GEMEENTE GRIMBERGEN
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST
Besloten vergadering van maandag 11 maart 2019
Aanwezig:

Chris SELLESLAGH, burgemeester
Philip ROOSEN, Bart LAEREMANS, Karlijne VAN BREE, Tom GAUDAEN, Eric NAGELS,
William DE BOECK, Anne-Laure MOULIGNEAUX, schepenen
Muriel VAN SCHEL, algemeen directeur

Verontschuldigd:

/

Afwezig:

/

GOEDKEUREN NOTULEN
1.

Goedkeuring van de notulen van het vorige college (zie onder luik "publicaties")

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 04 maart 2019 goed.
POLITIE
2. Lokale politie - Aanpassing openingsuren onthaal
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Karlijne VAN BREE, derde schepen
Het schepencollege beslist op vraag van de politie omwille van operationele noodzaak, om het onthaal van
de lokale politie Grimbergen in het weekend te sluiten en de openingsuren van maandag tot vrijdag te
wijzigen naar 10u00 tot 20u00 en dit voor te leggen aan BOC en de gemeenteraad.
3.

Lokale politie – Kennisgeving brief aan de minister van binnenlandse zaken over de dienstverlening door
het CIC Vlaams-Brabant – Problematiek deficitaire personeelstoestand
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Karlijne VAN BREE, William DE BOECK, schepenen
De burgemeester vraagt de minister van binnenlandse zaken via brief om voldoende aandacht te hebben
voor de deficitaire personeelstoestand van het Communicatie- en informatiecentrum (CIC) Vlaams-Brabant
en hoopt dat het CIC Vlaams-Brabant binnen een korte tijdspanne opnieuw haar opdrachten en taken
volwaardig kan uitoefenen.
4. Lokale politie – Samenwerking met vrijwilligers als diefstalpreventie adviseurs
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Karlijne VAN BREE, William DE BOECK, schepenen
Het schepencollege gaat akkoord met de verdere samenwerking met vrijwilligers als diefstalpreventieadviseurs en legt de samenwerkingsprocedure voor akkoord voor aan de gemeenteraad.
5. Lokale politie – Beëindiging contract onbepaalde duur van een bediende (CALog niveau D)
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Karlijne VAN BREE, William DE BOECK, schepenen
Het schepencollege legt de beëindiging van een contract van onbepaalde duur van een bediende ter
goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
FINANCIËN
6.

Kennisgeving te betalen wedden, vergoedingen en toelagen aan de lokale politie uitbetaald in de maand
februari 2019
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Het college neemt kennis van de wedden en het aantal vergoedingen uitbetaald in de maand februari 2019
aan de leden van de lokale politie.

POLITIEKE ORGANISATIE
VRAAG TOT INZAGE/AFSCHRIFT
7. Vraag tot inzage / afschrift gemeenteraadslid
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Karlijne VAN BREE, derde schepen
Het schepencollege neemt kennis van een vraag tot inzage van een raadslid waarbij tevens een afschrift van
een aantal stukken wordt gevraagd. Het recht op inzage wordt verleend.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
8.

Interlokale vereniging "Intergemeentelijke Samenwerking Sociale Economie Vilvoorde, Machelen en
Grimbergen" ("ISSE VIMAGRI") - Aanduiding van twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers van
het gemeentebestuur in het beheerscomité

Het schepencollege beslist de aanduiding van 2 effectieve gemeentelijke vertegenwoordigers in het
beheerscomité van de interlokale vereniging "ISSE VIMAGRI" aan de gemeenteraad voor te leggen.
9.

Interlokale vereniging "Regionaal Woonbeleid Noord" - Aanduiding van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervanger van het gemeentebestuur in het beheerscomité

Het schepencollege beslist de aanduiding van 1 effectieve gemeentelijke vertegenwoordiger en 1
plaatsvervanger in het beheerscomité van de interlokale vereniging "Regionaal Woonbeleid Noord" aan de
gemeenteraad voor te leggen.
10. Integraal Waterbeleid Dijle-Zennebekken - Aanduiding vertegenwoordiger in het bekkenbestuur DijleZennebekken en het Benedenscheldebekken
Het schepencollege beslist de volgende punten ter beraadslaging voor te leggen aan de gemeenteraad:
 de aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger in het
bekkenbestuur Dijle-Zennebekken;
 de aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger in het
bekkenbestuur Benedenscheldebekken.
11. Interlokale kostendelende vereniging Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en
Bescherming op het werk Haviland (GIDPBW) - Aanduiding van een vertegenwoordiger in het
beheerscomité
Het schepencollege beslist de aanduiding van 1 effectieve gemeentelijke vertegenwoordiger en 1
plaatsvervanger in het beheerscomité van de interlokale vereniging "GIDPBW Haviland" aan de
gemeenteraad voor te leggen.
12. Projectvereniging voor cultuur 'Noordrand' - Aanduiding vertegenwoordiger raad van bestuur Aanduiding lid met raadgevende stem - Aanduiding lid adviesgroep
Het schepencollege legt volgende punten ter beraadslaging voor aan de gemeenteraad:
 de aanduiding van een effectief en een plaatsvervangend lid in de raad van bestuur van de
projectvereniging Noordrand;
 de aanduiding van een effectief en een plaatsvervangend lid met raadgevende stem in de raad van
bestuur van de projectvereniging Noordrand;
 de aanduiding van een lid voor de adviesgroep van de projectvereniging Noordrand.
13. Projectvereniging voor cultuur 'Noordrand' - Toetredingsbeslissing
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Het schepencollege legt de toetreding tot de projectvereniging Noordrand ter beraadslaging voor aan de
gemeenteraad.
EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN
14. Gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Heemschut vzw - Aanpassing statuten
Het schepencollege beslist het ontwerp van statutenwijziging voor het extern verzelfstandigd agentschap
Heemschut vzw ter beraadslaging aan de gemeenteraad voor te leggen.
INTERNE ORGANISATIE
15. Kennisname van de notulen van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen
Het schepencollege neemt kennis van de notulen van 25 februari en 1 maart 2019 van het directiecomité van
het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen.
PERSONEEL
Rechtspositieregeling

16. Aanpassing van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
Het schepencollege beslist om een aanpassing van de rechtspositieregeling voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Werving en Selectie

17. Procedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van coördinator schoonmaak en refters (C1-C3)
- dienst Logistiek
Het schepencollege beslist om voor de tijdelijke invulling van de betrekking van coördinator schoonmaak en
refters (C1-C3) voor de dienst Logistiek een oproep te doen tot interne kandidaten.
18. Procedure voor de invulling van twee voltijdse betrekkingen van beleidsmedewerker openbare werken
(B1-B3) in contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) - Bepaling wijze van
begeven - Vaststelling bekendmakingsmodaliteiten - Vaststelling uiterste datum voor het indienen van
de kandidaturen
Het schepencollege beslist om een selectieprocedure te organiseren voor de tijdelijke invulling van twee
voltijdse betrekkingen van beleidsmedewerker openbare werken (B1-B3) voor de afdeling Ruimte.
19. Bevorderings- en aanwervingsprocedure voor het invullen van een voltijdse betrekking van adviseur
ruimtelijke planning/beleid (A1a-A3a) in contractueel dienstverband, inclusief de aanleg van een
wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) - Aanvaarding van de kandidaturen
Het schepencollege bepaalt welke kandidaten definitief worden toegelaten tot de selectieprocedure voor de
betrekking van adviseur ruimtelijke planning/beleid (A1a-A3a).
20. Bevorderings- en aanwervingsprocedure voor het invullen van een voltijdse betrekking van adviseur
vergunningen (A1a-A3a) in contractueel dienstverband, inclusief de aanleg van een wervingsreserve
(geldigheidsduur 2 jaar) - Aanvaarding van de kandidaturen
Het schepencollege bepaalt welke kandidaten definitief worden toegelaten tot de selectieprocedure voor de
betrekking van adviseur vergunningen (A1a-A3a).
21. Bevorderingsprocedure voor het invullen van een voltijdse betrekking van coördinator ICT (B4-B5) in
statutair dienstverband, inclusief de aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) Aanvaarding van de kandidaturen
Het schepencollege bepaalt welke kandidaten definitief worden toegelaten tot de selectieprocedure voor de
betrekking van coördinator ICT (B4-B5).
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22. Procedure voor de aanleg van een wervingsreserve voor de betrekking van bibliotheekassistent (C1-C3)
(geldigheidsduur 2 jaar) - Aanvaarding van de kandidaturen
Het schepencollege bepaalt welke kandidaten definitief worden toegelaten tot de selectieprocedure voor de
betrekking van bibliotheekassistent (C1-C3).
23. xxx - vaste aanstelling in statutair dienstverband als vakman (D1-D3) - groep Magazijn en Onderhoud
Het schepencollege beslist over de vaste aanstelling van een personeelslid van de groep Magazijn en
Onderhoud.
24. xxx – Aanwerving – puttend uit de vastgestelde wervingsreserve – als voltijds logistiek helpster (E1-E3) in
contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd)
Er wordt een personeelslid aangeworven voor de dienst Logistiek.
25. Procedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van logistiek help(st)er (E1-E3) in contractueel
dienstverband – Vacantverklaring – Bepaling wijze van begeven
Er wordt een voltijdse betrekking van logistiek help(st)er (E1-E3) voor de dienst Logistiek vacant verklaard om
te worden begeven puttend uit de bestaande wervingsreserve voor logistiek help(st)er (E1-E3).
26. Aanwerving van xxx als voltijds beleidsmedewerker (B1-B3) voor het kabinet van de burgemeester
Er wordt een personeelslid aangeworven voor het kabinet van de burgemeester.
27. Aanwervingsprocedure voor het invullen van drie voltijdse betrekkingen van toezichter-handlanger (E1E3) in contractueel dienstverband, inclusief de aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) Aanvaarding van de kandidaturen
Het schepencollege bepaalt welke kandidaten definitief worden toegelaten tot de selectieprocedure voor de
betrekking van toezichter-handlanger (E1-E3).
28. Bevorderings- en aanwervingsprocedure voor het invullen van een voltijdse betrekking van magazijnier
(C1-C3) in contractueel dienstverband, inclusief de aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2
jaar) - Aanvaarding van de kandidaturen
Het schepencollege bepaalt welke kandidaten definitief worden toegelaten tot de selectieprocedure voor de
betrekking van magazijnier (C1-C3).
itdiensttreding

29. xxx - voltijds coördinator (C4-C5) in statutair dienstverband - groep Gebouwen - Ontslagverlening met
het oog op oppensioenstelling
Er wordt ontslag verleend met het oog op een oppensioenstelling.
ICT
30. Implementatie en uitbreiding draadloos netwerk in de gemeentelijke basisscholen De Mozaïek en ’t
Villegastje
Het schepencollege beslist om voor de implementatie en uitbreiding van het draadloos netwerk binnen de
gemeentelijke basisscholen “’t Villegastje” en de “Mozaïek een beroep te doen op de raamovereenkomst
“draadloos netwerk & randapparatuur” opgemaakt door het autonoom provinciebedrijf VERA die als
aankoopcentrale met aanvullende aankoopactiviteiten zal optreden.
VERZEKERINGEN
Schade - en arbeidsongevallen

31. xxx - Arbeidsongeval van 13 oktober 2018 – Genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid
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Genezenverklaring arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.
32. Brandpolis nr. 38.152.723 – Schadegeval van 14 december 2017 in Tommenmolenstraat –
Tenlasteneming vrijstellingsbedrag
Tenlasteneming vrijstellingsbedrag brandpolis.
FINANCIËN
BESTELBONS
33. Gemeente - Bestelbons
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Karlijne VAN BREE, derde schepen
Het schepencollege gunt de opdrachten zoals opgenomen in het register ad hoc en keurt de volgende
bestelbons goed wat het exploitatiebudget 2019 betreft: nummer 750, van 797 tot 822, van 824 tot 830.
VERVANGENDE NOTA
34. Gemeente - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2018
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Karlijne VAN BREE, derde schepen
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
35. Gemeente - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2019
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Karlijne VAN BREE, derde schepen
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
36. Gemeente - Vervangende nota bij kredietoverschrijding 2019
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Karlijne VAN BREE, derde schepen
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN
37. Administratief toezicht op een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm
(EVA-vzw) Heemschut - Ontwerp van rekening 2018 - Kennisneming
Het schepencollege beslist het ontwerp van de rekening 2018 van EVA Heemschut voor kennisneming te
aanvaarden en ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen.
KERKBESTUREN
38. Kennisgeving notulen 30 januari 2019 van de kerkraad Heilig Hart en Sint-Jozef te Grimbergen
Het schepencollege neemt akte van de notulen van 30 januari 2019 van de kerkraad Heilig Hart en Sint-Jozef
te Grimbergen.
GRONDGEBIED EN RUIMTE
39. Aankoop van 2 bestelwagens - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's
Het bestek en de raming voor de opdracht “Aankoop van 2 bestelwagens”, opgesteld door de dienst Werken
in Eigen Beheer, wordt goedgekeurd. Meerdere garagisten worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
40. Kennisneming van het verslag van de vergadering van 14 februari 2019 met betrekking tot de
problematiek omtrent de woningen gelegen Veldkantstraat 66 en 68 en de interesse van de
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concessionaris van de camping met betrekking tot een aankoop van het pand gelegen Veldkantstraat 64
Het schepencollege neemt kennis van de bestaande onduidelijkheid over de kwaliteit, de verhuur en het
eigendomsstatuut van de panden gelegen Veldkantstraat 64-66-68 te 1850 Grimbergen en over de
campingconcessie.
41. Hersamenstelling van het deontologisch controleorgaan van het Recreatief Vliegveld Grimbergen
Het schepencollege beslist kandidaturen in te winnen voor de hersamenstelling van het deontologisch
controleorgaan in functie van de uitbating van het recreatief vliegveld.
42. Verkavelingsaanvraag VA/834/17 door Planex nv, Xavier Buissestraat 29 te 1800 Vilvoorde voor de
grond gelegen Jean Deschampsstraat 33A, 33B, 33C, 35, 37 en 39 te 1850 Grimbergen met als kadastrale
gegevens afdeling 1 sectie I nrs. 193 Z, 192 G en 193 E2 - Attest verkoop der loten
Het schepencollege heeft het attest verkoop der loten afgeleverd voor de verkaveling (VA/834/17) voor de
grond gelegen Jean Deschampsstraat 33 A, 33 B, 33 C, 35, 37 en 39 te 1850 Grimbergen met als kadastrale
gegevens afdeling 1 sectie I nrs. 193 Z, 192 G en 193 E 2.
43. Aanvraag vanwege Jeugdraad Grimbergen voor het organiseren van het evenement Last Fenikshof op 11
mei 2019 in het Fenikshof
Het schepencollege geeft aan Jeugdraad Grimbergen de toelating om in het Fenikshof op zaterdag 11 mei
2019 van 21u tot zondag 12 mei 2019 03.00u elektronisch versterkte muziek te brengen voor het evenement
Last Fenikshof met een maximum geluidsniveau > 85 dB(A) (LAeq 15min) en < 100 dB(A) (LAeq 60 min).
GEBOUWEN
44. Aanvraag goedkeuring detailinrichting en functionering van de uitvoering van het zelfreinigende
inbouwtoilet door Besix Infra nv langsheen de Sint-Amandsstraat te 1853 Grimbergen.
Het schepencollege stelt vast dat de kost voor een automatisch reinigende toilet, in de bestaande ruimte
langsheen de Sint-Amandsstraat te 1853 Grimbergen, onverantwoord hoog is en beslist dit daarom te
schrappen.
WEGEN
45. Heraanleg Oostvaartdijk Humbeek tussen de Kanaalstraat en de Bergstraat te 1851 Grimbergen Kennisgeving schrijven van De Vlaamse Waterweg nv op aanvraag van het buurtcomité Oostvaartdijk.
De alternatieve voorstellen van het buurtcomité Oostvaartdijk om deels tegemoet te komen aan de vraag om
extra parkeergelegenheid te creëren, zijn geëvalueerd door De Vlaamse Waterweg nv en het schepencollege.
Het voorstel tot aanleg van een parking op de hoek van de Oostvaartdijk en de Bergstraat wordt weerhouden
voor verder onderzoek en studie. Er wordt één plaats voorzien voor een kiss en ride, ter hoogte van
Oostvaartdijk 317.
46. Humbeek - Dijkstraat Wegenis- en rioleringswerken - goedkeuring voorontwerp met kostenraming
Het schepencollege keurt het voorontwerp met kostenraming van de opdracht “Wegenis- en
rioleringswerken in de Dijkstraat” goed voor een bedrag van € 480.978,15 incl. btw.
Nutsleiding en

47. Nutsleidingen Infrax: verplaatsen distributiekast ter hoogte van huis met nummer 39 langsheen de Jan
Mulsstraat te 1853 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het voorstel goed van Infrax om de elektriciteitskast ter hoogte van de Jan
Mulsstraat 39 te 1853 Grimbergen een 15 tal cm verder van de gevel te plaatsen zodat de gevel terug
bereikbaar is en er voldoende vrije doorgang blijft op het voetpad.
48. Nutsleidingen Telenet: plaatsen van een ondergrondse kabel langsheen de Westvaartdijk - kruispunt met
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de Verbrande Brugsesteenweg te 1850 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Telenet goed voor de plaatsing van een ondergrondse kabel
langsheen de Westvaartdijk - kruispunt met de Verbrande Brugsesteenweg te 1850 Grimbergen, in het kader
van het project "Realisatie verkeerscirculatieplan omgeving Verbrande Brug" en het project "fietssnelweg
Kanaalroute".
49. Nutsleidingen Fluvius: aanleggen distributieleiding kabeltelevisie langsheen de Sint-Amandsstraat 42-54
te 1853 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Fluvius goed voor het aanleggen van dienstleidingen
kabeltelevisie langsheen de Sint-Amandsstraat 42-54 te 1853 Grimbergen.
50. Nutsleidingen De Watergroep : vernieuwen van vezelcement langsheen Guldendal van nummer 22 tot
de Prinsenstraat met aansluiting ter hoogte van huis met nummer 59 te 1850 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van De Watergroep goed voor het vernieuwen van vezelcement
langsheen Guldendal van nummer 22 tot de Prinsenstraat met aansluiting ter hoogte van huis met nummer
59 te 1850 Grimbergen.
Riolering

51. Ruimen van straatkolken - Reinigen rioolstelsels en vetafscheiders - camera inspecties rioolstelsel herhaling opdracht dienstjaar 2019
Het schepencollege keurt het ontwerp van De Watergroep goed voor het vernieuwen van vezelcement
langsheen Guldendal van nummer 22 tot de Prinsenstraat met aansluiting ter hoogte van huis met nummer
59 te 1850 Grimbergen.
GROENONDERHOUD
52. Toepassing hakhoutbeheer Verbrande Brugsesteenweg
De toepassing van houthakbeheer op de talud van de Verbrande Brugsesteenweg wordt goedgekeurd.
WONEN
Omgevingsverg unni ng

53. Stedenbouwkundig attest tot slopen en bouwen van woning gelegen Nieuwe Schapenweg 11, 1850
Grimbergen, IMMO VERSTRAETEN BVBA, Glimwormlaan 14, 1910 Kampenhout
Het schepencollege geeft een voorwaardelijk gunstig stedenbouwkundig attest (ref.: SA/1501/18) af, voor
slopen en bouwen van woning op een terrein gelegen Nieuwe Schapenweg 11, 1850 Grimbergen, kadastraal
gekend als: (afd. 3) sectie H 114 W en (afd. 3) sectie H 114 P een positief advies gegeven.
54. Kennisneming van de beslissing in beroep van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen van xxx en xxx voor het bouwen van assistentiewoningen Kerkeblokstraat 5, 5A, 5C en 7, 1850 Grimbergen - OMV/127/18
Het schepencollege heeft kennis genomen van de beslissing van de deputatie van 7 februari 2019 om de
omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018066517 - OMV/127/18) zonder voorwerp te verklaren voor het
bouwen van assistentiewoningen op een terrein gelegen Kerkeblokstraat 5, 5A, 5C en 7 in 1850 Grimbergen,
met als kad. nrs. afdeling 2 sectie E nrs. 388H2, 391E en 395A.
55. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van xxx voor het verkavelen van
een perceel in 4 loten - de Villegas de Clercampstraat 181-183 en Jan Mulsstraat 122-124, 1853
Grimbergen - VA/843/18
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018145669 - VA/843/18)
voor het verkavelen van een perceel in 4 loten op een terrein gelegen de Villegas de Clercampstraat 181-183
en Jan Mulsstraat 122-124 in 1853 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 4 sectie A nr. 566G2.
Melding
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56. Melding van stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het aanbouwen van een veranda Halewijnlaan 6, 1850 Grimbergen − OMV/59/19-MEL
Het schepencollege neemt akte van de melding voor het aanbouwen van een veranda op een terrein gelegen
Halewijnlaan 6 in 1850 Grimbergen.
Overige

57. Recht van voorkoop door de gemeente week 11
Het schepencollege gaat akkoord om het recht van voorkoop niet uit te oefenen voor de boven vernoemde
eigendommen.
58. Notariële verdeling - VE303
Het schepencollege besliste akkoord te gaan met de verdeling van een onroerend goed gelegen
Winkelveldstraat 2 in 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als afd. 1 sectie C nr. 224P.
MOBILITEIT
59. Politieverordening inzake werken Benedestraat 91
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken Benedestraat 91 goed.
Hierbij worden in de Benedestraat ter hoogte van de huisnummers 89 en 91 onderstaande maatregelen
ingesteld:




het verkeer wordt geregeld aan de hand van voorrangsregeling;
een snelheidsbeperking van 30 km/u wordt ingesteld;
het fietspad zal niet toegankelijk zijn, fietsers worden mee over de rijbaan gestuurd.

Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 13 maart 2019 tot het einde van de werken.
60. Politieverordening inzake het instellen van parkeerverbod in de Oude Mechelsestraat - Jozef de
Vleminckstraat
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Karlijne VAN BREE, derde schepen
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake het instellen van parkeerverbod in de Oude
Mechelsestraat - Jozef de Vleminckstraat goed. Hierbij wordt parkeerverbod ingesteld in de Jozef de
Vleminckstraat tussen huisnummer 26 en de rotonde en in de Oude Mechelsestraat tussen huisnummer 139
en de rotonde.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 15 maart 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk zullen de
werken 2 jaar duren).
61. Politieverordening inzake werken Westvaartdijk (kanaalbrug)
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Karlijne VAN BREE, derde schepen
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken Westvaartdijk (kanaalbrug) goed. Hierbij
wordt beperkt éénrichtingsverkeer ingesteld in de Westvaartdijk tussen de kanaalbrug en de Vaartstraat.
Deze maatregel is van kracht vanaf 13 maart 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 3 april 2019).
62. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake het instellen
van een parkeerverbod in de Meerstraat in het weggedeelte tussen de Zijpstraat en de
Eversemsesteenweg
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Karlijne VAN BREE, derde schepen
Het schepencollege keurt het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van een parkeerverbod in de Meerstraat in het weggedeelte tussen de
Zijpstraat en de Eversemsesteenweg door het aanbrengen van een witte aslijn, goed.
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63. Uitnodiging tot het bijwonen van een IGCB vergadering op donderdag 14 maart - fietssnelweg
Kanaalroute: addendum
Het schepencollege gaat in op de uitnodiging van De Werkvennootschap tot het bijwonen van een
vergadering van de intergemeentelijke begeleidingscommissie op donderdag 14 maart om 13.00 uur in de
lokalen van DVW te Brussel, ter bespreking van het addendum - fietssnelweg Kanaalroute.
64. Politieverordening inzake werken Verbrande Brugsesteenweg - Schiplakendreef
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake Verbrande Brugsesteenweg - Schiplakendreef goed.
Hierbij wordt in de Verbrande Brugsesteenweg ter hoogte van nummer 98 en 52 worden onderstaande
maatregelen ingesteld:



In de eerste fase wordt er gewerkt ter hoogte van nummer 98 en aan de overkant, het verkeer ter
hoogte van de werfzone wordt geregeld aan de hand van driekleurige verkeerssignalisatie;
In de tweede fase wordt er gewerkt ter hoogte van nummer 52 en in de Schiplakendreef, hierbij
wordt de straat ter hoogte van nummer 52 afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voor fietsers
en voetgangers. De overige weggedeelten blijven toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Fase 1 zal uitgevoerd worden vanaf 13 maart 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 15 maart
2019).
Fase 2 zal uitgevoerd worden vanaf 25 maart 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 29 maart
2019).
65. Politieverordening inzake werken Klein Mechelstraat - Mechelstraat
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken Klein Mechelstraat - Mechelstraat goed.
Hierbij wordt de Klein Mechelstraat afgesloten voor alle verkeer. In de Mechelstraat in het weggedeelte
tussen de Oostvaartdijk en Mechelstraat 61 en in de Kanaalstraat tot huisnummer 10 worden onderstaande
maatregelen ingesteld:



het verkeer wordt geregeld aan de hand van driekleurige verkeerssignalisatie;
een snelheidsbeperking van 30 km/u wordt ingesteld.

Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 11 maart 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 29 maart
2019).
VRIJE TIJD
66. Opstart lichtevenement
Het schepencollege gaat niet akkoord met de afschaffing van de jaarlijkse Sinterklaashappening.
SPORT
67. Tennisballon Ter Wilgen: kennisname vraag naar timing en antwoord diensten
Het schepencollege geeft opdracht aan de sportdienst om een coördinatievergadering te beleggen met de
tennisclubs en de interne diensten met het oog op opstarten procedure tennisballon.
CULTUUR
68. Beheersorgaan bibliotheek - Wijziging van het organiek reglement en het huishoudelijk reglement
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Karlijne VAN BREE, derde schepen
Het schepencollege beslist de wijziging van het organiek reglement en het huishoudelijk reglement van het
beheersorgaan van de bibliotheek ter beraadslaging voor te leggen aan de gemeenteraad.
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ECONOMIE
69. Uitnodiging college van burgemeester en schepenen - bezoek aan Den Diepen Boomgaard vzw.
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Karlijne VAN BREE, derde schepen
Het schepencollege beslist in te gaan op de uitnodiging van Den Diepen Boomgaard vzw. Het bezoek van het
schepencollege aan Den Diepen Boomgaard vzw zal plaatsvinden op 6 mei 17u.
BURGER
70. Aanpassing gemeentelijk subsidiereglement voor projecten kinderopvang
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Karlijne VAN BREE, derde schepen
Het schepencollege legt een voorstel van aangepast gemeentelijk subsidiereglement voor projecten
kinderopvang voor aan de gemeenteraad van 28/3/2019.
71. Lokaal loket kinderopvang Grimbergen- opstart door het lokaal bestuur Grimbergen- projectfiche
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Karlijne VAN BREE, derde schepen
Het schepencollege gaat akkoord om als lokaal bestuur het initiatief te nemen voor de opstart van het lokaal
loket kinderopvang met werkingsgebied Grimbergen. Het schepencollege keurt het opgemaakte actieplan
goed.
VERKIEZINGEN
72. Aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de verkiezing van het Europees
Parlement op 26 mei 2019.
Inschrijving EU-burgers op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de verkiezing van het Europees Parlement
op 26 mei 2019.
ONDERWIJS
ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS
73. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Initiatie - 3de lessenreeks van schooljaar 2017-2018 Terugbetaling initiatielessen cello
Er wordt toestemming verleend om de ouders van kinderen te vergoeden, aangezien niet alle initiatie-lessen
werden georganiseerd in schooljaar 2017-2018.
74. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht aan xxx,
vastbenoemde leraar 'groepsmusiceren instrumentaal: klassiek' en tijdelijk pedagogisch coördinator
Er wordt een verlof voor verminderde prestaties toegekend.
BASISSCHOLEN
75. Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Aanwending puntenenveloppen - Omzetting van
bijkomende toegekende punten in uren administratieve ondersteuning met ingang van 1 januari 2019
Er wordt een wijziging aan het lestijdenpakket voor het gemeentelijk basisonderwijs goedgekeurd.
76. Gezondheidstoezicht op de werknemers - Kennisname van de afwezigheden tijdens de onderzoeksdag
van de arbeidsgeneeskundige dienst
Er wordt kennisgenomen van de afwezigheden tijdens de onderzoeksdag van de arbeidsgeneeskundige
dienst.
Mozaïek
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77. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Vaste benoeming van xxx als leermeester rooms-katholieke godsdienst
met ingang van 1 januari 2019
Er wordt een personeelslid benoemd aan de scholengemeenschap Grimbergen.
78. Basisonderwijs - Toestemming om een extra toezichter (E1-E3) te voorzien voor het gecentraliseerd
toezicht gedurende de krokusvakantie
Ingevolge het aantal ingeschreven leerlingen wordt met terugwerkende kracht toestemming gegeven om
één extra toezichter (E1-E3) in te zetten tijdens het gedecentraliseerd toezicht gedurende de krokusvakantie
op 6, 7 en 8 maart 2019 in de gemeentelijke basisschool Humbeek.

Namens het college
In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL
algemeen directeur

Chris SELLESLAGH
burgemeester
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