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GOEDKEUREN NOTULEN
1. Goedkeuring van de notulen van het vorige college (zie onder luik "publicaties")
Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 11 maart 2019 goed.
POLITIE
2. Lokale politie - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2018
Het schepencollege gunt de opdrachten van aanneming van werken, leveringen of diensten, zoals
opgenomen in het register ad hoc, voor wat de gewone dienst betreft via een onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
De volgende facturen, waarvoor geen bestelbon bleek te zijn gemaakt, worden goedgekeurd: de facturen
969 tem 977 voor een totaal bedrag van 3.398,54 euro.
POLITIEKE ORGANISATIE
3. Gemeenteraadscommissies - Samenstelling en aanduiding voorzitters
Het schepencollege legt de kennisname van de samenstelling van de gemeenteraadscommissies en de
aanduiding van de voorzitters van de gemeenteraadscommissies voor aan de gemeenteraad.
EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN
4.

Extern verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum vzw - Aanduiding van acht bestuurders die de fracties
in de gemeenteraad vertegenwoordigen - Vaststelling dat niet wordt voldaan aan de genderbepaling
Het schepencollege neemt kennis van het feit dat op basis van de voordrachten van de politieke fracties in de
gemeenteraad niet wordt voldaan aan de genderbepaling zoals vastgesteld in artikel 246 van het decreet
lokaal bestuur en artikel 19 van de statuten van de vzw Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen.
INTERNE ORGANISATIE
5. Agenda gemeenteraad van 28 maart 2019.
Het schepencollege vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de gemeenteraad samen te roepen
voor een vergadering op 28 maart 2019 ter behandeling van de agenda toegevoegd als bijlage bij het besluit.
6.

Kennisname problemen temperatuur vlees op donderdag 14 maart 2019 in de gemeentelijke basisschool
De Mozaïek te Humbeek.
Het schepencollege neemt kennis van de afwijkende temperatuur van het vlees van de schoolmaaltijd op
donderdag 14 maart 2019 in de gemeentelijke basisschool te Humbeek. Het vlees werd dan ook niet
opgediend aan de schoolkinderen.
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PERSONEEL
7.

Syndicale onderhandelings- en overlegcomités - Kennisname van het verslag van de vergadering van 28
februari 2019 en vaststelling agenda 28 maart 2019
Het schepencollege neemt kennis van het verslag van de vorige vergadering en stelt de agenda van de
volgende vergadering van de onderhandelings- en overlegcomités vast.
Werving en Selectie

8.

Aanwervings- en bevorderingsprocedure voor het invullen van een voltijdse betrekking van adviseur
ruimtelijke planning/beleid (A1a-A3a) in contractueel dienstverband, inclusief de aanleg van een
wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) - Verloop van de selectie - Rechtzetting van een administratieve
vergissing in de notulen van de beslissing van 4 maart 2019
Het schepencollege wijzigt het verloop van de selectie voor de aanwervings- en bevorderingsprocedure voor
het invullen van een voltijdse betrekking van adviseur ruimtelijke planning/beleid (A1a-A3a) in contractueel
dienstverband, inclusief de aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar), wegens een
administratieve vergissing.
9.

Aanwervings- en bevorderingsprocedure voor het invullen van een voltijdse betrekking van adviseur
vergunningen (A1a-A3a) in contractueel dienstverband, inclusief de aanleg van een wervingsreserve
(geldigheidsduur 2 jaar) - Verloop van de selectie - Rechtzetting van een administratieve vergissing in de
notulen van de beslissing van 4 maart 2019
Het schepencollege wijzigt het verloop van de selectie voor de aanwervings- en bevorderingsprocedure voor
het invullen van een voltijdse betrekking van adviseur vergunningen (A1a-A3a) in contractueel
dienstverband, inclusief de aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar), wegens een
administratieve vergissing.
Wedde e n andere vergoedi ngen

10. Vaststelling prestaties wachtdienst ten huize (sneeuw en ijzel)
De permanentietoelage voor de wachtdienst ten huize in het kader van de ijzel- en sneeuwbestrijding wordt
vastgesteld.
11. Vaststelling prestaties permanentiedienst (KB 16/02/2006 verzekeren continuïteit ikv opdracht
burgemeester nood en interventieplannen)
De uren voor de permanentiedienst die aanleiding geven tot uitbetaling worden vastgesteld.
12. Vaststelling toeslag voor zaterdagprestaties
De toeslagen voor zaterdagprestaties voor de maand februari 2019 worden vastgesteld.
13. Vaststelling toeslag voor prestaties op zon- en feestdagen
De toeslagen voor prestaties op zon- en feestdagen voor de maand februari 2019 worden vastgesteld.
14. xxx - Toekenning van een gemeentelijk rustpensioen aan een mandataris
Er wordt een rustpensioen toegekend aan een gewezen mandataris.
15. xxx - uittredend mandataris - Akkoord uitbetaling uittredingsvergoeding januari 2019
Het schepencollege neemt kennis van de door de uittredend mandataris ingediende verklaring op erewoord
en beslist over de uitbetaling van de uittredingsvergoeding.
16. xxx - uittredend mandataris - Kennisname uitbetaling uittredingsvergoeding februari 2019
Het schepencollege neemt kennis van de door de uittredend mandataris ingediende verklaring op erewoord
en beslist over de uitbetaling van de uittredingsvergoeding.
17. xxx - uittredend mandataris - Kennisname uitbetaling uittredingsvergoeding februari 2019
Het schepencollege neemt kennis van de door de uittredend mandataris ingediende verklaring op erewoord
en beslist over de uitbetaling van de uittredingsvergoeding.
18. xxx - uittredend mandataris - Kennisname uitbetaling uittredingsvergoeding februari 2019
Het schepencollege neemt kennis van de door de uittredend mandataris ingediende verklaring op erewoord
en beslist over de uitbetaling van de uittredingsvergoeding.
19. xxx - uittredend mandataris - Kennisname uitbetaling uittredingsvergoeding februari 2019
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Het schepencollege neemt kennis van de door de uittredend mandataris ingediende verklaring op erewoord
en beslist over de uitbetaling van de uittredingsvergoeding.
20. xxx - uittredend mandataris - Kennisname uitbetaling uittredingsvergoeding februari 2019
Het schepencollege neemt kennis van de door de uittredend mandataris ingediende verklaring op erewoord
en beslist over de uitbetaling van de uittredingsvergoeding.
21. xxx - uittredend mandataris - Kennisname uitbetaling uittredingsvergoeding februari 2019
Het schepencollege neemt kennis van de door de uittredend mandataris ingediende verklaring op erewoord
en beslist over de uitbetaling van de uittredingsvergoeding.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
22. Opdracht voor dringende elektriciteitswerken en keuringen aan diverse gemeentelijke gebouwen.
Vaststelling van de wijze van gunnen en de voorwaarden (bestek en kostenraming).
Het schepencollege keurt de lastvoorwaarden (bestek en kostenraming) goed voor de opdracht voor
dringende elektriciteitswerken en keuringen aan de diverse gemeentelijke gebouwen.
FINANCIËN
23. Kennisneming brief Provincie ivm begroting 2019 van de politiezone Grimbergen
Het schepencollege neemt kennis van de brief van de Provincie Vlaams Brabant ivm de begroting 2019 van
de politiezone Grimbergen
BESTELBONS
24. Gemeente - Bestelbons
Het schepencollege gunt de opdrachten zoals opgenomen in het register ad hoc en keurt de volgende
bestelbons goed wat het exploitatiebudget 2019 betreft: nummer 780 en 823, van 831 tot 833, van 835 tot
897. Het schepencollege gunt de opdrachten zoals opgenomen in het register ad hoc en keurt de volgende
definitieve vastleggingen goed wat het investeringsbudget 2019 betreft: nummer 834.
VERVANGENDE NOTA
25. Gemeente - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
26. Gemeente - Vervangende nota bij kredietoverschrijding 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
BELASTINGEN EN RETRIBUTIES
27. Uitvoerbaarverklaring van het bijkomend kohier voor inning van de gemeentebelasting op het weghalen
van afvalstoffen en vuilnis - aanslagjaar 2018
Het schepencollege gaat over tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het (bijkomend) kohier 036 2018 ,
belasting op het weghalen van afvalstoffen en vuilnis, gestort op plaatsen waar dit storten door een
wettelijke of reglementaire bepaling verboden is, voor een bedrag van 3.950 euro.
28. Uitvoerbaarverklaring van het bijkomend kohier voor inning van de gemeentebelasting op tweede
verblijven - aanslagjaar 2018
Het schepencollege gaat over tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het bijkomend kohier 018 2018,
belasting op tweede verblijven, voor een bedrag van 41.300 euro.
29. Uitvoerbaarverklaring van het bijkomend kohier voor inning van de gemeentebelasting op economische
bedrijvigheid - aanslagjaar 2018
Het schepencollege gaat over tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het bijkomend kohier 014 2018,
belasting op economische bedrijvigheid, voor een bedrag van 128,29 euro.
BEZWAARSCHRIFTEN
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30. Bezwaarschrift van Resquare nv tegen de gemeentebelasting betreffende leegstand en
leegstandsheffing, aanslagjaar 2018
Het schepencollege verleent vrijstelling aan Resquare nv met ondernemingsnummer 0459.699.628 en met
zetel gevestigd te Ruiterweg 122, 1780 Wemmel, voor de gemeentebelasting op leegstand ten bedrage van
1.250 euro voor het aanslagadres te de Villegas de Clercampstraat 6, 1853 Grimbergen, zoals gevestigd onder
artikel 00005 van kohier 90 2018.
31. Bezwaarschrift van xxx en xxx tegen de gemeentebelasting op niet-bebouwde bouwgronden en kavels,
aanslagjaar 2018
Het schepencollege gaat over tot vrijstelling van de gemeentebelasting op niet-bebouwde bouwgronden en
kavels ten bedrage van 200 euro voor het aanslagadres Benedestraat, 1851 Grimbergen, zoals gevestigd
onder artikels 00044 en 00192 van kohier 04 2018.
BUDGET(WIJZIGING)
32. Kennisname brief gouverneur inzake budget 2019
Het schepencollege neemt kennis van de brief over het budget 2019 van de gouverneur van 28 februari
2019, ontvangen op 05/03/2019.
KERKBESTUREN
33. Kennisgeving notulen 18 februari 2019 van de kerkraad Sint-Rumoldus te Humbeek
Het schepencollege neemt akte van de notulen van 18 februari 2019 van de kerkraad Sint-Rumolus te
Humbeek.
34. Kennisgeving notulen 7 februari 2019 van de kerkraad Sint-Cornelius te Grimbergen
Het schepencollege neemt akte van de notulen van 7 februari 2019 van de kerkraad Sint-Cornelius te
Grimbergen.
35. Kennisgeving notulen 18 februari 2018 van de kerkraad Sint-Amandus te Strombeek-Bever
Het schepencollege neemt akte van de notulen van 18 februari 2019 van de kerkraad Sint-Amandus te
Strombeek-Bever.
GRONDGEBIED EN RUIMTE
36. Renovatie dak voetbaltribune Singel - Goedkeuring voorlopige oplevering
Het schepencollege beslist akkoord te gaan met de voorlopige oplevering voor de opdracht "Renovatie dak
voetbaltribune Singel" en geeft de helft van de borgtocht vrij.
37. Vernieuwen en/of herstellen van lichtkoepels en lichtstraten in verschillende gebouwen na hagelschade
- Goedkeuring voorlopige oplevering
Het schepencollege beslist akkoord te gaan met de voorlopige oplevering voor de opdracht "Vernieuwen
en/of herstellen van lichtkoepels en lichtstraten in verschillende gebouwen na hagelschadel" en geeft de
helft van de borgtocht vrij, mits voor de lichtstraat van sporthal Prinsenbos nog nazicht van de
bevestigingsprofielen en polycarbonaatplaten uitgevoerd wordt (voor Pasen 2019).
38. Toelichting van het strategisch project Groene Noordrand door de vzw Regionaal Landschap Brabantse
Kouters (14u).
Toelichting ter plaatse over het strategisch project Groene Noordrand door de vzw Regionaal Landschap
Brabantse Kouters.
39. Kennisneming dienstmededeling "Werkregeling werkliedenpersoneel dienst Werken In Eigen Beheer"
Het schepencollege neemt kennis van de dienstmededeling over de werkregeling van het
werkliedenpersoneel dienst Werken In Eigen Beheer.
GEBOUWEN
40. Scholenbouw - Project basisschool 't Villegastje te 1853 Grimbergen - Goedkeuring verrekening 14.3 middenspanningscabine voor de bevoorrading van elektriciteit.
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Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Tom GAUDAEN, vierde schepen
Het schepencollege keurt de meerwerken goed voor het leveren en plaatsen van een
middenspanningscabine voor de bevoorrading van elektriciteit van het Project basisschool ’t Villegastje te
1853 Grimbergen.
41. Scholenbouw - Project basisschool 't Villegastje te 1853 Grimbergen - Goedkeuring ereloonnota
bijkomende schijf ingevolge vertraging van de aannemer.
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Tom GAUDAEN, vierde schepen
Het schepencollege geeft geen goedkeuring aan de ontwerper Licence to Build Architects – Engineers en
Koen Gaudaen architecten bvba, Prinsenstraat 26 te 1850 Grimbergen om bijkomend ereloon aan te rekenen
ingevolge vertraging van de werkzaamheden voor de bouw van de school 't Villegastje.
GROENONDERHOUD
42. Opdracht voor aanneming van diensten met klepelmaaier voor de dienstjaren 2019, 2020 EN 2021 De opdracht van aanneming van diensten met klepelmaaier voor dienstjaren 2019, 2020 en 2021 wordt
gegund aan Bram tuinen bvba, Galgestraat 65 te 1785 Merchtem.
43. Groenonderhoud begraafplaatsen 2019 - Goedkeuring gunning
Verschillende percelen van de opdracht Groenonderhoud begraafplaatsen 2019 te gunnen aan de firma's
met de economisch meest voordelige offerte.
WONEN
Omgevingsverg unni ng

44. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het verbouwen
van een eengezinswoning - Groot-Molenveldlaan 43, 1850 Grimbergen − OMV/18/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019009731 - OMV/18/19)
voor het verbouwen van een eengezinswoning op een terrein gelegen Groot-Molenveldlaan 43 in 1850
Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 1 sectie I nr. 292E3.
45. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx en xxx - xxx voor het
verbouwen van de bestaande garage naar een kapsalon - Poddegemstraat 57, 1850 Grimbergen −
OMV/281/18
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018144151 - OMV/281/18)
voor het verbouwen van de bestaande garage naar een kapsalon op een terrein gelegen Poddegemstraat 57
in 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie D nr. 245M.
46. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het plaatsen van
een dakkapel in het achterste-en voorste dakvlak - Molenstraat 97, 1851 Grimbergen − OMV/68/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019025006 - OMV/68/19)
voor het plaatsen van een dakkapel in het achterste-en voorste dakvlak op een terrein gelegen Molenstraat
97 in 1851 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 6 sectie C nr. 221H.
47. Kennisneming van de beslissing in beroep voor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor
handelingen van xxx voor het verbouwen van een bestaande eengezinswoning naar een
eengezinswoning en 2 appartementen – Hof van Obbergenstraat 5 A en 5 B, 1852 Grimbergen –
BA/256/16
Het schepencollege heeft kennis genomen van de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (ref.:
BA/256/16) waarin de vordering tot vernietiging van de beslissing van 3 augustus 2017 van de Deputatie van
de provincie Vlaams-Brabant wordt verworpen voor het verbouwen van een bestaande eengezinswoning
naar een eengezinswoning en 2 appartementen gelegen te Hof van Obbergenstraat 5 A en 5 B te 1852
Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 4 sectie B nr. 430 V6.
48. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het isoleren en
afwerken van de voor-zij en achtergevel met crepi - Brusselsesteenweg 25, 1850 Grimbergen −
OMV/19/19
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Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019010705 - OMV/19/19)
voor het isoleren en afwerken van de voor-zij en achtergevel met crepi op een terrein gelegen
Brusselsesteenweg 25 in 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie E nr. 195E9.
49. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of
meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten van xxx voor het slopen van een machineloods en
paardenstal, het bouwen van een nieuwe paardenstal met bijkomende verharding en het regulariseren
van verharding - Beemdenstraat 11, 1850 Grimbergen − OMV/267/18
Het schepencollege weigert de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018128197 - OMV/267/18)
voor het slopen van een machineloods en paardenstal, het bouwen van een nieuwe paardenstal met
bijkomende verharding en het regulariseren van verharding op een terrein gelegen Beemdenstraat 11 in
1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 5 sectie B nrs. 292E, 292D en 293.
Ruimtelijke Pla nning

50. Kennisname goedgekeurde bedrijvenbehoeftestudie
Het schepencollege neemt kennis van de bedrijvenbehoefte die werd goedgekeurd door het college van 3
december 2018. Het schepencollege beslist om de bedrijvenbehoeftestudie ter goedkeuring voor te leggen
aan de gemeenteraad.
Overige

51. Uitbetaling gemeentelijke premie buitenmuurisolatie
Het schepencollege kent een subsidie voor buitenmuurisolatie geplaatst langs de buitenzijde toe aan drie
inwoners voor de maanden januari en februari. Dit voor een totaalbedrag van 564 euro.
52. Notariële verdeling
Het schepencollege gaat akkoord met de verdeling van de onroerende goeden gelegen Sint-Annalaan
(kadastraal gekend als afd. 4 sectie A nr. 479p7), Sint-Annalaan 3/B (kadastraal gekend als afd. 4 sectie A
479t6), Sint-Annalaan 3E (kadastraal gekend als afd. 4 sectie A 479t8), Sint-Annalaan (kadastraal gekend als
afd. 4 sectie A 368m3), Sint-Annalaan 25 (kadastraal gekend als afd. 4 sectie A 358f4), Sint-Annalaan 34
(kadastraal gekend als afd. 4 sectie A 368z2), Sint-Annalaan 36 (kadastraal gekend als afd. 4 sectie A 368y2) in
1853 Grimbergen.
53. Recht van voorkoop door de gemeente Week 12
Het schepencollege oefent het recht van voorkoop niet uit voor de aangeboden dossiers.
54. Vraag van xxx, namens xxx, Sint-Donatuslaan 4, 1850 Grimbergen tot aankoop van een deel
gemeentegrond voor uitbreiding van zijn tuinzone (afd. 1, sectie I, nr. 274n14)
Het schepencollege willigt het verzoek tot verkoop van een deel gemeentegrond (afd. 1, sectie I, nr. 274n14)
voor uitbreiding van de tuinzone Sint-Donatuslaan 4 niet in, maar laat een eventuele zijdelingse uitbreiding
van de tuinzone op een deel gemeentegrond (afd. 1, sectie I, nr. 274p14) verder onderzoeken.
MOBILITEIT
55. Politieverordening inzake de werken voor de aanleg van leidingen in de Spaanse Lindebaan
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake de werken voor de aanleg van leidingen in de Spaanse
Lindebaan goed. Hierbij wordt beperkt éénrichtingsverkeer ingesteld in de Spaanse Lindebaan - weggedeelte
tussen Sparrenlaan en Hellebeekstraat/N202 Brusselsesteenweg waarbij de rijrichting is komende van de
richting Sparrenlaan en rijden naar de richting Hellebeekstraat/N202 Brusselsesteenweg.
Deze vermelde maatregel is van kracht vanaf 20 maart 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 19
april 2019).
56. Politieverordening inzake het snoeien bomen in de Wolvertemsesteenweg tussen huisnummer 246
(Hubo) en de op- en afrit van de A12 in Meise
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake het snoeien bomen in de Wolvertemsesteenweg
tussen huisnummer 246 (Hubo) en de op- en afrit van de A12 in Meise goed. Hierbij wordt in de
Wolvertemsesteenweg tussen huisnummer 246 (Hubo) en de op- en afrit van de A12 in Meise onderstaande
maatregelen ingesteld:
 het verkeer wordt geregeld aan de hand van driekleurige verkeerssignalisatie;
 een snelheidsbeperking van 50 km/u wordt ingesteld.
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Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 1 april tot het einde van de werken (vermoedelijk 5 april 2019,
grondgebied Grimbergen).
57. Wijziging van het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van een parkeerverbod ingevolge de organisatie van zondagsmarkten
Het schepencollege keurt de wijziging van het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer inzake het instellen van een parkeerverbod ingevolge de organisatie van
zondagsmarkten goed. Hierbij wordt in de Lagesteenweg vanaf het Kerkplein tot het Speelbroek
parkeerverbod ingesteld op zondag van 6 uur tot 14 uur.
58. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake het voorzien
van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Heienbeekstraat tegenover huisnummer
19
Het schepencollege keurt het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het voorzien van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de
Heienbeekstraat tegenover huisnummer 19 goed.
59. Politieverordening inzake rioolaansluiting Spekveld 2
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake rioolaansluiting Spekveld 2 goed. Hierbij wordt
Spekveld afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van nummer 2, de overige weggedeelten van de straat
blijven toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
Deze maatregel is van kracht op 20 maart 2019.
60. Politieverordening inzake werken Zevensterre 1
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken Zevensterre 1 goed. Hierbij wordt in
Zevensterre ter hoogte van huisnummer 1 en aan de overkant een verplichte rijrichting opgelegd voor het
verkeer ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden).
De vermelde maatregel is van kracht op 1 april 2019.
61. Wijziging van het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van beperkt éénrichtingsverkeer in de Kloosterstraat
Het schepencollege keurt de wijziging van het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer inzake het instellen van beperkt éénrichtingsverkeer in de Kloosterstraat goed.
Hierbij wordt de verplichte rijrichting naar links komende uit de Kloosterstraat en rijdende naar de SintAmandsstraat opgeheven.
MILIEU EN DUURZAAMHEID
62. Klacht in verband met overlast door bouwbedrijf langs Vilvoordsesteenweg
Het schepencollege neemt kennis van de brief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur d.d. 5 maart
2019 en het pv van 25 februari 2019 opgemaakt tegen een bouwbedrijf in de Vilvoordsesteenweg. Het
schepencollege legt maatregelen op aan het bedrijf.
63. Melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting van xxx voor een ondergrondse propaantank
van 2.750 liter - Leestbeekstraat 11 te 1853 Grimbergen - OMV/49/19-MEL
Het schepencollege neemt akte van de omgevingsmelding voor de plaatsing van een ondergrondse
propaantank van 2.750 liter gelegen in de Leestbeekstraat 11 te 1853 Grimbergen.
64. Aanvraag van een subsidie voor de aanleg van een extensief groendak
Het schepencollege kent geen subsidie toe aan xxxx voor de aanleg van een extensief groendak, wegens niet
voldaan aan de voorwaarden van het reglement van 26 juni 2014.
VRIJE TIJD
65. Uitbetaling animatoren swap krokus 2019
De animatoren die de swap-activiteiten hebben begeleid tijdens de krokusvakantie 2019 worden vergoed op
basis van salarisschaal E1 en volgens leeftijd.
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66. Toelating helikoptervluchten en stalling van 3 helikopters op het recreatief vliegveld van Grimbergen
voor de Ronde van Frankrijk
Het schepencollege geeft toelating aan de firma Mont Blanc Hélicoptères om van 4 tot en met 7 juli 2019 het
Recreatief Vliegveld Grimbergen als uitvalsbasis te gebruiken voor 3 helikopters die ingezet worden voor de
verslaggeving van de Ronde van Frankrijk.
BIBLIOTHEEK
67. Verlenging sluiting bibliotheek
Het college neemt kennis van het voorstel tot verlenging van de sluiting van de bibliotheek en gaat akkoord
met de voorgestelde aangepaste openingsuren in de hoofdbibliotheek van Strombeek-Bever en filiaal
Grimbergen, zijnde:
 op zaterdag open van 10u tot 13u in hoofdbibliotheek Strombeek-bever;
 sluiting op donderdag in hoofdbibliotheek Strombeek Bever. De kranten van donderdag zullen ter
beschikking worden gesteld in de Cultuur Bar Bar van het Cultuurcentrum;
 sluiting op maandag- en vrijdagavond in filiaal Grimbergen (open blijven op woensdagnamiddag van
13u30 tot 16u30 en op zaterdag van 10u tot 12u30).
Deze maatregelen worden met één maand (tot 2 mei 2019) verlengd.
BURGER
68. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister.
69. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister.
70. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister.
71. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister.
72. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister.
VREEMDELINGENZAKEN
73. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
74. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
75. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
76. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
77. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
78. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
79. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
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80. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
ONDERWIJS
81. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Toekenning van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor
medische bijstand ten belope van 12 lestijden aan xxx, vastbenoemde voltijdse onderwijzeres
Er wordt een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor medische bijstand toegekend.
82. Kennisname staking onderwijs 20 maart 2019
Het schepencollege neemt kennis van de geplande staking op 20 maart 2019 en de maatregelen die dienen
genomen te worden door de gemeente.
ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS
83. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Aanstelling van xxx ter vervanging van xxx, vastbenoemde
leraar 'groepsmusiceren instrumentaal: klassiek' en tijdelijk pedagogisch coördinator, afwezig ingevolge
een verlof voor tijdelijk andere opdracht
Er wordt een personeelslid aangesteld voor de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
84. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Bijkomende aanstelling van xxx ter vervanging van xxx,
vastbenoemde lerares 'instrument: klassiek: hobo' en 'muzikale en culturele vorming: klassiek', afwezig
ingevolge bevallingsverlof
Er wordt een tijdelijk personeelslid aangesteld voor de gemeentelijke basisscholen.
85. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Aanstelling van xxx ter vervanging van xxx, vastbenoemde
lerares 'instrument: klassiek: hobo' en 'muzikale en culturele vorming: klassiek', afwezig ingevolge
bevallingsverlof
Er wordt een personeelslid aangesteld voor het gemeentelijk basisonderwijs.
86. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Aanstelling van xxx ter vervanging van xxx, vastbenoemde
leraar 'instrument: klassiek: piano', afwezig ingevolge een loopbaanonderbreking voor medische bijstand
Er wordt een personeelslid aangesteld voor de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
BASISSCHOLEN
87. 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.
88. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Aanstelling van xxx als tijdelijke voltijdse leermeester lichamelijke
opvoeding ter vervanging van xxx, vastbenoemde titularis, afwezig ingevolge arbeidsongeschiktheid
Er wordt een tijdelijk personeelslid aangesteld voor de gemeentelijke basisscholen.
89. Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Bijkomende aanstelling van xxx als tijdelijk
deeltijds administratief medewerker
Er wordt een personeelslid aangesteld voor het gemeentelijk basisonderwijs.
90. Basisonderwijs - xxx - Aanwerving als deeltijds toezichter (E1-E3) in contractueel dienstverband voor het
kalenderjaar 2019 - Rechtzetting
Het schepencollege zet de aanstelling van een personeelslid in het gemeentelijk basisonderwijs recht.
91. Basisonderwijs - xxx - Aanwerving als deeltijds toezichter (E1-E3) in contractueel dienstverband voor het
kalenderjaar 2019 - Rechtzetting
Het schepencollege zet de aanstelling van een personeelslid in het gemeentelijk basisonderwijs recht.
De Negens prong

92. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Intrekking van de aanstelling van xxx als tijdelijke deeltijdse
leermeesteres rooms-katholieke godsdienst ter vervanging van xxx, vastbenoemde titularis, afwezig
ingevolge arbeidsongeschiktheid

9

Het schepencollege trekt de beslissing tot aanstelling van een personeelslid in het basisonderwijs ingevolge
het niet opnemen van de opdracht, in.
93. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Vaste benoeming van xxx als leermeesteres rooms-katholieke
godsdienst met ingang van 1 januari 2019
Er wordt een personeelslid benoemd aan de scholengemeenschap Grimbergen.
Mozaïek

94. Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Aanstelling van xxx als tijdelijk deeltijds
administratief medewerker
Er wordt een personeelslid aangesteld voor het gemeentelijk basisonderwijs.
95. Basisonderwijs - Kennisname van de aanpassing van een begeleider voor de extra-murosactiviteit van de
gemeentelijke basisschool Humbeek
Het schepencollege neemt kennis van de wijziging in de begeleiding van de leerlingen tijdens een extramurosactiviteit.
96. xxx - toezichter (E1-E3) in contractueel dienstverband aan de gemeentelijke basisscholen - Onwettige
afwezigheid
Het schepencollege neemt kennis van de onwettige afwezigheid van een personeelslid van het gemeentelijk
basisonderwijs.
't Villegastje

97. Basisonderwijs - Kleuterafdeling - Verlenging van de aanstelling van xxx als voltijdse waarnemende
kleuteronderwijzeres, ter vervanging van xxx, tijdelijke voltijdse kleuteronderwijzeres, afwezig ingevolge
bevallingsverlof
Er wordt een onderwijzend personeelslid aangesteld voor het gemeentelijk basisonderwijs.

Namens het college
In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL
algemeen directeur

Chris SELLESLAGH
burgemeester

10

