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GOEDKEUREN NOTULEN
1. Goedkeuring van de notulen van het vorige college
Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 18 maart 2019 goed.
POLITIEKE ORGANISATIE
VRAAG TOT INZAGE/AFSCHRIFT
2. Vraag tot inzage / afschrift
Het schepencollege neemt kennis van een vraag tot inzage van 2 raadsleden. Het recht op inzage wordt
verleend. Het schepencollege maakt de gevraagde stukken over via inzage op bureel diensthoofden.
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
3. Kennisname van de door de raadsleden ingediende schriftelijke vragen
Het schepencollege neemt kennis van de door de raadsleden tijdens de periode van 22 tot 25 maart 2019
ingediende schriftelijke vragen en geeft opdracht om:
 de schriftelijke vraag met nummer 6/2019 inhoudelijk te behandelen.
INTERNE ORGANISATIE
4. Kennisname van de notulen van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen
Het schepencollege neemt kennis van de notulen van 18 maart 2019 van het directiecomité van het
Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen.
5.

Vaststelling definitieve agenda gemeenteraad met toegevoegde punten, ingediend uiterlijk 5 dagen voor
de vergadering conform artikel 21 decreet lokaal bestuur
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.
PERSONEEL
Personeelsformatie e n organogra m

6.

Bestendiging in de personeelsformatie van het aantal voltijdse equivalenten logistiek help(st)er na de
sluiting van de keuken
Het schepencollege bestendigt de contractuele personeelsformatie zoals voorzien bij beslissing van de
gemeenteraad van 24 januari 2008. De 2,00 voltijdse logistiek helpsters die in praktijk werden ingezet in de
gemeentelijke keuken, zullen - na sluiting van de keuken - worden ingezet voor poets- en reftertaken.
Werving en Selectie

7.

xxx - Aanwerving - puttend uit de vastgestelde wervingsreserve - als voltijds administratief medewerker
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(C1-C3) in contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) - afdeling Interne
Organisatie - dienst Logistiek
Er wordt een personeelslid aangeworven voor de dienst Logistiek.
8.

Procedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van beleidsmedewerker personeel en
organisatie (B1-B3) - cel Onderwijs - in contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd) - Kennisname van de resultaten van de selectieproeven
Het schepencollege neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure voor beleidsmedewerker
personeel en organisatie (B1-B3) - cel Onderwijs.
9. Aanwerving van personeel voor flexibele inzet in de gemeentelijke zwembaden
Het schepencollege beslist over de aanwerving van personeel voor flexibele inzet in het gemeentelijk
zwembad.
10. 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) - Niet verder in aanmerking nemen van een kandidatuur
Het schepencollege bepaalt dat een kandidatuur finaal niet wordt toegelaten tot de selectieprocedure voor
de betrekking van adviseur ruimtelijke planning/beleid (A1a-A3a).
Wedde e n andere vergoedi ngen

11. Vaststelling toeslag voor nachtprestaties
De toeslagen voor nachtprestaties voor de maand februari 2019 worden vastgesteld.
Uitdiensttreding

12. xxx - voltijds administratief medewerker (C1-C3) in vast aangesteld statutair dienstverband - dienst
Personeel en Organisatie - cel Onderwijs - Vraag tot ontslagverlening
Het schepencollege neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een personeelslid en stelt de datum van
uitdiensttreding vast.
WELZIJN EN PREVENTIE
13. Projectoproep geïntegreerd breed onthaal - Lokaal Sociaal Beleid (2019)- kennisneming voorstel om een
project in te dienen met de gemeenten van de eerstelijnszone/CAW/mutualiteiten -akkoord indiening
projectvoorstel
Het college neemt kennis van de projectoproep van de Vlaamse overheid waarbij lokale besturen voor de
voorbereidende fase van de Vlaamse beleidsprioriteit ‘het realiseren van de functies en werkingsprincipes
van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal’ voor de periode 1 juni 2019 – 31 december
2019 een subsidie kunnen aanvragen, zodat vanaf 1 januari 2020 de functies en werkingsprincipes van het
Geïntegreerd Breed Onthaal daadwerkelijk in de praktijk kunnen worden gebracht.
Het college neemt kennis het projectvoorstel dat momenteel wordt gefinaliseerd door de kernpartners van
de eerstelijnszone Grimbergen en gaat akkoord om namens de gemeente Grimbergen het aanvraagformulier
te ondertekenen zodat het tijdig ingediend kan worden.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
14. Principiële beslissing datum stopzetting keuken
Het schepencollege neemt het principieel besluit voor de sluitingsdatum van de gemeentekeuken.
FINANCIËN
15. Goedkeuring reglement online aankopen en het gebruik van een debetkaart.
Het college gaat akkoord met het voorzien van een kredietkaart voor online aankopen en keurt het
reglement terzake goed.
BESTELBONS
16. Gemeente - Bestelbons
Het schepencollege gunt de opdrachten zoals opgenomen in het register ad hoc en keurt de volgende
bestelbons goed wat het exploitatiebudget 2019 betreft: van nummer 898 tot 938.
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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 939 en 940.
VERVANGENDE NOTA
17. Gemeente - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2018
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
18. Gemeente - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
BELASTINGEN EN RETRIBUTIES
19. Uitvoerbaarverklaring van het bijkomend kohier voor inning van de gemeentebelasting op nietbebouwde bouwgronden en kavels - aanslagjaar 2018
Het schepencollege gaat over tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het bijkomend kohier 006 2018 ,
belasting op niet-bebouwde bouwgronden en kavels, voor een bedrag van 4.799,99 euro.
KERKBESTUREN
20. Kennisgeving notulen 26 februari 2019 van de kerkraad Sint-Servaas te Grimbergen
Het schepencollege neemt akte van de notulen van 26 februari 2019 van de kerkraad Sint-Servaas te
Grimbergen.
GRONDGEBIED EN RUIMTE
WEGEN
21. Overheidsopdracht levering van bouwmaterialen periode 1 jaar - toewijzing
De opdracht voor levering van bouwmaterialen periode 1 jaar wordt gegund aan de firma Gedimat Smets,
bvba, Nieuwenrodestraat 13 te 1861 Wolvertem.
22. Procedure inzake de vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning afgegeven door de gewestelijk
stedenbouwkundig ambtenaar aan AQUAFIN nv, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar voor project 22.254,
afkoppeling Strombeek fase 1, gelegen Antwerpselaan ZN, Boechoutlaan ZN, Gemeenteplein ZN, Jan
Mulsstraat ZN, Kloosterstraat ZN, Pastorijstraat ZN, Sint-Amandsplein ZN, Victor Soensstraat ZN en
Wemmelsestraat ZN, 1853 Grimbergen voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen - kennisname
cassatieberoep tegen arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen
Het schepencollege neemt kennis van cassatieberoep ingediend tegen het arrest van de Raad voor
Vergunningsbetwistingen van 29 januari 2019, waarbij het verzoek tot vernietiging, ingediend door enkele
handelaars tegen de stedenbouwkundige vergunning afgegeven door de gewestelijk stedenbouwkundig
ambtenaar aan AQUAFIN nv voor project 22.254, afkoppeling Strombeek fase 1, gelegen Antwerpselaan ZN,
Boechoutlaan ZN, Gemeenteplein ZN, Jan Mulsstraat ZN, Kloosterstraat ZN, Pastorijstraat ZN, SintAmandsplein ZN, Victor Soensstraat ZN en Wemmelsestraat ZN, 1853 Grimbergen werd verworpen.
GROENONDERHOUD
23. Gedeeltelijke uitbesteding groenonderhoud 2019 - Percelen1, 2 & 3
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 25 maart 2019 de opdracht “Gedeeltelijke
uitbesteding groenonderhoud 2019 - Perceel 1 (groenonderhoud deelgemeente Grimbergen)” te gunnen
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 24.049,56 excl. btw of € 29.099,97 incl. 21% btw.
In zelfde zitting besliste het college van burgemeester en schepenen de opdracht “Gedeeltelijke uitbesteding
groenonderhoud 2019 - Perceel 2 (groenonderhoud deelgemeente Strombeek-Bever)” te gunnen, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 8.855,03 excl. btw of € 10.714,59 incl. 21%.
Tot slot besliste het college van burgemeester en schepenen de opdracht “Gedeeltelijke uitbesteding
groenonderhoud 2019 - Perceel 3 (groenonderhoud deelgemeenten Beigem + Humbeek + Verbrande Brug)”
te gunnen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 13.580,00 excl. btw of € 16.431,80 incl. 21%
24. Kennisname van het jaarverslag 2018 van de vzw Pro Natura in het kader van de subsidiëring van milieu-
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en natuurtaken uitgevoerd door doelgroepwerknemers
Het schepencollege neemt kennis van de gepresteerde uren en werkzaamheden door Pro Natura vzw in 2018
en beslist deze rapportage over te maken aan de Vlaamse overheid in het kader van de subsidiëring van
milieu- en natuurtaken uitgevoerd door doelgroepwerknemers.
25. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek - Dienst keuring spuittoestellen - Aanvraag gebruik
gemeentelijke loods voor verplichte (her)keuring spuittoestellen
Het schepencollege gaat akkoord met het ter beschikking stellen van de gemeentelijke loods gelegen
Humbeeksesteenweg 245 te 1850 Grimbergen aan het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek voor de
verplichte keuring van spuittoestellen op 16 april 2019
WONEN
Omgevingsverg unni ng

26. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van XXX voor het vervangen
van een veranda - Weikantlaan 83, 1850 Grimbergen − OMV/10/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019004087 - OMV/10/19)
voor het vervangen van een veranda op een terrein gelegen Weikantlaan 83 in 1850 Grimbergen, kadastraal
gekend als: afdeling 3 sectie H nr. 77F5.
27. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van XXX en XXX voor het
verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en het regulariseren van een tuinhuis - Bunderstraat
9, 1852 Grimbergen − OMV/283/18
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018132943 - OMV/283/18)
voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en het regulariseren van een tuinhuis op een
terrein gelegen Bunderstraat 9 in 1852 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 5 sectie A nr. 231A3.
28. Kennisneming van de agendering van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen van XXX voor het aanleggen van een zwemvijver - Gasthuispachthofstraat 38, 1850
Grimbergen op de hoorzitting van de deputatie op 9 april 20199 − OMV/186/18
Het schepencollege nam kennis van de agendering van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen voor het aanleggen van een zwemvijver - Gasthuispachthofstraat 38, 1850
Grimbergen op de hoorzitting van de deputatie op 9 april 2019 om 8.30 uur in de audiozaal van het
provinciehuis, Provincieplein 1 te 3010 Leuven, 2de verdieping en besliste geen afvaardiging te sturen.
29. Kennisneming van de beslissing in beroep van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of
activiteiten van XXX namens ALDI voor afbreken van de bestaande bebouwing en oprichten van een
handelspand - Vilvoordsesteenweg 159A-163 en 161, 1850 Grimbergen - OMV/108/18
Het schepencollege heeft kennis genomen van de weigering van de omgevingsvergunning (ref.:
OMV_2018045325 - OMV/108/18) afgeleverd door de deputatie op 28 februari 2019 voor afbreken van de
bestaande bebouwing en oprichten van een handelspand op een terrein gelegen Vilvoordsesteenweg 159A163 en 161 in 1850 Grimbergen, met als kad. nrs. afdeling 3 sectie H nrs. 91R2, 91L2, 91G3 en 91A3.
30. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van XXX voor het isoleren en
bepleisteren van de voor- en zijgevel van een woning - Leopold Luypaertstraat 60, 1850 Grimbergen −
OMV/4/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019001088 - OMV/4/19)
voor het isoleren en bepleisteren van de voor- en zijgevel van een woning op een terrein gelegen Leopold
Luypaertstraat 60 in 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 1 sectie I nr. 93V.

31. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van XXX voor het verbouwen
en uitbreiden van een eengezinswoning - Koveris 9, 1850 Grimbergen − OMV/310/18
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018157231 - OMV/310/18)
voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning op een terrein gelegen Koveris 9 in 1850
Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie E nr. 396Z.
32. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van XXX en XXX voor
verbouwen van eensgezinswoning tot dokterspraktijk - Veldkantstraat 54, 1850 Grimbergen -
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OMV/265/18
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018136033 - OMV/265/18)
voor verbouwen van eengezinswoning tot dokterspraktijk op een terrein gelegen Veldkantstraat 54 in 1850
Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie D nrs. 393H4 en 393K5.
Overige

33. Notariële verdeling
Het college van burgemeester en schepenen besliste akkoord te gaan met de verdeling van een onroerend
goed gelegen Brouwerijstraat 18-26 in 1853 Grimbergen, kadastraal gekend als afd. 4 sectie A nr. 233P.
34. Notariële verdeling
Het college van burgemeester en schepenen besliste niet akkoord te gaan met de verdeling van een
onroerend goed gelegen Vaartstraat 106-108 in 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als afd. 1 sectie C nrs.
376E en 374R.
35. Recht van voorkoop door de gemeente week 13
Het schepencollege gaat akkoord om het recht van voorkoop niet uit te oefenen voor de boven vernoemde
eigendommen.
36. Procedure betreffende het beroep ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen door XXX inzake
de weigering van de stedenbouwkundige vergunning door de bestendige deputatie voor het ophogen
van een holle weg – gelegen Karenbergstraat ZN, 1853 Grimbergen en Karenbergstraat ZN, 1853
Grimbergen, met als kad. nrs (afd. 4) sectie B 107 A en (afd. 4) sectie B 152 - kennisname van de
antwoordnota van de bestendige deputatie en de wederantwoordnota van XXX
Het schepencollege neemt kennis van de antwoordnota van de bestendige deputatie en de
wederantwoordnota van XXX, ingekomen per e-mail op 20 maart 2019, in de procedure zaak betreffende het
beroep ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen inzake de weigering van de stedenbouwkundige
vergunning door de bestendige deputatie voor het ophogen van een holle weg – gelegen Karenbergstraat ZN,
1853 Grimbergen en Karenbergstraat ZN, 1853 Grimbergen, met als kad. nrs (afd. 4) sectie B 107 A en (afd. 4)
sectie B 152.
MOBILITEIT
37. Politieverordening inzake werken Kerkstraat - Benedestraat riooldeksel
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake de werken Kerkstraat - Benedestraat riooldeksel goed.
Hierbij wordt het kruispunt Kerkstraat - Benedestraat afgesloten voor het verkeer rijdende richting
kanaalbrug. Het verkeer rijdende richting de kanaalbrug zal over de rijstrook langs de onpare huisnummers
gestuurd worden. Het verkeer in de Kerkstraat en de Benedestraat wordt ter hoogte van de werfzone
geregeld aan de hand van driekleurige verkeerssignalisatie.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 27 maart 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 3 april
2019).
38. Politieverordening inzake het tijdelijk opheffen van het verbod van inrij in de Beverstraat - aansluiting
Antwerpselaan en instellen van parkeerverbod in de Jozef de Vleminckstraat
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake het tijdelijk opheffen van het verbod van inrij in de
Beverstraat - aansluiting Antwerpselaan en instellen van parkeerverbod in de Jozef de Vleminckstraat goed.
Hierbij wordt:
1. Het verbod van toegang voor gemotoriseerd verkeer wordt tijdelijk opgeheven in de Beverstraat.
2. Het parkeerverbod in de Jozef de Vleminckstraat tussen huisnummer 26 en de rotonde en in de Oude
Mechelsestraat tussen huisnummer 139 en de rotonde wordt beperkt tijdens de werkuren, van maandag tot
vrijdag tussen 6 uur en 18.30 uur.
3. Parkeerverbod wordt ingesteld in de Jozef de Vleminckstraat tussen de aansluiting met de Beverstraat en
de rotonde aan de zijde van de glasbol en het kapelletje.
4. Tijdens de duur van de werken het halfmaandelijks beurtelings parkeren in de Jozef de Vleminckstraat op
te heffen en permanent parkeren toe te laten aan de kant van de onpare huisnummers (overzijde werfzone).
Hierbij wordt er parkeerverbod ingesteld aan de pare huisnummers vanaf nummer 28 tot aan de ingang van
het kerkhof (na nummer 50).
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 26 maart 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk zullen de
werken 1,5 jaar duren).
39. Politieverordening inzake werken nutsleidingen Cokeriestraat
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Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken nutsleidingen Cokeriestraat goed.
Hierbij wordt in de Cokeriestraat tussen nummer 20 en de Willemsbrug (ter hoogte van de rotonde aan de
Woluwelaan) een verplichte rijrichting opgelegd voor het verkeer ter hoogte van de werfzone (om het
'obstakel' voorbij te rijden).
Deze maatregel is van kracht vanaf 27 maart 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 12 april 2019 deze werken zullen in deze periode 2 dagen duren).
HANDHAVING
40. Beroepsprocedure betreffende de milieustakingsvordering tegen de huidige vluchtroutes - kennisname
van de eerste conclusies van de Belgische staat
Het schepencollege neemt kennis van de eerste conclusie van de Belgische Staat in de procedure voor het
Hof van beroep, ingesteld door de gemeenten Kraainem en Wezembeek-Oppem tegen het vonnis van de
kortgeding rechter te Brussel van 30 mei 2018.
MILIEU EN DUURZAAMHEID
41. Onderhouds- en energieprestatiecontract voor gebouwen van de gemeente Grimbergen en het
Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen - Kennisname indiening subsidieaanvraag bij het Fonds
Culturele Infrastructuur voor het uitvoeren van energiezuinige maatregelen in het Cultuurcentrum
Strombeek-Bever
Via het Fonds Culturele Infrastructuur kunnen investeringssubsidies verkregen worden voor het
energiezuiniger maken van culturele infrastructuur. Het schepencollege dient voor 1 april 2019 een
projectaanvraag in voor het energiezuiniger maken van het Cultuurcentrum Strombeek.
42. Principieel akkoord met betrekking tot de opstart van de strategische projectaanvraag "Groene
Noordrand 2.0" door het Regionaal Landschap Brabantse Kouters
Het schepencollege beslist om principieel akkoord te gaan met de opstart van de strategische
projectaanvraag ‘Groene Noordrand 2.0’ vanuit het Regionaal Landschap Brabantse Kouters, zich te
engageren als inhoudelijke partner en een deel van de cofinanciering te voorzien voor 2020 t.e.m. 2022. Voor
de periode september t.e.m. december 2019 wordt een overbruggingsbudget voorzien.
VRIJE TIJD
ECONOMIE
43. EM Concept - Actualisatie van de vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
(uitbreiding met 1 voertuig)
EM Concept, vertegenwoordigd door xxx, met ondernemingsnummer xxx, wordt gemachtigd om onder de
voorwaarden van:
 het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg,
 de besluiten genomen ter uitvoering van dit decreet,
 en de gemeentelijke reglementering m.b.t. de diensten voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder,
een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder te exploiteren op het grondgebied van de
gemeente Grimbergen.
De geactualiseerde vergunning heeft betrekking op 2 voertuigen, met identificatienummers 0110 en 0120.
Deze geactualiseerde vergunning voor de uitbating van een dienst voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder is geldig voor de verdere duur van de periode van 5 jaar.
De vergunninghouder past de volgende tarieven toe voor alle verhuurvoertuigen:
Basistarief
90 euro voor de eerste drie uur
Extra uurtarief
30 euro per uur
Andere tarieven
/
De vergunning geeft aanleiding tot het innen van een belasting zoals voorzien in het desbetreffende
gemeentelijk belastingreglement (cf. gemeenteraad van 19-12-2013).
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Elke wijziging in de exploitatie van de dienst dient overeenkomstig het gemeentelijk reglement betreffende
de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, goedgekeurd bij
gemeenteraadsbeslissing van 24 maart 2005, onmiddellijk meegedeeld te worden aan het gemeentebestuur.
De bij onderhavig besluit afgeleverde geactualiseerde vergunning vervangt voor de verdere duurtijd de
oorspronkelijke vergunning afgeleverd in zitting van 24 februari 2014 en de geactualiseerde vergunning
afgeleverd in zitting van 5 mei 2014, 29 februari 2016, 10 juli 2017 en 2 januari 2018.

44. Standplaats circussen 2019
De volgende standplaatsen toe te kennen in 2019:
 het Wiener Circus op de Wijde Wereld van 26 september tot 2 oktober 2019;
 het Circus Pepino op het grasveld langs de Kanaalstraat in Humbeek van 21 oktober tot 28 oktober 2019.
Tevens krijgen zij de toelating tot het plaatsen van tijdelijke affichepanelen op Grimbergs grondgebied. Zij
dienen gewezen te worden op het Nederlandstalig karakter van onze gemeente en tevens op het feit dat de
publiciteit en de voorstellingen uitsluitend in het Nederlands mogen gebeuren.
BURGER
VREEMDELINGENZAKEN
45. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN
46. Kennisname van de toegevoegde punten conform artikel 21 decreet lokaal bestuur
Het schepencollege neemt kennis van de toegevoegde punten, ingediend door de gemeenteraadsleden en
voorgelegd door de algemeen directeur, als bijlage bij het besluit gevoegd. Er wordt aan de voorzitter van de
gemeenteraad gevraagd om deze punten vast te stellen en toe te voegen aan de agenda van de
gemeenteraad van 28 maart 2019.

Namens het college
In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL
algemeen directeur

Philip ROOSEN
waarnemend burgemeester
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