medewerker (D1-D3) in statutair dienstverband: daling van
de loonkost met € 57 711,78 per jaar (reële loonkost: D3, trap 27);
 uitdoving van 1,00 VTE administratief medewerker (C1-C3) in statutair dienstverband: daling van de
loonkost met € 68 673,67 per jaar (reële loonkost: C3, trap 27);
 uitbreiding met 3,00 VTE administratief medewerker (C1-C3) in contractueel dienstverband: stijging
van de loonkost met € 138 817,23 (C2, trap 12).
Bijkomend kan worden rekening gehouden met:
 de uitdiensttreding van de halftijdse ondersteunend medewerker (D1-D3) in statutair
dienstverband, die gedetacheerd wordt naar de dienst Logistiek en met ingang van 1 augustus 2019
met pensioen gaat, wat zal resulteren in een daling van de loonkost met € 28 855,89 per jaar (reële
loonkost: D3, trap 27).
 de uitdiensttreding van de halftijdse ondersteunend medewerker (D1-D3) in contractueel
dienstverband, die reeds met ingang van 1 september 2017 met pensioen ging en resulteerde in een
daling van de loonkost met € 22 043,98 per jaar (reële loonkost: D2, trap 15).
Bijkomende informatie:
/
Stemming:
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Met 24 stemmen voor (Chris SELLESLAGH, Philip ROOSEN, Bart LAEREMANS, Karlijne VAN BREE, Tom
GAUDAEN, Eric NAGELS, William DE BOECK, Anne-Laure MOULIGNEAUX, Martine DE COPPEL, Luk
RAEKELBOOM, Yves VERBERCK, Eddie BOELENS, Christian DONNEUX, Elke WOUTERS, Brigitte JANSSENS,
Isabel GAISBAUER, Gilbert GOOSSENS, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Sofie ROELANDT, Rudi
VAN HOVE, Katrien LE ROY, Linda DE PREE, Marnix SNAUWAERT), 9 onthoudingen (Jean DEWIT, Patrick
VERTONGEN, Trui OLBRECHTS, Kirsten HOEFS, Gerlant VAN BERLAER, Jelle DE WILDE, Jannik GROOTEN,
Karima MOKHTAR, Katleen ORINX)
BESLUIT:
Artikel 1.
De volgende betrekking wordt verplaatst naar de uitdovende statutaire personeelsformatie:
Graadbenaming
Rang Salarisschalen VTE
Administratief medewerker Cv
C1-C2-C3
1,00
Art. 2.
De volgende betrekking wordt geschrapt uit de statutaire personeelsformatie:
Graadbenaming
Rang Salarisschalen VTE
Ondersteunend medewerker Dv D1-D2-D3
1,00
Art. 3.
De volgende betrekkingen worden toegevoegd aan de contractuele personeelsformatie:
Graadbenaming
Rang Salarisschalen VTE
Administratief medewerker Cv
C1-C2-C3
3,00

POLITIE
11. Lokale politie - Permanente openstelling van de vacant te verklaren betrekkingen in het operationeel
en administratief en logistiek kader van de politie te begeven bij de mobiliteitscycli 2019
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Artikel VI.II.15 §1 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 dat stelt dat de gemeenteraad, op advies van
de korpschef, moet beslissen:
 of een betrekking vacant wordt verklaard, of het gaat om een gespecialiseerd ambt en of daar
eventueel een functietoelage aan gekoppeld is;
 over de wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekkingen;
 om naar aanleiding van de selectie geen wervingsreserve aan te leggen;
 in voorkomend geval, over de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie.
De beslissing wordt genomen op grond van:
Artikel 128 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus.
Deel VI – Het doeltreffende inzetten van personeel, Titel II – De inplaatsstelling van het personeel, Hoofdstuk
II – De regeling van de mobiliteit (RPPol) van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de
rechtspositie van het personeel van de politiediensten.
Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het
personeel van de politiediensten (KB Mob).
De omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke
overheden in de politiezones.
De gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2017 inzake de wijziging van het organogram en de
personeelsformatie van het lokale politiekorps Grimbergen.
Artikel VI.II.12bis van het koninklijk besluit van 30 maart 2001:
Elke zone van lokale politie van categorie 2 of 3 wijst tweejaarlijks 10 % van de vacante betrekkingen, met
een minimum van één betrekking, toe aan personeelsleden van het operationeel kader die ten minste 40 jaar
zijn en gedurende ten minste tien jaar zijn aangewezen voor een betrekking op het grondgebied van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een betrekking postuleren buiten dit Gewest.
Daartoe wordt, in voorkomend geval, een voorrang toegekend aan de personeelsleden die aan de in het
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eerste lid bedoelde voorwaarden beantwoorden.
Elke zone van lokale politie van categorie 4 of 5 wijst jaarlijks 10 % van de vacante betrekkingen, met een
minimum van één betrekking, toe aan personeelsleden van het operationeel kader die ten minste 40 jaar zijn
en gedurende ten minste tien jaar zijn aangewezen voor een betrekking op het grondgebied van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en die een betrekking postuleren buiten dit Gewest.
Daartoe wordt, in voorkomend geval, een voorrang toegekend aan de personeelsleden die aan de in het
derde lid bedoelde voorwaarden beantwoorden.
Het maximaal aantal betrekkingen moet vacant worden verklaard. De overheid kan één of meer van de
volgende selectiemodaliteiten kiezen cf. artikelen VI.II.21 en 22 RPPol:
 per kandidaat een gemotiveerd advies inwinnen van de korpschef;
 een interview houden door de korpschef met de verschillende kandidaten waarbij een waarnemer
van elke representatieve vakorganisatie aanwezig mag zijn:
 het advies inwinnen van een selectiecommissie (altijd voor een officier en voor een personeelslid
niveau A);
 één of meerdere door haar bepaalde testen of geschiktheidsproeven organiseren.
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
Het positief advies van de politie.
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
De samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie van de lokale politie voor de aanwervingen via
mobiliteit wordt als volgt bepaald:
 de korpschef of de door hem aangeduide officier, voorzitter;
 een officier of adviseur van het korps van de lokale politie of zijn vervanger;
 de teamleider van het team waarvoor de betrekking vacant is of zijn vervanger, ten minste bekleed
met de graad die overeenstemt met de bij de mobiliteit te begeven betrekking;
 niet stemgerechtigde secretaris of zijn vervanger.
De facto wordt voor elke selectie in het kader van een mobiliteitscyclus een selectiecommissie samengesteld.
In het huidig systeem van de mobiliteit worden jaarlijks vijf mobiliteitscycli gepubliceerd en dit heeft voor
gevolg dat de lopende mobiliteitscyclus nog niet is afgesloten, terwijl de vacante betrekkingen van de
volgende cyclus al bekend moeten worden gemaakt.
Een permanente openstelling van de vacante betrekkingen voor het operationeel en administratief en
logistiek kader van de politie in 2019 door de gemeenteraad en nadien een kennisgeving aan de
gemeenteraad per mobiliteitscyclus kan hiervoor een oplossing bieden. De kennisgeving aan de
gemeenteraad zal per mobiliteitscyclus de volgende informatie bevatten:
 het aantal vacant verklaarde betrekkingen
 per vacant verklaarde betrekking:
a. of het gaat om een gespecialiseerde betrekking (zoals bedoeld in tabel I van de bijlage 19 van de
RPPol) en of daar eventueel een functietoelage aan gekoppeld is;
b. de wijze van selectie,;
c. of het gaat om een betrekking bedoeld in artikel VI.II.12bis waarin elke zone van categorie 2 of 3
tweejaarlijks tien procent van de vacante betrekkingen, met een minimum van één betrekking,
moet toewijzen aan personeelsleden van het operationeel kader die ten minste 40 jaar zijn en
gedurende ten minste 10 jaar zijn aangewezen voor een betrekking op het gebied van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en die een betrekking postuleren buiten dit Gewest
d. om, ten gevolge van de selectie, geen wervingsreserve aan te leggen.
De gemeenteraad nam al een dergelijke beslissing voor de mobiliteitscycli vanaf 2013.
Bijkomende informatie:
Voor al deze vacante betrekkingen zijn de nodige kredieten voorzien in de begroting van de lokale politie.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Artikel 1.
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De permanente openstelling van vacante betrekkingen in het operationeel en administratief en logistiek
kader van de politie in de vijf mobiliteitscycli voor het dienstjaar 2019 aan de gemeenteraad voor te leggen
goed te keuren.
Art. 2.
Tweejaarlijks, minimaal 10% van de vacante betrekkingen, met een minimum van één betrekking, toe te
wijzen aan personeelsleden van het operationeel kader die ten minste 40 jaar zijn en gedurende ten minste
10 jaar zijn aangewezen voor een betrekking op het gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die
een betrekking postuleren buiten dit Gewest, als daarvoor voldoende kandidaten zijn.
Art. 3.
Bij de kennisgeving van de opengestelde vacante betrekkingen aan de gemeenteraad per vacante betrekking
volgende modaliteiten te vermelden:
 of het gaat om een gespecialiseerd ambt en, of daar eventueel een functietoelage aan gekoppeld is;
 de wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekkingen;
 om naar aanleiding van de selectie geen wervingsreserve aan te leggen.
12. Lokale politie - Delegatie bevoegdheid aanwerving politiepersoneel aan de burgemeester
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Artikel 56 van wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus:
De gemeenteraad of de politieraad benoemt of werft de andere leden van de lokale politie aan, volgens de
voorwaarden en nadere regels vastgesteld door de Koning.
De gemeenteraad of de politieraad kan, per lopende legislatuur, die bevoegdheid delegeren, naar gelang van
het geval, aan de burgemeester of het politiecollege.
Wanneer de burgemeester of het politiecollege de bedoeling heeft om af te wijken van de rangorde
opgesteld na de selectieprocedure, blijft de gemeenteraad of de politieraad bevoegd.
De beslissing wordt genomen op grond van:
/
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
De gemeenteraad kan sinds 10 januari 2014 beslissen om zijn bevoegdheid over het aanwerven van
operationeel en burgerpersoneel in de politiezone de delegeren aan de burgemeester.
Dit werd zo toegepast ook in de vorige bestuursperiode. Deze beslissing is opnieuw nodig omdat er nu een
nieuwe legislatuur start. De politie van Grimbergen is hiervoor vragende partij.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van het delegatiebesluit moet hiertoe doorgezonden worden aan de
gouverneur.
De gemeenteraad blijft evenwel bevoegd om tot benoeming of aanwerving over te gaan van kandidaten
waarover de burgemeester wil afwijken van de voorgestelde rangorde na een selectieprocedure, alsook over
de aanduiding van de politiesecretaris en de bijzonder rekenplichtige.
Ook voor wat de aanwerving en benoeming van de hogere officieren betreft vindt geen delegatie van
bevoegdheid plaats. Overeenkomstig artikel 53 van voormelde wet worden deze nog steeds door de Koning
benoemd, op gemotiveerde voordracht van de gemeenteraad, onder de door een selectiecommissie geschikt
bevonden kandidaten.
Bijkomende informatie:
/
Stemming:
Met 30 stemmen voor (Chris SELLESLAGH, Philip ROOSEN, Bart LAEREMANS, Karlijne VAN BREE, Tom
GAUDAEN, Eric NAGELS, William DE BOECK, Anne-Laure MOULIGNEAUX, Martine DE COPPEL, Patrick
VERTONGEN, Trui OLBRECHTS, Kirsten HOEFS, Luk RAEKELBOOM, Yves VERBERCK, Eddie BOELENS, Christian
DONNEUX, Jelle DE WILDE, Jannik GROOTEN, Elke WOUTERS, Brigitte JANSSENS, Isabel GAISBAUER, Gilbert
GOOSSENS, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Sofie ROELANDT, Rudi VAN HOVE, Katrien LE
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ROY, Linda DE PREE, Marnix SNAUWAERT, Katleen ORINX), 2 stemmen tegen (Gerlant VAN BERLAER, Karima
MOKHTAR), 1 onthouding (Jean DEWIT)
BESLUIT:
Artikel 1.
De bevoegdheid inzake de aanwerving en benoeming van operationeel en burgerpersoneel van de lokale
politie overeenkomstig artikel 56 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus tot het einde van de legislatuur te delegeren aan de
burgemeester.
Art. 2.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavig delegatiebesluit over te maken aan de
provinciegouverneur.
POLITIEKE ORGANISATIE
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
13. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) - Aanduiding vertegenwoordiger
aandeelhoudersbestuur drinkwater - Aanduiding vertegenwoordiger Riopactcomité - Aanduiding
vertegenwoordigers algemene vergadering
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Artikel 41, 4° Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB):
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de
gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college
van burgemeester en schepenen.
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden
toevertrouwd:
4° het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan
of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.
Artikel 35.
Voor elke benoeming in ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van
kandidaten wordt een afzonderlijke stemming gehouden.
Als bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste
meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten
die de meeste stemmen hebben behaald.
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, wordt de
jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten.
Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.
De beslissing wordt genomen op grond van:
De gemeente is aangesloten bij de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De
Watergroep.
De Watergroep werd opgericht als coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Behoudens
afwijkingen in de statuten wegens het publiekrechtelijk karakter krachtens artikel 4 van het decreet, is de
maatschappij onderworpen aan het wetboek van vennootschappen.
De statuten van De Watergroep werden voor het laatst gewijzigd door de algemene vergadering in zitting
van 10 juni 2016.
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
Door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
dient de gemeente opnieuw haar vertegenwoordigers aan te duiden.
De Watergroep vraagt per brief van 26 oktober 2018 om deze afgevaardigden aan te duiden.
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Het gemeentebestuur kan een vertegenwoordiger voor het aandeelhouderbestuur drinkwater en een
vertegenwoordiger voor het Riopactcomité voordragen.
De afgevaardigde van het gemeentebestuur in het aandeelhouderbestuur drinkwater en het Riopactcomité
dient lid te zijn van de gemeenteraad, bij voorkeur met een bevoegdheid die aansluit bij de maatschappelijke
opdracht van De Watergroep. Deze afgevaardigde mag geen lid zijn van de raad van bestuur van De
Watergroep.
Er dient ook een afgevaardigde en een plaatsvervanger aangeduid te worden voor de Algemene Vergadering
van De Watergroep. Deze personen hoeven geen lid te zijn van de gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen besliste om de aanduiding van een vertegenwoordiger voor het
aandeelhouderbestuur drinkwater, een vertegenwoordiger voor het aandeelhouderbestuur
rioolwaterdiensten, een effectieve vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de Algemene
Vergadering van De Watergroep ter beraadslaging aan de gemeenteraad voor te leggen.
Voor de eerste stemming "vertegenwoordiger voor het aandeelhouderbestuur drinkwater van De
Watergroep" wordt raadslid Gilbert GOOSSENS voorgedragen door het schepencollege.
Resultaat van de stemming:
 Gilbert GOOSSENS 17 stemmen;
 Elke WOUTERS 1 stem;
 Luk RAEKELBOOM 1 stem;
 Patrick VERTONGEN 10 stemmen;
 Ongeldig 4 stemmen.
Voor de tweede stemming "vertegenwoordiger voor het aandeelhouderbestuur rioolwaterdiensten van De
Watergroep" wordt raadslid Yves VERBERCK voorgedragen door het schepencollege.
Resultaat van de stemming:
 Yves Verberck 18 stemmen;
 Patrick Vertongen 10 stemmen;
 Luk RAEKELBOOM 1 stem;
 Ongeldig 4 stemmen.
Voor de derde stemming "effectieve vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Watergroep"
wordt raadslid Rudy VAN HOVE voorgedragen door het schepencollege.
Resultaat van de stemming:
 Rudy VAN HOVE 19 stemmen;
 Patrick VERTONGEN 13 stemmen;
 Ongeldig 1 stem.
Voor de vierde stemming "plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De
Watergroep" wordt raadslid Pierre VAN DEN WIJNGAERT voorgedragen door het schepencollege.
Resultaat van de stemming:
 Pierre VAN DEN WIJNGAERT 19 stemmen;
 Patrick VERTONGEN 13 stemmen;
 Erik NAGELS 1 stem.
Bijkomende informatie:
Vanaf 1 januari 2019 worden de bureaus van de provinciale comités afgeschaft en worden de provinciale
comités omgevormd tot één aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten en één
aandeelhoudersbestuur voor de rioolwaterdiensten, het Riopactcomité.
Amendement:
/
Stemming:
BESLUIT:
Artikel 1.
Gilbert GOOSSENS aan te duiden als vertegenwoordiger voor het aandeelhouderbestuur drinkwater van De
Watergroep.
Art. 2.
Yves VERBERCK aan te duiden als vertegenwoordiger voor het aandeelhouderbestuur rioolwaterdiensten van
De Watergroep.
Art. 3.
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Rudy VAN HOVE aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De
Watergroep.
Art. 4.
Pierre VAN DEN WIJNGAERT aan te duiden als plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van De Watergroep.
Art. 5.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de vertegenwoordigers en aan De Watergroep.
14. Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw - Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Artikel 41, 4° Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB).
Artikel 35.
Voor elke benoeming in ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van
kandidaten wordt een afzonderlijke stemming gehouden.
Als bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste
meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten
die de meeste stemmen hebben behaald.
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, wordt de
jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten.
Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Op 24 februari 2005 besliste de gemeenteraad aan te sluiten bij Regionaal Landschap Groene
Corridor vzw (RLGC).
 In 2018 veranderde RLGC haar naam naar 'Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw' (RLBK).
 RLBK vzw is een vzw overeenkomstig de wet van 27 juli 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk.
 De statuten van RLBK vzw werden laatst gewijzigd door de algemene vergadering van 20 februari
2018.
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
Agenda algemene vergadering
Per brief van 8 januari 2019 meldt RLBK vzw dat op donderdag 21 februari 2019 om 20.00 uur een algemene
vergadering zal plaatsvinden. De algemene vergadering vindt plaats in de raadzaal van Gemeentelijk
Administratief Centrum, Tramlaan 8, 1861 Meise.
De agenda voor deze algemene vergadering ziet er als volgt uit:
1. opening van de vergadering;
2. vaststelling dat de oproeping is gebeurd conform de statuten;
3. vaststelling van de aanwezigheden en van het quorum;
4. goedkeuring verslag vorige AV;
5. toelichting en goedkeuring jaarverslag 2018;
6. goedkeuring jaarrekening 2018 en verslag accountant n.a.v. de controle van de boekhouding 2018;
7. toelichting en goedkeuring jaarprogramma 2019;
8. goedkeuring begroting 2019;
9. kwijting van de bestuurders;
10. aanstelling van een accountant voor de verificatie van de rekeningen 2019;
11. verlenen volmacht aan voorgaande voor neerlegging bij Nationale Bank;
12. varia.
De bijhorende documenten worden vooraf digitaal toegestuurd naar de effectieve en plaatsvervangende
vertegenwoordigers.
Het college van burgemeester en schepenen keurde de agendapunten goed op 21 januari 2018.
Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers
Door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
dient de gemeente opnieuw haar vertegenwoordigers aan te duiden.
RLBK vzw vraagt per brief van 8 januari 2019 om deze afgevaardigden aan te duiden.
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Ons bestuur dient 2 effectieve en 2 plaatsvervangende vertegenwoordigers aan te duiden in de algemene
vergadering van RLBK vzw voor de volledige legislatuur.
Er kan ook een bestuurder worden voorgedragen in de raad van bestuur van RLBK vzw.
Bijkomende informatie:
Het college van burgemeester en schepenen besliste om de aanduiding van 2 effectieve en 2
plaatsvervangende vertegenwoordigers in de algemene vergadering en de aanduiding van een kandidaatbestuurder worden aan de gemeenteraad voor te leggen.
Als eerste effectieve vertegenwoordiger voor algemene vergadering wordt raadslid Eric NAGELS
voorgedragen door het schepencollege..
Resultaat van de stemming:
 Luc RAEKELBOOM 1 stem;
 Katrien VAN ROY 2 stemmen;
 Eddie BOELENS 11 stemmen;
 Eric NAGELS 19 stemmen.
Als tweede effectieve vertegenwoordigers voor algemene vergadering wordt raadslid Karlijne VAN BREE
voorgedragen door het schepencollege.
Resultaat van de stemming:
 Karlijne VAN BREE 19 stemmen;
 Eddie BOELENS 14 stemmen.
Als eerste plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Regionaal Landschap
Brabantse Kouters wordt raadslid Gilbert GOOSSENS voorgedragen door het schepencollege.
Resultaat van de stemming:
 Gilbert GOOSSENS 19 stemmen;
 Eddie BOELENS 14 stemmen.
Als tweede plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Regionaal Landschap
Brabantse Kouters wordt raadslid Philip ROOSEN voorgedragen door het schepencollege.
Resultaat van de stemming:
 Philip ROOSEN 18 stemmen;
 Eddie BOELENS 14 stemmen;
 Ongeldig 1 stem.
Als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van Regionaal Landschap Brabantse Kouters wordt
raadslid Karlijne VAN BREE voorgedragen door het schepencollege.
Resultaat van de stemming:
 Karlijne VAN BREE 21 stemmen;
 Luk RAEKELBOOM 1 stem;
 Eddie BOELENS 5 stemmen;
 Ongeldig 6 stemmen.
Amendement:
/
BESLUIT:
Artikel 1.
Eric NAGELS en Karlijne VAN BREE aan te duiden als effectieve vertegenwoordigers voor de algemene
vergadering van Regionaal Landschap Brabantse Kouters.
Art. 2.
Gilbert GOOSSENS en Philip ROOSEN aan te duiden als plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de
algemene vergadering van Regionaal Landschap Brabantse Kouters.
Art. 3.
Karlijne VAN BREE aan te duiden als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van Regionaal Landschap
Brabantse Kouters.
Art. 4.
De effectieve gemeentelijke vertegenwoordiger, of bij belet diens plaatsvervanger, principieel te mandateren
om de voorstellen op de agenda van de algemene vergadering van 21 februari 2019 (of iedere andere datum
waarop deze uitgesteld of verdaagd zouden worden), goed te keuren onder voorbehoud van het specifieke
verloop van de besprekingen in de vergadering.
Art. 5.
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Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de vertegenwoordigers en aan Regionaal Landschap
Brabantse Kouters.
INTERNE ORGANISATIE
15. Vaststelling beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Grimbergen in uitvoering van het
decreet lokaal bestuur
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB) stelt dat het afsluiten van beheersovereenkomsten
tussen gemeente en OCMW een niet-delegeerbare bevoegdheid is van de gemeenteraad/OCMW-raad.
Artikel 41 DLB:
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden
toevertrouwd: (...)
5° het goedkeuren van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten als vermeld in artikel
196, 234 en 247.
Artikel 78 DLB:
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het vast bureau worden toevertrouwd: (...)
6° het goedkeuren van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten als vermeld in artikel
196.
De beslissing wordt genomen op grond van:
Artikel 196 DLB.
§ 1. De gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen met een of meer
overheden een samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de gezamenlijke werving en selectie van hun
personeel en, in voorkomend geval, om gemeenschappelijke wervingsreserves aan te leggen.
§ 2. Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient
kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten.
In de beheersovereenkomst kan worden opgenomen dat de gemeente en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden.
Tegelijk kan worden bepaald dat de bevoegde organen hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid
kunnen toevertrouwen aan de personeelsleden van het andere bestuur binnen de grenzen vastgesteld in dit
decreet.
Artikel 197 DLB.
Met uitzondering van de personeelsleden, vermeld in artikel 162, § 1, kan de gemeenteraad personeel
overdragen aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, op
voorwaarde dat de geldende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel nageleefd wordt en na
goedkeuring van de raad voor maatschappelijk welzijn. De Vlaamse Regering kan daarvoor de minimale
voorwaarden vaststellen.
Met uitzondering van de personeelsleden, vermeld in artikel 183, § 1, kan de raad voor maatschappelijk
welzijn personeel overdragen aan de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
wordt bediend, op voorwaarde dat de geldende rechtspositieregeling van het personeel nageleefd wordt, en
na goedkeuring van de gemeenteraad van de gemeente die door het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn wordt bediend. De Vlaamse Regering kan daarvoor de minimale voorwaarden
vaststellen.
Artikel 220 DLB.
Met behoud van de toepassing van artikel 57, 85 en 196 kan de algemeen directeur, binnen de grenzen van
het organisatiebeheersingssysteem, zijn bevoegdheden toevertrouwen aan andere personeelsleden van de
gemeente of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Ook de financieel directeur kan zijn
bevoegdheden toevertrouwen aan andere personeelsleden van de gemeente of het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn. In beide gevallen gebeurt dat schriftelijk en met een ondubbelzinnige omschrijving
van de toegekende bevoegdheden en de daaraan verbonden opdrachten, middelen en
rapporteringsverplichtingen.
De toepassing van het eerste lid ontslaat de algemeen directeur of de financieel directeur nooit van zijn
verantwoordelijkheid.
Artikel 279 DLB.
§ 1. De reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de gemeenteraad, en alle andere stukken of
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briefwisseling die specifiek betrekking hebben op de gemeenteraad worden ondertekend door de voorzitter
van de gemeenteraad en medeondertekend door de algemeen directeur.
De reglementen, beslissingen en akten van de raad voor maatschappelijk welzijn, en alle andere stukken of
briefwisseling die specifiek betrekking hebben op de raad voor maatschappelijk welzijn, worden ondertekend
door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en medeondertekend door de algemeen
directeur.
§ 2. De reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van
burgemeester en schepenen worden ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de
algemeen directeur.
De reglementen, beslissingen en akten van het vast bureau worden ondertekend door de voorzitter van het
vast bureau en medeondertekend door de algemeen directeur.
De beslissingen en akten van de voorzitter van het vast bureau worden door hem ondertekend en
medeondertekend door de algemeen directeur.
§ 3. De beslissingen, de akten, de verslagen en de brieven van de financieel directeur en de maatschappelijk
werker worden door hen ondertekend als ze specifiek betrekking hebben op de aan hen toevertrouwde
taken.
De beslissingen, de akten en de briefwisseling van personeelsleden aan wie bevoegdheden zijn
toevertrouwd, worden door die personeelsleden ondertekend.
Het dwangbevel, uitgevaardigd voor de invordering van schuldvorderingen, wordt, met behoud van de
ondertekeningsbevoegdheid inzake de uitvoerbaarverklaring ervan, ondertekend door de financieel
directeur.
§ 4. De reglementen, de beslissingen en de briefwisseling van het bijzonder comité voor de sociale dienst
worden ondertekend door de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en
medeondertekend door de algemeen directeur.
De beslissingen en akten van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst worden door hem
ondertekend en medeondertekend door de algemeen directeur.
§ 5. Met behoud van de toepassing van paragraaf 1, eerste lid, en paragraaf 3 wordt de briefwisseling van de
gemeente ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de algemeen directeur.
Met behoud van de toepassing van paragraaf 1, tweede lid, en paragraaf 3 en 4 wordt de briefwisseling van
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ondertekend door de voorzitter van het vast bureau en
medeondertekend door de algemeen directeur.
§ 6. De gemeenteraad bepaalt in het huishoudelijk reglement door wie en op welke wijze de andere stukken
van de gemeente dan de stukken, vermeld in paragraaf 1 tot en met 5, worden ondertekend, en, als dat
nodig wordt geacht, medeondertekend. Als de gemeenteraad die werkwijze niet vaststelt worden de stukken
ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de algemeen directeur.
Het eerste lid is van toepassing op het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met dien verstande
dat "gemeenteraad" wordt gelezen als "raad voor maatschappelijk welzijn", "de gemeente" wordt gelezen als
"het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" en "burgemeester" wordt gelezen als "voorzitter van
het vast bureau".
Artikel 280 DLB.
De burgemeester kan zijn bevoegdheid tot ondertekening opdragen aan een of meer leden van het college
van burgemeester en schepenen, tenzij de bevoegdheid betrekking heeft op de ondertekening van de
notulen, vermeld in artikel 277. Hij doet dat schriftelijk via een informatiedrager naar keuze. Die opdracht
kan op elk moment worden herroepen.
De schepen aan wie de opdracht is gegeven, vermeldt die opdracht bij zijn handtekening.
De bepalingen, vermeld in het eerste en tweede lid, zijn van toepassing op het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, met dien verstande dat "burgemeester" wordt gelezen als "voorzitter van het vast
bureau", "college van burgemeester en schepenen" wordt gelezen als "vast bureau", en "de schepen" wordt
gelezen als "het lid van het vast bureau".
Artikel 281 DLB.
De voorzitter van de gemeenteraad kan zijn bevoegdheid tot ondertekening opdragen aan een of meer leden
van de gemeenteraad, tenzij die bevoegdheid betrekking heeft op de ondertekening van de notulen en het
zittingsverslag, vermeld in artikel 277. Hij doet dat schriftelijk via een informatiedrager naar keuze. Die
opdracht kan op elk moment worden herroepen.
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Het gemeenteraadslid aan wie de opdracht is gegeven, vermeldt die opdracht bij zijn handtekening.
De bepalingen, vermeld in het eerste en tweede lid, zijn van toepassing op het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, met dien verstande dat "gemeenteraad" wordt gelezen als "raad voor
maatschappelijk welzijn", en "gemeenteraadslid" wordt gelezen als "lid van de raad voor maatschappelijk
welzijn".
Artikel 282 DLB.
De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst kan zijn bevoegdheid tot ondertekening
opdragen aan een of meer leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, tenzij die bevoegdheid
betrekking heeft op de ondertekening van de notulen, vermeld in artikel 277. Hij doet dat schriftelijk via een
informatiedrager naar keuze. Die opdracht kan op elk moment worden herroepen.
Het lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst aan wie de opdracht is gegeven, vermeldt die
opdracht bij zijn handtekening.
Artikel 283 DLB.
De algemeen directeur kan zijn bevoegdheid tot ondertekening of mede-ondertekening opdragen aan een of
meer personeelsleden van de gemeente, tenzij die bevoegdheid betrekking heeft op de ondertekening van
de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad en van de notulen van het college van burgemeester
en schepenen. Hij doet dat schriftelijk via een informatiedrager naar keuze. Die opdracht kan op elk moment
worden herroepen. Als dat is opgenomen in de beheersovereenkomst, vermeld in artikel 196, kan hij die
bevoegdheid ook toevertrouwen aan een of meer personeelsleden van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.
De personeelsleden aan wie de opdracht tot ondertekening of medeondertekening is gegeven, vermelden
die opdracht bij hun handtekening.
De bepalingen, vermeld in het eerste en tweede lid, zijn van toepassing op het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, met dien verstande dat "de gemeente" wordt gelezen als "het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn", "gemeenteraad" wordt gelezen als "raad voor maatschappelijk welzijn",
"college van burgemeester en schepenen" wordt gelezen als "vast bureau", en "openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn" wordt gelezen als "gemeente".
Artikel 179 DLB.
De gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, hebben een
gemeenschappelijk managementteam.
Met behoud van de toepassing van het derde lid, bestaat het managementteam uit de algemeen directeur,
de adjunct-algemeen directeur, de financieel directeur en alle andere leden die geen mandataris zijn en
waarvan de deelname aan het managementteam nuttig wordt geacht voor het functioneren van de
gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
De burgemeester, of de door hem aangewezen schepen, maakt met raadgevende stem deel uit van het
managementteam.
Artikel 180 DLB.
Het managementteam vergadert geregeld onder het voorzitterschap van de algemeen directeur,
overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem, vermeld in artikel 217 tot en met 220.
Artikel 181 DLB.
Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de diensten van de gemeente en van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de
beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie
en de werking van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn,
alsook de interne communicatie, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem, vermeld in artikel 217
tot en met 220.
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
(bron: juridische nota GD&A aan Excello.net)
a) In geval van een kruiselingse delegatie: opname hiervan in een beheersovereenkomst noodzakelijk.
De bevoegdheidsdelegatie blijft beperkt tot een overdracht van bevoegdheden aan personeelsleden van
hetzelfde bestuur. Met name de mogelijkheid tot doordelegatie van bevoegdheden van het college van
burgemeester en schepenen respectievelijk het vast bureau, via de algemeen directeur naar andere
personeelsleden beperkt blijft tot de eigen personeelsleden van het bestuur waartoe het oorspronkelijk
delegerende orgaan behoort. Dit beperkt echter de beoogde ambtelijke integratie en eenduidige aansturing
van het personeel aanzienlijk. Om hieraan tegemoet te komen werd het toepassingsgebied van de
beheersovereenkomst uitgebreid als volgt: “In de beheersovereenkomst kan worden opgenomen dat de
gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen

28

doen op elkaars personeelsleden. Tegelijk kan worden bepaald dat de bevoegde organen hun beslissings- en
ondertekeningsbevoegdheid kunnen toevertrouwen aan de personeelsleden van het andere bestuur binnen de
grenzen vastgesteld in dit decreet.” De barrières zoals voorzien door artikel 57, derde lid en artikel 85, derde
lid DLB lijken daarmee te worden weggenomen.
Uitgangspunt van deze delegatiegrondslag (politiek functioneren) is immers dat de algemeen directeur de
van het college of vast bureau ontvangen bevoegdheden, slechts kan doordelegeren aan:
 de personeelsleden van de gemeente, indien de bevoegdheid van het college van burgemeester en
schepenen komt;
 de personeelsleden van het OCMW, indien de bevoegdheid van het vast bureau komt.
Indien alzo opgenomen in een beheersovereenkomst, kunnen deze bevoegdheden kruiselings gedelegeerd
worden. In de memorie wordt erkend dat deze uitbreiding onder meer deze doordelegatie tot doel heeft:
"De gemeenschappelijke algemeen directeur en financieel directeur die personeelslid zijn van de gemeente,
kunnen op grond van de nieuwe bepalingen van dit decreet bevoegdheden toevertrouwd krijgen van het
OCMW om in naam van het OCMW bepaalde beslissingen te nemen of officiële stukken te ondertekenen. In
die zin is het logisch dat een verdere doordelegatie ook mogelijk moet zijn aan de andere gemeenschappelijke
functies. De mogelijkheid tot doordelegatie blijft beperkt tot hetgeen op dat vlak organiek wordt toegelaten
voor de organen en de personeelsleden van het eigen bestuur.”
Indien de delegatie voor gevolg heeft dat de eigen rechtspersoonlijkheid wordt overstegen en er dus een
bevoegdheid van de gemeente gedelegeerd wordt aan een personeelslid van het OCMW of omgekeerd, is
hiervoor de opname in een beheersovereenkomst vereist. In tegenstelling tot de vorige grondslag (artikel 57
en 85 DLB) voorziet artikel 220 DLB immers dat de algemeen en financieel directeur hun bevoegdheden
kunnen toevertrouwen aan personeelsleden van zowel de gemeente als het OCMW. Echter moet ervan
uitgegaan worden dat ook hier hetzelfde principe geldt: indien de algemeen of financieel directeur een
bevoegdheid voor de gemeente toevertrouwt aan een personeelslid van het OCMW of omgekeerd, zal de
verankering in een beheersovereenkomst noodzakelijk zijn. Indien een delegatie met andere woorden voor
gevolg heeft dat een bevoegdheid van het ene bestuur uiteindelijk wordt uitgeoefend door een personeelslid
van het andere bestuur, is hiervoor vereist dat een beheersovereenkomst de mogelijkheid daartoe voorziet.
Tot slot wordt aanvullend nog tweemaal expliciet verwezen naar de mogelijkheid tot kruiselingse delegatie
via de beheersovereenkomst:
 Artikel 277, §3 DLB: de algemeen directeur kan het bijwonen van de vergaderingen van het
bijzonder comité voor de sociale dienst en het opstellen en medeondertekenen van de notulen
delegeren aan een personeelslid van het OCMW. Mits opname in de beheersovereenkomst kan dit
ook toevertrouwd worden aan een personeelslid van de gemeente.
 Artikel 283 DLB: de algemeen directeur kan de bevoegdheid tot ondertekening of
medeondertekening delegeren aan personeelsleden van het eigen bestuur. Mits opname in de
beheersovereenkomst kan dit ook toevertrouwd worden aan een personeelslid van het andere
bestuur.
b) Algemeen directeur: twee algemene delegatiegrondslagen.
 Artikel 57, derde lid en art. 85, derde lid DLB (ambtelijke doordelegatie): de algemeen directeur kan
de van het college van burgemeester en schepenen respectievelijk vast bureau ontvangen
bevoegdheden delegeren aan andere personeelsleden van gemeente respectievelijk OCMW, met
uitzondering van een lijst van niet delegeerbare bevoegdheden. Het kader en de mogelijkheid
daartoe wordt vastgelegd in het delegatiereglement en de afsprakennota.
 Artikel 220 DLB (ambtelijke delegatie): de algemeen en financieel directeur kunnen binnen de
grenzen van het organisatiebeheersingssysteem hun bevoegdheden toevertrouwen aan andere
personeelsleden van de gemeente of het OCMW, met uitzondering van expliciet voorbehouden of
niet delegeerbare bevoegdheden. Dit gebeurt op schriftelijke wijze met een ondubbelzinnige
omschrijving van de toegekende bevoegdheden en de daaraan verbonden opdrachten, middelen en
rapporteringsverplichtingen.
Van deze algemene delegatiegrondslag wordt enkel uitgesloten:
1. De vanuit de politieke organen aan de algemeen directeur gedelegeerde bevoegdheden.
2. De bevoegdheden inzake het ‘politieke functioneren’ van de algemeen directeur.
c) Algemeen directeur: specifieke delegatiegrondslagen.
 Artikel 20, laatste lid DLB: de algemeen directeur kan het verstrekken aan de raadsleden van
technische inlichtingen over stukken in het raadsdossier aan andere personeelsleden toewijzen. De
wijze waarop die inlichtingen verstrekt worden, wordt door het huishoudelijk reglement bepaald.
 Artikel 170, tweede lid DLB: de algemeen directeur kan de uitoefening van het dagelijkse
personeelsbeheer toevertrouwen aan andere personeelsleden. De bevoegdheid tot het vaststellen
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van het begrip dagelijks personeelsbeheer komt aan de gemeenteraad en OCMW-raad toe doch is
delegeerbaar aan het college van burgemeester en schepenen respectievelijk vast bureau.26 Een
doordelegatie aan de algemeen directeur is uitgesloten.
 Artikel 187 DLB: indien de algemeen directeur de bevoegdheid tot eedaflegging van het personeel
gedelegeerd krijgt van de burgemeester of voorzitter van het vast bureau, kan hij/zij deze
bevoegdheid doordelegeren aan een van de leden van het managementteam.
 Artikel 201 DLB: indien de algemeen directeur de aanstellings- en ontslagbevoegdheid voor het
personeel vanwege het college of vast bureau gedelegeerd kreeg en hij dus ten aanzien van deze
personeelsleden als tuchtoverheid moet optreden, kan hij/zij deze tuchtbevoegdheid delegeren aan
personeelsleden met minstens dezelfde of een gelijkwaardige graad als het personeelslid dat de
tuchtprocedure ondergaat.
 Artikel 277 DLB: de algemeen directeur kan het bijwonen van de vergaderingen van het bijzonder
comité voor de sociale dienst, het opstellen en het medeondertekenen van de notulen delegeren
aan een personeelslid van het OCMW. Mits opname in een beheersovereenkomst kan dit
toevertrouwd worden aan een personeelslid van de gemeente.
 Artikel 283 DLB: de algemeen directeur kan zijn bevoegdheid tot ondertekening of
medeondertekening opdragen aan een of meer personeelsleden, met uitzondering van de
ondertekening van de notulen en het zittingsverslag van de raden en de notulen van het college van
burgemeester en schepenen respectievelijk vast bureau. Opgemerkt dient tevens dat
overeenkomstig artikel 279, §3 DLB de ondertekeningsbevoegdheid de ten gronde gedelegeerde
bevoegdheid volgt. Beslissingen, akten en briefwisseling van personeelsleden aan wie
bevoegdheden werden toevertrouwd, staan bijgevolg in voor de ondertekening hiervan.
d) Algemeen directeur: delegatie bij bijzondere wetgeving.
 Bevoegdheden die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan een
bestuursorgaan voorbehouden, kunnen niet gedelegeerd worden aan het lagere bestuursorgaan of
de algemeen directeur;
 bevoegdheden die door een wet of decreet uitdrukkelijk toegewezen zijn aan de gemeenteraad of
het college van burgemeester en schepenen kunnen niet gedelegeerd worden aan het college van
burgemeester en schepenen respectievelijk de algemeen directeur;
 voor bevoegdheden van de algemeen of financieel directeur die niet uit het DLB voortvloeien, kan
geen gebruik gemaakt worden van artikel 220 DLB;
 voor bevoegdheden die volgen uit andere wetgeving, wordt bijgevolg steeds best nagegaan of deze
bijzondere wetgeving in een delegatiegrondslag voorziet.
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
Vanuit een behoorlijk bestuur willen de beide besturen een doorgedreven samenwerking en integratie
opzetten om een synergie op vlak van beleid, werking en organisatie te realiseren, zodanig dat op de meest
effectieve en efficiënte wijze een kwaliteitsvolle dienstverlening kan aangeboden worden aan de interne en
externe klant.
Om kruiselingse delegatie mogelijk te maken, is een beheersovereenkomst nodig.
Om de huidige en soepel OCMW-werking inzake handtekeningsbevoegdheid te kunnen behouden, is een
nieuwe vaststelling nodig conform het nieuwe decreet lokaal bestuur.
Het decreet lokaal bestuur voorziet ook vanaf de inwerkingtreding een gemeenschappelijk
managementteam. Dit wordt logischerwijze vastgesteld nadat het nieuwe geïntegreerde organigram
duidelijk is. In afwachting daarvan wordt gekozen om te werken via de minimale decretale samenstelling.
Bijkomende informatie:
/
Amendement:
/
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
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Enig artikel.
De gemeenteraad stelt de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW in bijlage vast.
FINANCIËN
16. Brandweerdienst - Gemeentelijke dotatie 2019 aan de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West Brief van de gouverneur van 4 december 2018 - Kennisneming
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Artikel 41, 9° Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB):
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de
gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college
van burgemeester en
schepenen.
De volgende
bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden
toevertrouwd:
9° beslissingen die een wet, een decreet of
een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt.
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid artikel 68:
§ 1. De gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke gemeentebegroting. Zij wordt ten
minste in twaalfden uitbetaald.
§ 2. De dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de raad op basis van een
akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden.
Het akkoord wordt bereikt ten laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de
dotatie bestemd is.
§ 3. Bij gebrek aan dergelijk akkoord, wordt de dotatie van elke gemeente vastgesteld door de
provinciegouverneur, rekening houdende met de volgende criteria voor elke gemeente :
- de residentiële en actieve bevolking;
- de oppervlakte;
- het kadastraal inkomen;
- het belastbaar inkomen;
- de risico's aanwezig op het grondgebied van de gemeente;
- de gemiddelde interventietijd op het grondgebied van de gemeente;
- de financiële draagkracht van de gemeente.
Aan het criterium "residentiële en actieve bevolking" wordt een weging van minstens 70% toegekend.
De gouverneur brengt elke gemeente op de hoogte van het bedrag van de gemeentelijke dotatie waarvoor
hij moet instaan, dit ten laatste op 15 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de dotatie
bestemd is.
Voor de drie jaren die volgen op de integratie van de brandweerdiensten in de hulpverleningszones, houdt
de gouverneur bij het bepalen van de gemeentelijke dotatie rekening met het passief van de gemeenten
inzake de bijdragen bedoeld in artikel 10, § 4, van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele
bescherming.
De gouverneur kan beslissen over specifieke betalingsmethoden voor de betaling van de gemeentelijke
dotaties.
De gemeenteraad kan tegen de beslissing van de gouverneur [vernietigingsberoep] instellen bij de minister
binnen een termijn van twintig dagen, te rekenen vanaf de dag na de kennisgeving ervan aan de
gemeentelijke overheid.
De minister van Binnenlandse Zaken beslist over dit beroep binnen een termijn van veertig dagen, te rekenen
vanaf de dag na de ontvangst ervan.
Ten laatste op de laatste dag van deze termijn deelt hij zijn beslissing mee aan de gouverneur, de zoneraad
en de gemeenteraad.
Bij ontstentenis van een beslissing bij het verstrijken van deze termijn, wordt het beroep als verworpen
beschouwd.
In geval van een vernietiging van de beslissing van de gouverneur, neemt deze laatste een nieuwe beslissing
binnen een termijn van 20 dagen die begint te lopen vanaf de dag die volgt op de dag van de kennisgeving.
Het verwerpen van het beroep of het geval bedoeld in het negende lid geldt als inschrijving in de
gemeentebegroting op 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de dotatie bestemd is.
§ 4. De gemeente stort het bedrag van de vastgestelde gemeentelijke dotatie, met toepassing van het
huidige artikel, op een op naam van de zone geopende rekening bij een financiële instelling. Bij ontstentenis
van storting binnen dertig dagen na de in § 3 bedoelde kennisgeving aan de raad, of bij het verstrijken van de
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beroepstermijn of de beroepsprocedure bedoeld in § 3, schrijft de gouverneur van ambtswege het
verschuldigde bedrag in de begroting van de gemeente in. Dit bedrag wordt op bevel van de gouverneur
overgeschreven van een door de gemeente die de som verschuldigd is geopende rekening bij een financiële
instelling naar een door de schuldeisende zone
geopende rekening bij een financiële instelling.
De beslissing wordt genomen op grond van:
De ministeriële omzendbrief van 14 augustus 2014 betreffende de gemeentelijke dotaties aan de
hulpverleningszones - Criteria.
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
De gouverneur heeft op 3 december 2018 de gemeentelijke dotatie 2019 aan de hulpverleningszone VlaamsBrabant West vastgelegd. De motivering waarop de beslissing over deze verdeling werd genomen, staat in
het besluit.
Bijkomende informatie:
Het aandeel van de dotatie 2019 bedraagt voor de gemeente Grimbergen 1.670.446,42 euro.
BESLUIT:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het besluit van de gouverneur van 3 december 2018 waarbij de gemeentelijke dotatie
2019 aan de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West, als bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt bepaald op
1.670.446,42 euro.
GRONDGEBIED EN RUIMTE
17. Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot de kosteloze onttrekking van een gedeelte van
het perceel kadastraal gekend als 1ste afdeling - sectie C - nr. 396h (met een oppervlakte van 2a80ca)
aan de erfpachtovereenkomst van 31 oktober 2012 (gewijzigd bij addendum van 22 april 2013) tussen
de gemeente Grimbergen en het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Grimbergen
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Artikel 56, §1 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB):
Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de
gemeenteraad voor. Het college van burgemeester en schepenen voert de besluiten van de gemeenteraad
uit.
Artikel 40, §1 DLB:
Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid
van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2.
Artikel 41 DLB:
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de
gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college
van burgemeester en schepenen.
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden
toevertrouwd:
11° de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die, vermeld in artikel 56, § 3, 8° b).
De beslissing wordt genomen op grond van:
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 maart 2017 -Toekomstplannen voor het
pand gelegen langs de Vaartstraat 196 te 1850 Grimbergen (kadastraal gekend als 1ste afdeling - sectie C nr.
396k).
De erfpachtovereenkomst van 31 oktober 2012 afgesloten tussen de gemeente Grimbergen en het
Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen (AGBG) - gewijzigd bij addendum van 22 april 2013.
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Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 september 2018 - Kennisneming van het
schattingsverslag en het opmetings-/verdelingsplan betreffende het voorstel tot openbare verkoop van het
pand op en met grond, kadastraal gekend als 1ste afdeling - sectie C - nr. 396k en 396h deel, gelegen
Vaartstraat 196 te 1850 Grimbergen - Voorstel aan het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen (AGBG) tot
onttrekking van een gedeelte van het perceel kadastraal gekend als 1ste afdeling - sectie C - nr. 396h (met
een oppervlakte van 2a80ca) aan de erfpachtovereenkomst d.d. 31 oktober 2012.
Het besluit van het directiecomité van het AGBG van 24 september 2018 - Voorstel tot onttrekking van een
gedeelte van het perceel kadastraal gekend als 1ste afdeling - sectie C - nr. 396h (met een oppervlakte van
2a80ca) aan de erfpachtovereenkomst van 31 oktober 2012 tussen de gemeente Grimbergen en het
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Grimbergen.
Het besluit van het directiecomité van het AGBG van 22 oktober 2018 -Goedkeuring van de ontwerpakte met
betrekking tot de kosteloze onttrekking van een gedeelte van het perceel kadastraal gekend als 1 ste afdeling –
sectie C – nr. 396h (met een oppervlakte van 2a80ca) aan de erfpachtovereenkomst van 31 oktober 2012
tussen de gemeente Grimbergen en het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Grimbergen.
Het besluit van raad van bestuur van het AGBG van 20 december 2018 - Goedkeuring van de ontwerpakte
met betrekking tot de kosteloze onttrekking van een gedeelte van het perceel kadastraal gekend als 1 ste
afdeling – sectie C – nr. 396h (met een oppervlakte van 2a80ca) aan de erfpachtovereenkomst van 31
oktober 2012 (gewijzigd bij addendum van 22april 2013) tussen de gemeente Grimbergen en het AGBG.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 januari 2019:
 kennisneming van het schattingsverslag en het opmetings-/verdelingsplan betreffende het voorstel
tot openbare verkoop van het pand op en met grond, kadastraal gekend als 1ste afdeling - sectie C nr. 396k en 396h deel, gelegen Vaartstraat 196 te 1850 Grimbergen;
 voorstel aan het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen (AGBG) tot onttrekking van een gedeelte
van het perceel kadastraal gekend als 1ste afdeling - sectie C - nr. 396h (met een oppervlakte van
2a80ca) aan de erfpachtovereenkomst d.d. 31 oktober 2012.
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
Op 27 maart 2017 besliste het schepencollege om het pand gelegen Vaartstraat 196 te 1850 Grimbergen,
kadastraal gekend als 1ste afdeling - sectie C - nr. 396k, in zijn huidige staat openbaar te verkopen en
hiervoor een schattingsverslag op te vragen. Men moest rekening houden met het feit dat omringende
perceel kadastraal gekend als 1ste afdeling - sectie C - nr. 396h op 31 oktober 2012 in erfpacht werd gegeven
aan het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). De erfpachtovereenkomst van 31 oktober 2012 werd gewijzigd
bij addendum van 22 april 2013.
Het pand gelegen in de Vaartstraat 196 te 1850 Grimbergen is niet onmiddellijk aan het openbaar domein
gelegen, waardoor een openbare verkoop van het pand enkel mogelijk is na onttrekking van een gedeelte
van het perceel kadastraal gekend als 1ste afdeling - sectie C - nr. 396h uit de erfpachtovereenkomst met het
Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen.
Uit het opmetings-/verdelingsplan opgemaakt door het studiebureau mesO van 20 december 2017 blijkt dat
een oppervlakte van 2a 80ca dient onttrokken te worden uit de erfpachtovereenkomst. Uit het
schattingsverslag van 28 mei 2018 opgemaakt door het studiebureau mesO, rekening houdend met het
opmetings-/verdelingsplan van 20 december 2017, blijkt de actuele verkoopwaarde van het openbaar te
verkopen onroerend goed geraamd te zijn op 265.000,00 euro.
Op 3 september 2018 nam het schepencollege kennis van zowel het opmetingsplan als het schattingsverslag.
Op 24 september 2018 is het directiecomité van het AGBG akkoord gegaan met de kosteloze onttrekking van
een gedeelte van het perceel kadastraal gekend als 1ste afdeling - sectie C - nr. 396h (met een oppervlakte
van 2a 80ca) aan de erfpachtovereenkomst.
Er is een uitrit voorzien vanuit de garages van het pand gelegen in de Vaartstraat 196 te 1850 Grimbergen
over de parking van de sporthal Verbrande Brug naar de Vaartstraat. Deze doorgang werd destijds gedoogd,
maar is geen officiële erfdienstbaarheid van doorgang en in het kader van de openbare verkoop van het pand
wordt deze doorgang over de parking niet langer toegelaten door het AGBG. Dit moet in de verkoopakte
vermeld worden.
Er werd een ontwerpakte tot kosteloze onttrekking van een gedeelte van het perceel kadastraal gekend als
1ste afdeling - sectie C - nr. 396h (met een oppervlakte van 2a 80ca, overeenkomstig het opmetingsplan van
het studiebureau mesO van 20 december 2017) aan de erfpachtovereenkomst van 31 oktober 2012
(gewijzigd bij addendum van 22 april 2013) opgesteld.
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Het directiecomité van het AGBG ging op 22 oktober 2018 hiermee akkoord en besliste om dit ter
goedkeuring voor te leggen aan de raad van bestuur van het AGBG.
De raad van bestuur van het AGBG keurde dit op 20 december 2018 goed.
Op 7 januari 2019 ging het schepencollege hiermee principieel akkoord en besliste om dit ter goedkeuring
aan de gemeenteraad voor te leggen.
Na het verlijden van deze onttrekkingsakte kan men overgaan tot de openbare verkoop van het onroerend
goed gelegen in de Vaartstraat 196 te 1850 Grimbergen aan de geraamde instelprijs van 265.000,00 euro.
Bijkomende informatie:
/
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Artikel 1.
De ontwerpakte tot kosteloze onttrekking van een gedeelte van het perceel kadastraal gekend als 1ste
afdeling - sectie C - nr. 396h met een oppervlakte van 2a 80ca (overeenkomstig het verdelingsplan van 20
december 2017 opgemaakt door het studiebureau mesO) aan de erfpachtovereenkomst van 31 oktober 2012
(gewijzigd bij addendum van 22 april 2013) tussen de gemeente Grimbergen en het Autonoom
Gemeentebedrijf Grimbergen, zoals voorgelegd in zitting van heden, goed te keuren.
Art. 2.
De algemeen directeur en de gemeenteraadsvoorzitter (of hun gemachtigde vervangers) af te vaardigen voor
de ondertekening van de akte.
Art. 3.
Na het verlijden van de akte de procedure te openbare verkoop van het onroerend goed op te starten aan de
door het studiebureau mesO geschatte instelprijs van 265.000,00 euro.
Art. 4.
Notariskantoor Verelst-Boes aan te stellen voor de organisatie van de openbare verkoop van het onroerend
goed gelegen in de Vaartstraat 196 te 1850 Grimbergen.
ONDERWIJS
BASISSCHOLEN
18. Voorstel tot verplaatsen van agendapunt "Voorstel tot wijziging van de gemeenteraadsbeslissing van
25 februari 2016 houdende vaststelling van de aanwervings-en bevorderingsprocedure voor het ambt
van directeur basisonderwijs" naar de besloten zitting
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Artikel 40, §1 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB):
Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid
van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2.
 Artikel 41 DLB:
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de
gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college
van burgemeester en schepenen.
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden
toevertrouwd:
1° de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden, vermeld in afdeling 1 en 2 van dit hoofdstuk;
(…).
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Artikel 4, §2, 1° Huishoudelijk reglement gemeenteraad - Goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 28 maart 2013 - Aangepast in zitting van 22 februari 2018:
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het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is,
beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering.
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
Voor de bespreking van dit agendapunt merkt raadslid Kirsten HOEFS op dat zij enkele vragen heeft die
betrekking hebben op persoonsaangelegenheden. Om die reden vraagt zij aan de voorzitter om dit punt te
verplaatsen naar de besloten zitting.
De voorzitter gaat hiermee akkoord.
Bijkomende informatie:
/
Amendement:
/
Stemming:
Met 33 niet gestemd (Chris SELLESLAGH, Philip ROOSEN, Bart LAEREMANS, Karlijne VAN BREE, Tom
GAUDAEN, Eric NAGELS, William DE BOECK, Anne-Laure MOULIGNEAUX, Martine DE COPPEL, Jean DEWIT,
Patrick VERTONGEN, Trui OLBRECHTS, Kirsten HOEFS, Luk RAEKELBOOM, Yves VERBERCK, Eddie BOELENS,
Christian DONNEUX, Gerlant VAN BERLAER, Jelle DE WILDE, Jannik GROOTEN, Elke WOUTERS, Brigitte
JANSSENS, Isabel GAISBAUER, Gilbert GOOSSENS, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Sofie
ROELANDT, Rudi VAN HOVE, Karima MOKHTAR, Katrien LE ROY, Linda DE PREE, Marnix SNAUWAERT, Katleen
ORINX)
BESLUIT:
Het agendapunt "Voorstel tot wijziging van de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2016 houdende
vaststelling van de aanwervings-en bevorderingsprocedure voor het ambt van directeur basisonderwijs"
wordt verplaatst naar de besloten zitting.
TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN
19. Kennisname van de toegevoegde punten: 1e: "Overtreding op het bedrijventerrein Kleine winkellaan
ZN: een “never ending story?”; 2e: "Stand van zaken centrale verwarming in de kerk van Strombeek Bever"
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Artikel 40 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB):
§ 1. Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de
volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2.
§ 2. De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan daarvoor algemene regels vaststellen.
§ 3. De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te
stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke
belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.
Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een administratieve sanctie wordt opgenomen,
wordt dadelijk verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de
politierechtbank.
Artikel 41 DLB:
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de
gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college
van burgemeester en schepenen.
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De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden
toevertrouwd:
1° de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden, vermeld in afdeling 1 en 2 van dit hoofdstuk.
De beslissing wordt genomen op grond van:
Artikel 21 DLB:
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen. De
gemeenteraadsleden bezorgen daarvoor hun toegelicht voorstel van beslissing aan de algemeen directeur,
die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.
Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan niet gebruikmaken van de mogelijkheid, vermeld
in het eerste lid.
De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van de
gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden, samen met de bijbehorende toegelichte
voorstellen.
Artikel 278, §1 DLB:
(...)
De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle
besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde
vragen en antwoorden. De gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audioof audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.
Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 28 in besloten vergadering behandelt,
vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er geen zittingsverslag opgesteld.
(...)
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
Gemeenteraadsleden kunnen punten toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad.
Indien er geen agendapunten ter stemming worden voorgelegd, neemt de gemeenteraad louter kennis van
deze punten en verwijst men voor het overige naar het zittingsverslag, zijnde de audio-opname, die men kan
terugvinden op de gemeentelijke website.
Bijkomende informatie:
/
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Enig artikel.
Kennis te nemen van de volgende toevoegde punten:
 "Overtreding op het bedrijventerrein Kleine winkellaan ZN: een “never ending story?”, ingediend
door raadslid Eddie BOELENS;
 "Stand van zaken centrale verwarming in de kerk van Strombeek - Bever", ingediend door raadslid
Marnix SNAUWAERT.
als bijlage bij dit besluit gevoegd en voor de bespreking ervan te verwijzen naar het zittingsverslag, zijnde de
audio-opname, te vinden op de gemeentelijke website.
20. Ter stemming gelegde toegevoegde punten: "standpunt van het gemeentebestuur bij de
Vergunningsaanvraag Viabuild Beton en Asfalt BVBA waarvoor het openbaar onderzoek liep tot 19
januari 2019".
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Artikel 40 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB):
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§ 1. Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de
volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2.
§ 2. De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan daarvoor algemene regels vaststellen.
§ 3. De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te
stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke
belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.
Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een administratieve sanctie wordt opgenomen,
wordt dadelijk verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de
politierechtbank.
Artikel 41 DLB:
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de
gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college
van burgemeester en schepenen.
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden
toevertrouwd:
1° de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden, vermeld in afdeling 1 en 2 van dit hoofdstuk.
De beslissing wordt genomen op grond van:
Artikel 21 DLB:
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen. De
gemeenteraadsleden bezorgen daarvoor hun toegelicht voorstel van beslissing aan de algemeen directeur,
die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.
Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan niet gebruikmaken van de mogelijkheid, vermeld
in het eerste lid.
De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van de
gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden, samen met de bijbehorende toegelichte
voorstellen.
Artikel 278, §1 DLB:
De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle
besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat is gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen
beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen.
Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van die laatste verplichting
kan worden afgeweken voor beslissingen die genomen zijn met unanimiteit.
De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle
besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde
vragen en antwoorden. De gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audioof audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.
Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 28 in besloten vergadering behandelt,
vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er geen zittingsverslag opgesteld.
(...)
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
Gemeenteraadsleden kunnen punten toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad en daarbij moties of
voorstellen indienen die men ter stemming wil voor leggen.
De bespreking en beraadslaging van de ingediende motie of voorstel wordt opgenomen in het zittingsverslag,
zijnde de audio-opname, te vinden op de gemeentelijke website.
De uitslag van de stemming wordt opgenomen in de notulen van deze zitting.
De voorzitter geeft het woord aan raadslid Eddie BOELENS.
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Raadslid Eddie BOELENS licht het agendapunt toe. Zijn fractie heeft dit agendapunt ingediend omdat er een
openbaar onderzoek is uitgevoerd van 21 december 2018 tot 19 januari 2019, nadat asfaltcentrale Viabuild
een aanpassing heeft gevraagd van zijn installatie in Grimbergen. De asfaltcentrale produceert asfalt van
nieuwe grondstoffen en verwerkt oud asfalt tot asfaltgranulaat. Deze twee grondstoffen worden vermengd
tot asfalt. Voor nieuw asfalt worden vrij zuivere grondstoffen verhit en vermengd. Dit levert weinig vervuiling
op, want de vrijkomende dampen zijn vrij onschadelijk. Problemen zijn er vooral bij het recycleren van asfalt.
Het is belangrijk dat dit gebeurt, maar de installatie moet hiervoor geschikt gemaakt worden. Men heeft een
installatie van 9,6 MW vermogen voor het smelten van oud asfalt. Bij dit proces komen kankerverwekkende
stoffen vrij. Er is strikte regelgeving om deze Totaal Organische Koolstoffen (TOK’s) de lucht in te blazen. De
asfaltcentrale kan de giftige dampen niet nabehandelen en blaast dus alle stoffen de lucht in. De giftige
dampen worden gemengd met de minder schadelijke dampen van het andere asfaltproces. In het verleden is
vastgesteld dat er serieuze problemen ontstaan als meer dan 45% van de asfaltproductie uit asfaltgranulaat
bestaat.
Op 17 december 2018 heeft de gemeente nadrukkelijk gevraagd of men investeringsplannen had, waarop de
milieucoördinator antwoordde dat er voor Grimbergen geen plannen waren. Dezelfde dag lag echter de
aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente. Daardoor kan een vertrouwensbreuk ontstaan
met de mensen van het buurtcomité en de gemeentelijke diensten. Ook de gemeenteraad heeft er
problemen mee: de gemeente heeft geprobeerd de crisis van 2015 te beheersen en ziet nu ineens nieuwe
plannen, zonder dat ze geïnformeerd is.
De plannen zijn velerlei. Men wil een mobiele zeefinstallatie van 33 kW, wat betekent dat er vele extra
vrachtwagens naar de fabriek komen, terwijl het omliggende gebied al zwaarbelast is. Ook wordt voorgesteld
om de geïnstalleerde drijfkracht te laten vervallen, omdat die niet relevant zou zijn. Verder wil men de
opslagcapaciteit van freesasfalt verhogen en een toename van 4.000 kW van het thermisch ingangsvermogen
van de hoofdtrommel realiseren. Men presenteert dit als een regularisatie, maar het is een uitbreiding.
Het eerste punt, de extra opslag van asfalt, kan worden opgelost als men ervoor zorgt dat de geluids- en
stofoverlast beperkt worden. Het tweede punt van de bijkomende opslag is echter een uitbreiding, waardoor
op termijn meer gerecycleerd asfalt wordt gebruikt. Het derde punt, het laten vervallen van de drijfkracht,
vindt de fractie van Groen spijtig, omdat deze als criterium wordt gebruikt voor het opleggen van belasting.
Het lijkt een truc om minder belasting te hoeven betalen, terwijl men meer vervuilt. De fractie heeft echter
vooral problemen met het verhogen van de capaciteit van de hoofdbrander met 4.000 kW. Het is bekend dat
er problemen optreden als men meer dan 45% gerecycleerd afval gebruikt. Tegelijkertijd weet men dat een
toename van recycling gewenst is, waardoor de TOK-norm wordt overschreden. De fractie van Groen vreest
dat het bedrijf de hoofdtrommel gaat gebruiken om schone lucht te vermengen met de giftige stoffen van
het recycleren van asfalt. Dat verdunnen is niet toegestaan.
De fractie van Groen dient een motie in waarin ze de gemeenteraad vraagt om stemming over een aantal
punten. Omwille van de vertrouwensbreuk en de zorgen die hij heeft geuit heeft over de uitstoot van stoffen
wil Groen vijf onafhankelijke metingen laten uitvoeren, op kosten van Viabuild. Verder wil de fractie dat de
gemeenteraad en de milieuambtenaar aan de afdeling Handhaving van de gemeente en aan de Milieuinspectie vragen om streng toe te zien op de emissiemetingen. Ook wil de fractie dat de gemeenteraad
besluit om de omgevingsvergunningsaanvraag te weigeren.
Hij vraagt aan de gemeenteraad om onderstaande zaken ter stemming voor te leggen:
1. De gemeenteraad beslist in 2019 en de daaropvolgende jaren de huidige milieuvergunning van de
asfaltcentrale strikter op te volgen en de voorgeschreven 5 metingen die de gemeente kan vragen
nu wel uit te voeren wegens een vertrouwensbreuk omwille van ofwel grove onzorgvuldigheid ofwel
de voorliggende leugenachtige aanvraag. Deze metingen dienen op kosten van Viabuild uitgevoerd
te worden.
2. De gemeenteraad belast de milieuhandhavingsambtenaar van de gemeente en vraagt de MI er
streng op toe te zien dat de (onafhankelijke) emissie metingen volgens correcte process parameters
en correcte massastomen gebeuren.
3. De gemeenteraad beslist de voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag te weigeren.
De voorzitter geeft het woord aan de bevoegde schepen Eric NAGELS.
Schepen Eric NAGELS begrijpt de bezorgdheid van raadslid BOELENS. Hij was aanwezig bij de bijeenkomst op
17 december, waar een lange stilte viel toen er werd gevraagd naar de uitbreiding. De
omgevingsvergunningsaanvraag moet echter nog in het schepencollege behandeld worden. Daarom is het nu
te vroeg om erover te stemmen in de gemeenteraad. De analyse van de fractie Groen is interessant en zal
zeker gebruikt worden tijdens de beraadslaging in het college.
De motie vraagt om stemming over een aantal punten voor de gemeenteraad, maar ook voor de
gemeentelijke milieudienst. Die is daartoe niet bevoegd. Viabuild is een klasse-1-bedrijf, wat inhoudt dat de
Vlaamse Milieu-inspectie de controle uitvoert. Het al dan niet toekennen van de omgevingsvergunning is een
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bevoegdheid van de provincie. Het college van burgemeester en schepenen kan slechts adviseren. Daarom
vraagt het schepencollege aan de raad om niet te stemmen over het voorstel van raadslid BOELENS. Hij
verzekert de gemeenteraad dat het schepencollege zeer begaan is met het dossier en de opmerkingen in de
bespreking zal betrekken.
Vorig jaar zijn er zeven metingen verricht, in plaats van tien. Van de vijf metingen die de gemeente mag laten
uitvoeren, is nooit gebruikgemaakt. De schepen adviseert om niet te stemmen over deze belofte die niet
uitvoerbaar lijkt. Bovendien wenst hij te verwijzen naar het standpunt ingenomen door het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 2 mei 2017 om de 5 extra metingen op vraag van de gemeente,
pas te activeren in geval van ernstige geurhinderklachten.
Raadslid Eddie BOELENS erkent dat de provincie het bevoegd gezag is, maar de gemeente heeft wel
adviesbevoegdheid. Hij stelt voor om zijn motie in die zin te wijzigen. Verder denkt hij dat de gemeenteraad
wel kan besluiten. Over de vijf metingen heeft de schepen een punt. In het verleden is de gemeente
misschien te veel te goeder trouw geweest, maar dat is voorbij nu de ondernemer voorstelt om uit te
breiden, zodat hij vervuilde lucht met schone kan mengen om onder de 45%-uitstootnorm te blijven. Fractie
Groen handhaaft haar voorstel, met bovenstaande aanpassing.
Schepen Eric NAGELS zegt dat het schepencollege niet wil dat het voorstel in stemming wordt gebracht,
omdat het de bevoegdheid is van de provincie.
De voorzitter geeft het woord aan raadslid Gerlant VAN BERLAER.
Raadslid Gerlant VAN BERLAER heeft eerder aangedrongen op een milieustakingsvordering voor dit bedrijf.
Telkens komt het bedrijf terug met zaken die het vertrouwen van de gemeente schenden. Hij vindt dat de
gemeenteraad een signaal moet afgeven. Hij zou het graag verwoorden als “de gemeenteraad draagt het
college op dit met zorgvuldigheid te bekijken en adviseert het college om negatief advies te geven aan de
provincie”. In de laatste aangepaste milieuvergunning van de provincie staat overigens wel degelijk dat de
gemeente recht heeft op vijf metingen per jaar, betaald door Viabuild. Het bedrijf houdt zich telkens niet aan
de vergunning. Hij stelt voor om daar werk van te maken.
Raadslid Jelle DE WILDE sluit zich aan bij het vorige betoog en vraagt de voorzitter om een schorsing van de
zitting.
De voorzitter geeft eerst het woord aan burgemeester Chris SELLESLAGH.
Burgemeester Chris SELLESLAGH stelt dat het schepencollege nog geen resultaten heeft gezien van het
openbaar onderzoek dat tot 19 januari 2019 liep. De milieudiensten analyseren de bezwaren en leggen deze
voor aan het schepencollege. De boodschap van de gemeenteraad is duidelijk, maar het schepencollege wil
eerst het volledige dossier behandelen en dan pas besluiten.
De voorzitter schorst de vergadering voor tien minuten.
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan raadslid Gerlant VAN BERLAER die uitlegt dat
het voorstel van raadslid BOELENS herschreven is, omdat hij vindt men bij dergelijke belangrijke dossiers over
partijgrenzen heen moeten samenwerken. Opmerkingen over de bevoegdheden van de gemeenteraad zijn in
de nieuwe tekst verwerkt.
Raadslid Eddie BOELENS leest het aangepaste besluit voor. “De gemeenteraad draagt het college van
burgemeester en schepenen op om de milieuhandhavingsambtenaar te belasten met een streng toezicht op
de emissiemetingen die volgens correcte procesparameters en correcte massastromen moeten verlopen. De
milieuvergunning voorziet in vijf bijkomende metingen die de gemeente kan aanvragen. De gemeenteraad
draagt het gemeentecollege op om deze vijf bijkomende metingen in 2019 te laten uitvoeren. De
gemeenteraad adviseert het college van burgemeester en schepenen de zorgvuldigheid en waarachtigheid
van de voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag grondig te analyseren”.
De voorzitter schorst de vergadering voor vijf minuten.
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan schepen Eric NAGELS.
Schepen Eric NAGELS zegt dat hij principieel akkoord gaat met het voorstel, maar zich moeilijk kan verbinden
aan een besluit waarvan het niet zeker is dat het uitvoerbaar is. De vijf metingen zijn vorig jaar ook niet
uitgevoerd en hij twijfelt eraan of dat in 2019 wel gaat gebeuren.
Raadslid Trui OLBRECHTS stelt voor om er een inspanningsverplichting van te maken. De schepen kan om vijf
metingen vragen. Dat heeft hij wel zelf in de hand.
Schepen Eric NAGELS stelt dat de metingen door de Milieu-inspectie uitgevoerd moeten worden.
Raadslid Gerlant VAN BERLAER stelt dat in de tekst staat dat de gemeente metingen kán aanvragen. Het is
dus geen verplichting. Hij wil met het voorstel duidelijk maken dat de volledige gemeente haar oog heeft op
het bedrijf. Er zitten voor het schepencollege geen dwingende maatregelen in de besluitpunten.
De voorzitter geeft het woord aan schepen Philip ROOSEN.
Schepen Philip ROOSEN begrijpt dat de gemeenteraad een signaal wil geven, maar hij vindt de tekst te
vrijblijvend voor dit doel. Bovendien waren er de afgelopen jaren meerdere dossiers waarover de
meerderheid en oppositie het eens waren, waaronder dat van Viabuild. Daar is in de vorige legislatuur hard
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aan getrokken. Hij hoopt dat de huidige oppositie niet aan de intenties van de meerderheid twijfelt. Hij ziet
de meerwaarde van het voorstel niet in.
Raadslid Eddie BOELENS vindt dat een signaal vanuit de gemeenteraad altijd sterk is. Hij is wel bereid om het
tweede punt af te zwakken door de tekst over de emissiemetingen te schrappen.
Burgemeester Chris SELLELSLAGH sluit zich aan bij het betoog van raadslid ROOSEN en wil het dossier eerst in
het schepencollege behandelen.
Raadslid Kirsten HOEFS krijgt het woord en verklaart dat ze begrijpt dat het schepencollege eerst de reactie
van de diensten wil afwachten. Als raadslid ROOSEN de tekst te zwak vindt, kan hij deze altijd aanscherpen.
Het schepencollege moet zich realiseren dat de gemeenteraad vandaag de enige mogelijkheid heeft om een
uitspraak over het dossier te doen.
Raadslid Gerlant VAN BERLAER stelt voor om het besluit te beperken tot beslispunt 3 “de gemeenteraad
adviseert het college van burgemeester en schepenen de zorgvuldigheid en waarachtigheid van de
voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag te analyseren”.
Raadslid Kirsten HOEFS merkt op dat de vijf metingen zijn opgenomen in de milieuvergunning. De
gemeenteraad vraagt dus niets uitzonderlijks, maar vestigt slechts de aandacht op een aspect uit de
milieuvergunning dat uitgevoerd moet worden.
De voorzitter geeft het woord aan schepen Bart LAEREMANS.
Schepen Bart LAEREMANS stelt dat uitgerekend raadslid BOELENS zes jaar lang milieuschepen was en de
metingen had kunnen laten uitvoeren.
Raadslid Eddie BOELENS verwijst naar de uitleg in de motie waarin staat wat er in de afgelopen maanden is
gebeurd. In december 2018 is nog overlegd met de ondernemer, waarna er ineens een
omgevingsvergunningsaanvraag werd ontvangen die volgens de fractie Groen een fundamentele wijziging is,
die gevolgen heeft voor de volksgezondheid.
Bijkomende informatie:
/
Amendement:
Na de eerste schorsing heeft de voorzitter het woord aan raadslid Gerlant VAN BERLAER gegeven die
verklaarde dat er een aangepast voorstel is dat werd voorgelezen door raadslid Eddie BOELENS om het
aangepast voorstel voor te lezen.
Het voorstel was als volgt:
1. De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om de
milieuhandhavingsambtenaar te belasten met een streng toezicht op de (onafhankelijke) emissie
metingen volgens correcte process parameters en correcte massastomen gebeuren.
2. De milieuvergunning voorziet 5 bijkomende metingen die de gemeente kan aanvragen. De
gemeenteraad draagt het college op om deze 5 bijkomende metingen in 2019 dan ook te laten uit te
voeren.
3. De gemeenteraad adviseert het college van burgemeester en schepenen om de zorgvuldigheid en
waarachtigheid van de voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag te analyseren.
Raadslid Eddie BOELENS vraagt om dit voorstel met een hoofdelijke stemming ter stemming voor te leggen.
Na de tweede schorsing legt de voorzitter dit voorstel ter stemming voor en dit a.d.h.v. een hoofdelijke
stemming.
Stemming:
Met 14 stemmen voor (Patrick VERTONGEN, Trui OLBRECHTS, Kirsten HOEFS, Eddie BOELENS, Gerlant VAN
BERLAER, Jelle DE WILDE, Jannik GROOTEN, Isabel GAISBAUER, Sofie ROELANDT, Karima MOKHTAR, Katrien
LE ROY, Linda DE PREE, Marnix SNAUWAERT, Katleen ORINX), 18 stemmen tegen (Chris SELLESLAGH, Philip
ROOSEN, Bart LAEREMANS, Karlijne VAN BREE, Tom GAUDAEN, Eric NAGELS, William DE BOECK, Anne-Laure
MOULIGNEAUX, Martine DE COPPEL, Luk RAEKELBOOM, Yves VERBERCK, Christian DONNEUX, Elke
WOUTERS, Brigitte JANSSENS, Gilbert GOOSSENS, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Rudi VAN
HOVE), 1 onthouding (Jean DEWIT)
BESLUIT:
Artikel 1.
Kennis te nemen van volgend toegevoegd punt:
 standpunt van het gemeentebestuur bij de Vergunningsaanvraag Viabuild Beton en Asfalt BVBA
waarvoor het openbaar onderzoek liep tot 19 januari 2019, ingediend door raadslid Eddie BOELENS,
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als bijlage bij dit besluit gevoegd en voor de bespreking en beraadslaging ervan te verwijzen naar het
zittingsverslag, zijnde de audio-opname, te vinden op de gemeentelijke website.
Art. 2.
Onderstaand voorstel, zoals ingediend door raadslid BOELENS en gewijzigd door raadslid VAN BERLER, niet
goed te keuren:
1. De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om de
milieuhandhavingsambtenaar te belasten met een streng toezicht op de (onafhankelijke) emissie
metingen volgens correcte process parameters en correcte massastomen gebeuren.
2. De milieuvergunning voorziet 5 bijkomende metingen die de gemeente kan aanvragen. De
gemeenteraad draagt het college op om deze 5 bijkomende metingen in 2019 dan ook te laten uit te
voeren.
3. De gemeenteraad adviseert het college van burgemeester en schepenen om de zorgvuldigheid en
waarachtigheid van de voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag te analyseren.

21. Ter stemming gelegde toegevoegde punten: "Metingen doorgaand vrachtverkeer Beigem en
Humbeek"
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Karima MOKHTAR, gemeenteraadslid
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Artikel 40 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB):
§ 1. Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de
volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2.
§ 2. De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan daarvoor algemene regels vaststellen.
§ 3. De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te
stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke
belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.
Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een administratieve sanctie wordt opgenomen,
wordt dadelijk verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de
politierechtbank.
Artikel 41 DLB:
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de
gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college
van burgemeester en schepenen.
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden
toevertrouwd:
1° de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden, vermeld in afdeling 1 en 2 van dit hoofdstuk.
De beslissing wordt genomen op grond van:
Artikel 21 DLB:
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen. De
gemeenteraadsleden bezorgen daarvoor hun toegelicht voorstel van beslissing aan de algemeen directeur,
die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.
Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan niet gebruikmaken van de mogelijkheid, vermeld
in het eerste lid.
De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van de
gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden, samen met de bijbehorende toegelichte
voorstellen.
Artikel 278, §1 DLB:
De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle
besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat is gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen
beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen.
Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van die laatste verplichting
kan worden afgeweken voor beslissingen die genomen zijn met unanimiteit.
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De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle
besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde
vragen en antwoorden. De gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audioof audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.
Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 28 in besloten vergadering behandelt,
vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er geen zittingsverslag opgesteld.
(...)
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
Gemeenteraadsleden kunnen punten toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad en daarbij moties of
voorstellen indienen die men ter stemming wil voor leggen.
De bespreking en beraadslaging van de ingediende motie of voorstel wordt opgenomen in het zittingsverslag,
zijnde de audio-opname, te vinden op de gemeentelijke website.
De uitslag van de stemming wordt opgenomen in de notulen van deze zitting.
Raadslid Jannik GROOTEN krijgt het woord en licht het agendapunt toe. Hij feliciteert de schepen met de
snelle communicatie over de brug bij Humbeek. Wel zou het beter zijn als altijd dezelfde portefeuillehouder
met de pers communiceert om problemen en onwaarheden te voorkomen. Hij stelt dat er de voorbije jaren
een grote toename inzake doorgaand vrachtverkeer op de grote verkeersassen in de deelgemeenten
Humbeek en Beigem. Onder normale omstandigheden echter, is deze toename moeilijk meetbaar. Soms kan
een ongeluk ook een opportuniteit met zich meebrengen. De inwoners van Humbeek en Beigem zullen
merken dat er veel minder vrachtverkeer is. Nu de camions tijdelijk niet als sluipverkeer door de twee dorpen
kunnen rijden, zou de gemeente een verkeerstelling kunnen uitvoeren. Als de brug weer geopend is, kan
opnieuw een meting worden gedaan. Als dan blijkt dat er veel meer vrachtverkeer door de dorpen rijdt,
kunnen eventueel maatregelen getroffen worden. Deze resultaten kunnen gebruikt worden om maatregelen
te treffen om het sluipverkeer van vrachtvervoer aan banden te leggen in onze gemeente.
Hij legt onderstaand besluit ter stemming voor:
"De gemeenteraad geeft het college de opdracht om zo snel als mogelijk metingen op te starten die het
vrachtverkeer in kaart brengen op de grote verkeersassen in de deelgemeenten Beigem en Humbeek, namelijk
de Kerkstraat, Achterstraat, Kruisstraat, Meerstraat en Beigemse Steenweg, Benedestraat en
Humbeeksesteenweg. De metingen dienen te worden uitgevoerd tijdens de ontoegankelijkheid van de brug in
Humbeek en een paar maanden na de heropening van de brug in Humbeek. De verzamelde data zal worden
gebruikt om de toename van het doorgaand vrachtverkeer te analyseren en de nodige maatregelen te treffen
om het sluipverkeer van vrachtvervoer aan banden te leggen."
De voorzitter geeft het woord aan schepen Philip ROOSEN.
Schepen Philip ROOSEN zegt dat het schepencollege in zijn beleidsplan sterk wil inzetten op veilig verkeer.
Meten is weten, dus er zullen sowieso veel zaken in kaart gebracht worden. Weken geleden is hierover al
overlegd met de politie. Het gemeentebestuur is bereid om een weeklang metingen te doen. De politie heeft
aangegeven dat dit haalbaar is. De meting die binnenkort kan worden uitgevoerd, kan dienen als nulmeting.
In het kader van het strategisch plan zal later nog een meting worden uitgevoerd naar het zwaar verkeer
door de dorpen.
Raadslid Jannik GROOTEN dankt de schepen voor zijn beantwoording.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Bijkomende informatie:
/
Stemming:
Met 31 stemmen voor (Chris SELLESLAGH, Philip ROOSEN, Bart LAEREMANS, Karlijne VAN BREE, Tom
GAUDAEN, Eric NAGELS, William DE BOECK, Anne-Laure MOULIGNEAUX, Martine DE COPPEL, Patrick
VERTONGEN, Trui OLBRECHTS, Kirsten HOEFS, Luk RAEKELBOOM, Yves VERBERCK, Eddie BOELENS, Christian
DONNEUX, Gerlant VAN BERLAER, Jelle DE WILDE, Jannik GROOTEN, Elke WOUTERS, Brigitte JANSSENS,
Isabel GAISBAUER, Gilbert GOOSSENS, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Sofie ROELANDT, Rudi
VAN HOVE, Katrien LE ROY, Linda DE PREE, Marnix SNAUWAERT, Katleen ORINX), 1 onthouding (Jean DEWIT)
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BESLUIT:
Artikel 1.
Kennis te nemen van volgend toegevoegd punt:
 Metingen doorgaan vrachtverkeer Beigem en Humbeek, ingediend door raadslid Jannik GROOTEN.,
als bijlage bij dit besluit gevoegd en voor de bespreking en beraadslaging ervan te verwijzen naar het
zittingsverslag, zijnde de audio-opname, te vinden op de gemeentelijke website.
Art. 2.
De gemeenteraad geeft het college de opdracht om zo snel als mogelijk metingen op te starten die het
vrachtverkeer in kaart brengen op de grote verkeersassen in de deelgemeenten Beigem en Humbeek,
namelijk de Kerkstraat, Achterstraat, Kruisstraat, Meerstraat en Beigemse Steenweg, Benedestraat en
Humbeeksesteenweg. De metingen dienen te worden uitgevoerd tijdens de ontoegankelijkheid van de brug
in Humbeek en een paar maanden na de heropening van de brug in Humbeek. De verzamelde data zal
worden gebruikt om de toename van het doorgaand vrachtverkeer te analyseren en de nodige maatregelen
te treffen om het sluipverkeer van vrachtvervoer aan banden te leggen.
MONDELINGE VRAGEN
22. Kennisname van de mondelinge vragen
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Karima MOKHTAR, gemeenteraadslid
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Artikel 40 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB):
§ 1. Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de
volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2.
§ 2. De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan daarvoor algemene regels vaststellen.
§ 3. De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te
stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke
belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.
Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een administratieve sanctie wordt opgenomen,
wordt dadelijk verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de
politierechtbank.
Artikel 41 DLB:
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de
gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college
van burgemeester en schepenen.
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden
toevertrouwd:
1° de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden, vermeld in afdeling 1 en 2 van dit hoofdstuk.
De beslissing wordt genomen op grond van:
Artikel 31 DLB:
De gemeenteraadsleden hebben het recht aan de burgemeester en aan het college van burgemeester en
schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.
Artikel 278, §1 DLB:
(...)
De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle
besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde
vragen en antwoorden. De gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audioof audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.
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Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 28 in besloten vergadering behandelt,
vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er geen zittingsverslag opgesteld.
(...)
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
/
Bijkomende informatie:
/
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Enig artikel.
Kennis te nemen van de mondelinge vragen door de raadsleden ter zitting gesteld en voor de inhoud ervan
te verwijzen naar het zittingsverslag, zijnde de audio-opname, te vinden op de gemeentelijke website.
BESLOTEN

GOEDKEUREN NOTULEN
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige gemeenteraad
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Karima MOKHTAR, gemeenteraadslid
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Artikel 32 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB):
De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikel 277 en 278.
Behalve in spoedeisende gevallen worden de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering ten
minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Het
huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag ter beschikking worden
gesteld. Als een gemeenteraadslid daarom verzoekt, worden de notulen en het zittingsverslag elektronisch
ter beschikking gesteld.
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de
notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden
aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering
worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de
voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur. Als de gemeenteraad bij spoedeisendheid is
samengeroepen, kan de gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende
vergadering.
Telkens als de gemeenteraad het wenselijk acht, worden de notulen staande de vergadering opgemaakt en
door de meerderheid van de gemeenteraadsleden en de algemeen directeur ondertekend.
Artikel 41 DLB:
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de
gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college
van burgemeester en schepenen.
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De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden
toevertrouwd:
1° de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden, vermeld in afdeling 1 en 2 van dit hoofdstuk.
De beslissing wordt genomen op grond van:
Artikel 277, §1 DLB.
De algemeen directeur woont de vergaderingen van de gemeenteraad bij en is verantwoordelijk voor het
opstellen en het bewaren van de notulen en het zittingsverslag ervan. De notulen en het zittingsverslag van
de gemeenteraad worden, na goedkeuring, ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de
algemeen directeur.
Artikel 278, §1 DLB.
De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle
besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat is gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen
beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen.
Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van die laatste verplichting
kan worden afgeweken voor beslissingen die genomen zijn met unanimiteit.
De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle
besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde
vragen en antwoorden. De gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audioof audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.
Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 28 in besloten vergadering behandelt,
vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er geen zittingsverslag opgesteld.
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
Raadslid Eddie BOELENS merkt op dat de notulen van 3 januari 2019 niet volledig weergeven wat er ter
zitting is gebeurd. Men heeft bij sluiting van de zitting niet de kans heeft gehad om de gewenste
tussenkomsten te doen. Normaliter kan de fractievoorzitter bij de eerste gemeenteraadsvergadering de
intenties van zijn fractie toelichten. Vooraf was beslist om zes minuten spreektijd te verdelen onder de
fracties om hun intenties kort toe te lichten. Het betreurt hem dat de meerderheidspartijen er geen gebruik
van hebben gemaakt om hun intenties te delen. De voorzitter heeft na drie interventies gezegd dat de
vergadering werd afgeblokt. Dat incident is niet in het verslag opgenomen.
Raadslid Jean DEWIT denkt dat het gevraagde de waarheid benadert, maar dat de heer Boelens vergeet dat
het punt niet op de agenda stond, waardoor de raad niet rechtsgeldig kennis kon nemen van het onderwerp.
Hij gaat niet akkoord met een wijziging van het verslag.
De voorzitter zegt toe om dit op te nemen onder het huidige agendapunt en dus in het verslag van deze
vergadering. De voorzitter benadrukt dat het een installatievergadering betrof.
Raadslid Jannik GROOTEN is het niet eens met raadslid DEWIT. Een installatievergadering is een gewone
gemeenteraadsvergadering. Als op de agenda een eedaflegging staat, is het logisch dat de personen die een
eed afleggen, een persoonlijke toelichting geven.
Raadslid Eddie BOELENS sluit zich aan bij raadslid GROOTEN. Op elke gemeenteraadsvergadering krijgt men
de kans om bijkomende vragen te stellen. Zijn fractie had de kans willen grijpen om op een positieve manier
aan te geven waar zij op een constructieve manier oppositie wil gaan voeren. Het betreurt hem dat enkele
fracties daar de kans niet voor hebben gekregen en hij zou dit graag in de notulen terugzien.
Bijkomende informatie:
/
Amendement:
/
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Enig artikel.
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De gemeenteraad keurt de notulen van de vergaderingen van 20 december 2018 en 3 januari 2019 goed,
rekening houdend met de volgende bemerkingen:
 raadslid Eddie BOELENS stelt dat de notulen van 3 januari 2019 niet volledig weergeven wat er ter
zitting is gebeurd. De fractie GROEN had 6 min. spreekrecht gevraagd waarbij elk raadslid de
gemeenteraad gedurende 1 min. zou mogen toespreken. Nadat 3 leden van de partij deze
mogelijkheid mochten benutten, zei de voorzitter dat men nu wel zou stoppen en sloot de
vergadering;
 raadslid BOELENS wenst dat bovenstaande bemerking genotuleerd wordt, raadslid Jean DEWIT gaat
hier niet mee akkoord.

ONDERWIJS
BASISSCHOLEN
2.

Voorstel tot wijziging van de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2016 houdende vaststelling van

de aanwervings-en bevorderingsprocedure voor het ambt van directeur basisonderwijs
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Karima MOKHTAR, gemeenteraadslid
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Artikel 56, §1 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB).
Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de
gemeenteraad voor. Het college van burgemeester en schepenen voert de besluiten van de gemeenteraad
uit.
Artikel 40, §1 DLB.
Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid
van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel 2.
Artikel 41 DLB.
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de
gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college
van burgemeester en schepenen.
De beslissing wordt genomen op grond van:
De gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2016 m.b.t. het vaststellen van de aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden voor het ambt van directeur basisonderwijs.
Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 7 januari 2019 om de
gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2016 aan te passen.
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
In zitting van 15 oktober 2018 besliste het college van burgemeester en schepenen om een
selectieprocedure op te starten voor de aanleg van een wervingsreserve "directeur basisonderwijs" in één
van de gemeentelijke basisscholen van Grimbergen.
Met ingang van 1 januari 2019 is er een vacante betrekking voor de gemeentelijke basisschool 't Villegastje te
Strombeek, wegens pensioen van de uittredend directeur.
De selectieprocedure werd op 20 december 2018 afgesloten. Finaal was geen enkele kandidaat geslaagd in
alle onderdelen (schriftelijk gedeelte, psychosociaal-technisch gedeelte, mondeling gedeelte).
In zitting van 7 januari 2019 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de resultaten van
de selectieprocedure. Hierbij werd ook de goedkeuring gegeven voor de start van de nieuwe
selectieprocedure. De publicatie is ondertussen gebeurd.
Het lijkt redelijk om de kandidaten die in de vorige selectieprocedure voor 1 of meerdere onderdelen
slaagden of geschikt werden verklaard, de mogelijkheid te geven om hiervoor een vrijstelling aan te vragen
als zij deel nemen aan de nieuwe selectieprocedure.
In de vorige selectieprocedure slaagden 5 kandidaten in het schriftelijk gedeelte en gingen door naar het
assessment. Van de 5 kandidaten die deelnamen aan het assessment werd 1 kandidaat "geschikt" bevonden.
In de huidige gemeenteraadsbeslissing heeft de kandidaat niet de mogelijkheid om vrijstelling voor de
geslaagde examenonderdelen in te roepen.
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Om dit principe op algemene wijze te verankeren in de huidige aanwervings- en bevorderingsprocedure voor
het ambt van directeur basisonderwijs, dient de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2016 aangepast te
worden.
Volgende aanpassingen worden voorgesteld:
In artikel 3 tweede lid:
Behouden:
Om te slagen in het examen moeten de kandidaten voor elk onderdeel van het schriftelijk gedeelte en voor
het mondeling minstens 50% van de punten behalen. Op het schriftelijk en mondeling gedeelte samen
moeten de kandidaten om te slagen voor het examen minstens 60% van de punten behalen.
schrappen: Enkel de 3 best gerangschikte kandidaten van het schriftelijk examen worden toegelaten tot de
verdere procedure. Indien meer dan 1 betrekking in eenzelfde procedure kan worden begeven of bij aanleg
van een wervingsreserve zullen enkel de 5 best gerangschikte kandidaten tot de verdere procedure worden
toegelaten.
Toevoegen:
Alle geslaagde kandidaten van het schriftelijk gedeelte (inclusief de kandidaten die een vrijstelling genieten
op basis van artikel 8) worden toegelaten tot de verdere procedure.
Behouden:
Voor het psychosociaal-technisch gedeelte (assessment) krijgen de kandidaten de vermelding "geschikt" of
"niet geschikt". Enkel de kandidaten die als "geschikt" worden weerhouden in het psychosociaal-technisch
gedeelte worden toegelaten tot het mondeling gedeelte.
Het nieuw artikel 3, tweede lid wordt dan:
Om te slagen in het examen moeten de kandidaten voor elk onderdeel van het schriftelijk gedeelte en voor
het mondeling minstens 50% van de punten behalen. Op het schriftelijk en mondeling gedeelte samen
moeten de kandidaten om te slagen voor het examen minstens 60% van de punten behalen.
Alle geslaagde kandidaten van het schriftelijk gedeelte (inclusief de kandidaten die een vrijstelling genieten
op basis van artikel 8) worden toegelaten tot de verdere procedure.
Voor het psychosociaal-technisch gedeelte (assessment) krijgen de kandidaten de vermelding "geschikt" of
"niet geschikt".
Enkel de kandidaten die als "geschikt" worden weerhouden (inclusief de kandidaten die op dit onderdeel een
vrijstelling genieten op basis van artikel 8) in het psychosociaal-technisch gedeelte worden toegelaten tot het
mondeling gedeelte.
Artikel 8 kan vervangen worden door de volgende tekst:
Bij de opstart van een nieuwe selectieprocedure voor het ambt van directeur basisonderwijs binnen het jaar
na het afsluiten van een vorige selectieprocedure zonder geslaagde kandidaten geldt het volgende:
Kandidaten die deelnamen aan de eerste selectieprocedure en die in 1 of meerdere van de onderdelen
slaagden en/of geschikt werden bevonden op basis van artikel 3, 2° lid, kunnen bij deelname aan de nieuwe
selectieprocedure vrijstelling krijgen voor de onderdelen waarin zij geslaagd zijn en/of geschikt werden
bevonden. In dat geval nemen zij de op die onderdelen behaalde punten/quotering uit de eerste
selectieprocedure mee bij deelname aan de nieuwe selectieprocedure.
Concreet geldt de vrijstelling voor volgende behaalde punten/quotering:
 voor het schriftelijk gedeelte: geslaagd bij behalen van 50% van de punten
 voor het assessment: bij "geschiktverklaring"
Kandidaten die in aanmerking komen voor een dergelijke vrijstelling worden hiervan geïnformeerd bij
aangetekende brief waarin hun kandidatuur voor de nieuwe selectieprocedure wordt aanvaard.
De kandidaten dienen binnen de 7 werkdagen na verzending van de brief per e-mail te laten weten of zij de
vrijstelling al dan niet willen opnemen.
Kandidaten die slaagden voor meerdere onderdelen van de vorige selectieprocedure geven in hun e-mail aan
voor welke onderdelen zij de vrijstelling opnemen.
Kandidaten die laten weten dat ze geen gebruik maken van de vrijstelling, verliezen onherroepelijk het recht
op deze vrijstelling.
De datum van afsluiting van de vorige selectieprocedure zoals opgenomen in het eerste lid is de datum van
de zitting waarop het college kennis neemt van de resultaten van deze procedure. De periode van 1 jaar start
vanaf die datum. Indien de laatste dag van de periode een zaterdag/zondag of wettelijke feestdag is eindigt
de periode de eerstvolgende werkdag.
Bijkomende informatie:
/
Amendement:
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Dit punt wordt op verzoek van raadslid Hoefs verdaagd naar de besloten zitting.
Stemming:
Met 31 stemmen voor (Chris SELLESLAGH, Philip ROOSEN, Bart LAEREMANS, Karlijne VAN BREE, Tom
GAUDAEN, Eric NAGELS, William DE BOECK, Anne-Laure MOULIGNEAUX, Martine DE COPPEL, Jean DEWIT,
Patrick VERTONGEN, Trui OLBRECHTS, Kirsten HOEFS, Luk RAEKELBOOM, Yves VERBERCK, Eddie BOELENS,
Christian DONNEUX, Gerlant VAN BERLAER, Jelle DE WILDE, Jannik GROOTEN, Elke WOUTERS, Brigitte
JANSSENS, Isabel GAISBAUER, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Sofie ROELANDT, Rudi VAN
HOVE, Katrien LE ROY, Linda DE PREE, Marnix SNAUWAERT, Katleen ORINX), 1 niet gestemd (Gilbert
GOOSSENS)
BESLUIT:
Enig artikel.
Keurt de door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 januari 2019 voorgestelde
aanpassingen aan de beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2016 goed en stelt de aangepaste
aanwervings-en bevorderingsprocedure voor het ambt van directeur basisonderwijs hieronder vast.
Artikel 1. Ongewijzigd
Het ambt van directeur basisonderwijs wordt toegankelijk gesteld bij aanwerving of bij bevordering. Het
college van burgemeester en schepenen bepaalt bij de openstelling van het ambt:
 de wijze van begeven;
 of er al dan niet een wervingsreserve wordt aangelegd;
 de geldigheidsduur van de eventuele wervingsreserve.
Art. 2. Ongewijzigd
De kandidaten moeten voldoen aan de minimale voorwaarden die voor het begeven van het ambt zijn
vastgesteld door de Vlaamse overheid. Aanvullend moeten zij:
 op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 3 jaar verworven hebben in
het door de Vlaamse gemeenschap georganiseerde onderwijs of in een onderwijsdienst van een
openbaar bestuur;
 slagen voor het aanwervings- of bevorderingsexamen.
Art. 3. eerste lid: Ongewijzigd
Het programma van het aanwervings- en bevorderingsexamen omvat minimaal de volgende delen en
onderdelen:
 schriftelijk gedeelte
1. juridisch-administratieve proef (30 punten)
Toetsing van het inzicht in en de vertrouwdheid met de reglementering inzake het basisonderwijs.
De kandidaten moeten vooral aantonen dat zij de reglementering kunnen situeren en toepassen.
2. Pedagogische proef (40 punten)
Het uitschrijven van een verhandeling/verslag waarin wordt gepeild naar de kennis van de kandidaat
voor wat betreft de situering van het gesubsidieerd basisonderwijs in het brede kader van het
onderwijslandschap of omtrent een of andere onderwijskundige problematiek.
3. Case-studie (30 punten)
Peilen naar de bekwaamheid om aan de hand van fictieve gegevens een schoolorganisatorisch
probleem op te lossen.
 psychosociaal-technisch gedeelte (geschikt/niet geschikt)
Deze proef, waarvoor beroep zal gedaan worden op een extern erkend specialist of organisme, is
gericht op de evaluatie van:
1. de draagkracht en mentale weerbaarheid die nodig zijn om kritieke periodes in de tewerkstelling
(zoals de beginperiode) goed door te komen;
2. het persoonlijk organisatievermogen dat moet toelaten om zowel de eigen taken op het vlak van de
schoolorganisatie als het functioneren van de medewerkers in de school te plannen en op te volgen;
3. de psychosociale vaardigheden die vereist zijn om te kunnen omgaan met de verschillende (en vaak
tegenstrijdige) aanspraken van diverse belanghebbenden (leerlingen, leerkrachten, ouders,
schoolbestuur, hogere overheid, …).
 mondeling gedeelte (60 punten)
Een gesprek met de examenjury waarin verder gepeild wordt naar:
1. de algemene maturiteit van de kandidaat;
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2.

de aanwezigheid van de sociale vaardigheden die nodig zijn om goede contacten uit te bouwen met
het personeel, de ouders van leerlingen, de gemeentelijke administratie, de
beleidsverantwoordelijken, de plaatselijke gemeenschap en de voogdijoverheid;
3. de aanwezigheid van leidinggevende vaardigheden bij de kandidaat;
4. de motivatie van de kandidaat;
5. de mate waarin de kandidaat beantwoordt aan het goedgekeurde profiel;
6. kennis van het basisonderwijs en de lokale context;
7. kennis van de werking van het gemeentebestuur;
8. visie op een pedagogisch project voor het basisonderwijs;
9. kennis van de hedendaagse leefwereld, cultuur, jongeren, volwassenen;
10. kennis van het basisonderwijs in het algemeen.
Tweede lid - gewijzigd
Om te slagen in het examen moeten de kandidaten voor elk onderdeel van het schriftelijk gedeelte en voor
het mondeling minstens 50% van de punten behalen. Op het schriftelijk en mondeling gedeelte samen
moeten de kandidaten om te slagen voor het examen minstens 60% van de punten behalen.
Alle geslaagde kandidaten van het schriftelijk gedeelte (inclusief de kandidaten die een vrijstelling genieten
op basis van artikel 8) worden toegelaten tot de verdere procedure.
Voor het psychosociaal-technisch gedeelte (assessment) krijgen de kandidaten de vermelding "geschikt" of
"niet geschikt".
Enkel de kandidaten die als "geschikt" worden weerhouden (inclusief de kandidaten die op dit onderdeel een
vrijstelling genieten op basis van artikel 8) in het psychosociaal-technisch gedeelte worden toegelaten tot het
mondeling gedeelte.
Art. 4. Ongewijzigd
De examenjury belast met het afnemen van het schriftelijk en mondeling gedeelte van het aanwervings- en
bevorderingsexamen wordt als volgt samengesteld:
 de algemeen directeur van Grimbergen of diens afgevaardigde;
 een deskundige inzake de pedagogisch-didactische aspecten van de sector basisonderwijs;
 een directeur van een gemeentelijke basisschool met minimaal 180 leerlingen uit een andere
gemeente;
 een adviseur van het OVSG.
Art. 5. Ongewijzigd
De benoeming in het ambt van directeur gebeurt steeds op proef. De duur van de proefperiode bedraagt
maximaal 24 maanden.
Art. 6. Ongewijzigd
De op proef benoemde directeur moet vóór het einde van de eerste 12 maanden van de proefperiode een
beleidsplan ter kennisname voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen.
Art. 7. Ongewijzigd
De tussentijdse evaluatie van de proefperiode gebeurt na 10 maanden en de eindevaluatie na 20 maanden.
De evaluaties gebeuren door aan het bestuur interne personen voor wat betreft het bestuurlijke domein
(evalueren van het nakomen van afspraken en samenwerking met gemeentediensten inzake financiën,
communicatie, verslaggeving, ...) en externe personen voor het pedagogische en didactische domein. Het
college van burgemeester en schepenen wordt gemandateerd om de samenstelling van deze jury’s nader te
bepalen.
Art. 8. Gewijzigd - Toevoeging
Bij de opstart van een nieuwe selectieprocedure voor het ambt van directeur basisonderwijs binnen het jaar
na het afsluiten van een vorige selectieprocedure zonder geslaagde kandidaten geldt het volgende:
Kandidaten die deelnamen aan de eerste selectieprocedure en die in 1 of meerdere van de onderdelen
slaagden en/of geschikt werden bevonden op basis van artikel 3, 2° lid, kunnen bij deelname aan de nieuwe
selectieprocedure vrijstelling krijgen voor de onderdelen waarin zij geslaagd zijn en/of geschikt werden
bevonden. In dat geval nemen zij de op die onderdelen behaalde punten/quotering uit de eerste
selectieprocedure mee bij deelname aan de nieuwe selectieprocedure.
Concreet geldt de vrijstelling voor volgende behaalde punten/quotering:
 voor het schriftelijk gedeelte: geslaagd bij behalen van 50% van de punten;
 voor het assessment: bij geschiktverklaring".
Kandidaten die in aanmerking komen voor een dergelijke vrijstelling worden hiervan geïnformeerd in de
aangetekende brief waarbij hun kandidatuur voor de nieuwe selectieprocedure wordt aanvaard.
De kandidaten dienen binnen de 7 werkdagen na verzending van de brief per email te laten weten of zij de
vrijstelling al dan niet willen opnemen.
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Kandidaten die vrijstelling kregen voor meerdere onderdelen van de vorige selectieprocedure geven in hun
email aan voor welke onderdelen zij de vrijstelling opnemen.
Kandidaten die laten weten dat ze geen gebruik maken van de vrijstelling, verliezen onherroepelijk het recht
op deze vrijstelling.
De datum van afsluiting van de vorige selectieprocedure zoals opgenomen in het eerste lid is de datum van
de zitting waarop het college kennis neemt van de resultaten van deze procedure. De periode van 1 jaar start
vanaf die datum. Indien de laatste dag van de periode een zaterdag/zondag of wettelijke feestdag is eindigt
de periode de eerstvolgende werkdag.

De voorzitter sluit de vergadering.
Namens de gemeenteraad
In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL
algemeen directeur

Martine DE COPPEL
voorzitter gemeenteraad
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