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GOEDKEUREN NOTULEN
1. Goedkeuring van de notulen van het vorige college (zie onder luik "publicaties")
Het schepencollege keurt de notulen van de vergadering van 1 juli 2019 goed.
POLITIE
2. Lokale politie - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbon 2017
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 factuur, waarvoor geen bestelbon bleek te zijn gemaakt, wordt goedgekeurd: 487.
3. Lokale politie - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2019
Het schepencollege gunt de opdrachten van aanneming van werken, leveringen of diensten, zoals
opgenomen in het register ad hoc, voor wat de gewone dienst betreft via een onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
De volgende facturen, waarvoor geen bestelbon bleek te zijn gemaakt, worden goedgekeurd: 488, 490 en
495.
POLITIEKE ORGANISATIE
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
4. Kennisname van de door de raadsleden ingediende schriftelijke vragen
Het schepencollege neemt kennis van de door de raadsleden tijdens de periode van 27 juni tot 4 juli 2019
ingediende schriftelijke vragen en geeft opdracht om:
 de schriftelijke vraag met nummer 21/2019 inhoudelijk te behandelen.
INTERNE ORGANISATIE
5. Kennisname van de notulen van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen
Het schepencollege neemt kennis van de notulen van 1 juli 2019 van het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Grimbergen.
PERSONEEL
Werving en Selectie

6.

Vaststelling wervingsreserve deskundige gebouwen (B1-B3) in contractueel dienstverband
(geldigheidsduur 2 jaar)
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De wervingsreserve voor de betrekking van deskundige gebouwen (B1-B3) in contractueel dienstverband
wordt vastgesteld.
7.

Vaststelling wervingsreserve coördinator gebouwen (C4-C5) in contractueel dienstverband
(geldigheidsduur 2 jaar)
Het schepencollege stelt de wervingsreserve vast voor de betrekking van coördinator gebouwen (C4-C5) in
contractueel dienstverband.
8.

Vaststelling wervingsreserve deskundige groen (B1-B3) in contractueel dienstverband (geldigheidsduur 2
jaar)
De wervingsreserve voor de betrekking van deskundige groen (B1-B3) in contractueel dienstverband wordt
vastgesteld.
9.

Vaststelling wervingsreserve deskundige wegen en water (B1-B3) in contractueel dienstverband
(geldigheidsduur 2 jaar)
De wervingsreserve voor de betrekking van deskundige wegen en water (B1-B3) in contractueel
dienstverband wordt vastgesteld.
10. Vaststelling wervingsreserve diensthoofd wegen en water (A1a-A3a) in contractueel dienstverband
(geldigheidsduur 2 jaar)
De wervingsreserve voor de betrekking van diensthoofd wegen en water (A1a-A3a) in contractueel
dienstverband wordt vastgesteld.
11. Vaststelling wervingsreserve diensthoofd gebouwen (A1a-A3a) in contractueel dienstverband
(geldigheidsduur 2 jaar)
De wervingsreserve voor de betrekking van diensthoofd gebouwen (A1a-A3a) in contractueel dienstverband
wordt vastgesteld.
12. Aanwervingsprocedure voor het invullen van een voltijdse betrekking van afdelingshoofd ruimte (A5a A5b) in contractueel dienstverband, inclusief de aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar)
- Kennisname resultaten
Het schepencollege neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure voor de betrekking van
afdelingshoofd ruimte (A5a-A5b).
WELZIJN EN PREVENTIE
13. Inentingen tegen griep georganiseerd door Premed
Het schepencollege beslist om in het najaar van 2019 een vaccinatiecampagne te organiseren tegen de
jaarlijks terugkerende seizoensgriep.
FINANCIËN
BESTELBONS
14. 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 1565 tot 1572, van 1574 tot 1585, van
1587 tot 1600.
Het schepencollege gunt de opdrachten zoals opgenomen in het register ad hoc en keurt de volgende
definitieve vastleggingen goed wat het investeringsbudget 2019 betreft: van nummer 1601 tot 1606.
BELASTINGEN EN RETRIBUTIES
15. Bezwaarschrift ingediend tegen de gemeentebelasting op het verspreiden van niet-geadresseerd
reclamedrukwerk - kohier 021/2018 artikel 58 - ONGUNSTIG
Het schepencollege gaat akkoord met het niet vrijstellen van de gemeentebelasting op het verspreiden van
niet-geadresseerd reclamedrukwerk ten bedrage van € 2 736,25 zoals gevestigd onder artikel 58 van kohier
021 2018.

2

16. Uitvoerbaarverklaring van het kohier voor inning van de gemeentebelasting op economische
bedrijvigheid - aanslagjaar 2019
Het schepencollege gaat over tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier 013 2019, belasting op
economische bedrijvigheid, voor een bedrag van 786.735,53 euro.
GRONDGEBIED EN RUIMTE
17. Ter kennisgeving: Rapporteringsverslag Stuurgroep Woonbeleid Noord van 7 juni 2019
Het schepencollege neemt kennis van het Rapporteringsverslag van de Stuurgroep Woonbeleid Noord van 7
juni 2019.
18. Uitbetaling gemeentelijke subsidie voor planadvies duurzaam bouwen voor particulieren
Het schepencollege kent een subsidie toe voor planadviezen. Voor het tweede kwartaal werd 1 planadvies
uitgebracht. Het subsidiebedrag van 50 euro is toegekend en zal rechtstreeks betaald worden aan vzw
Dialoog.
GEBOUWEN
19. Herstelling dak Cultuurcentrum Strombeek - Goedkeuring gunning
Het schepencollege gunt de opdracht 'Herstelling dak Cultuurcentrum Strombeek' aan de firma met de
economisch meest voordelige offerte.
20. Renovatie trap inkomhal gemeentehuis - Goedkeuring gunning
Het schepencollege gunt de opdracht 'Renovatie trap inkomhal gemeentehuis' aan de firma met de meest
voordelige offerte.
WEGEN
21. Overheidsopdracht voor verwerking van inert afval, ander bouw- en sloopafval en de aankoop van
gerecycleerd materiaal periode 12 maanden - goedkeuring bestek en wijze van gunnen
Het schepencollege keurt het bestek 2019-04 met kostenraming 95.000,00 euro btw inclusief voor de
verwerking van inert afval, ander bouw- en sloopafval en aankoop gerecycleerd materiaal voor de periode 12
maanden goed. De opdracht zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
waarbij verschillende leveranciers aangeschreven worden.
22. Masterplan Strombeek-Bever/Aquafinproject 22.254 Afkoppeling Strombeek-Bever - rechtzetting
budgettaire voorziening.
Het schepencollege heeft besloten om de verdaagde financiële middelen van ACT- 150
rekeningnummer 0310-00 2281000 terug ter beschikking te stellen voor actueel gebruik.
WONEN
Omgevingsverg unni ng

23. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx namens De
Werkvennootschap NV voor het aanleggen van een fietssnelweg – Westvaartdijk ZN, 1850 Grimbergen −
OMV/154/19
Het schepencollege geeft op 9 juli 2019 een voorwaardelijk gunstig advies over de aanvraag tot
omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019012639 - OMV/154/19) voor het aanleggen van een fietssnelweg op
een terrein gelegen Westvaartdijk ZN te 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 1 sectie I nrs. 18Y,
18E2, 18X, 28Z2, 28H2, 28A3, 54L en openbaar domein.

24. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx en xxx xxx - xxx voor
het opsplitsen van een woning in 2 appartementen - Esdoornlaan 10, 1850 Grimbergen − OMV/42/19
Het schepencollege weigert de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019017341 - OMV/42/19)
voor het opsplitsen van een woning in 2 appartementen (regularisatie) op een terrein gelegen Esdoornlaan
10 in 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 3 sectie H nr. 78D6.
25. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of
meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten van xxx namens Eigen Thuis VZW voor het bouwen van
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de eerste fase van een nieuwbouw woonvoorziening met 35 studio’s voor volwassenen met een zware
motorische handicap, zorghotel met 5 logeerstudio’s voor volwassenen met een zware motorische
handicap en 20 logeerkamers + sloop van het bestaande gebouw en buitenaanleg met parking Schildpadstraat 30, 1850 Grimbergen − OMV/52/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018152269 - OMV/52/19)
voor het bouwen van de eerste fase van een nieuwbouw woonvoorziening met 35 studio’s voor volwassenen
met een zware motorische handicap, zorghotel met 5 logeerstudio’s voor volwassenen met een zware
motorische handicap en 20 logeerkamers + sloop van het bestaande gebouw en buitenaanleg met parking op
een terrein gelegen Schildpadstraat 30 in 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie E nr. 67B.
Melding

26. Melding van stedenbouwkundige handelingen van xxx xxx xxx voor het plaatsen van een veranda Vaartstraat 67, 1850 Grimbergen − OMV/176/19 - MEL
Het schepencollege neemt akte van de melding voor het plaatsen van een veranda op een terrein gelegen
Vaartstraat 67 in 1850 Grimbergen.
Overige

27. Notariële verdeling
Het schepencollege gaat akkoord met de verdeling van een onroerend goed gelegen Kasteelstraat 86/90+ in
1853 Grimbergen, kadastraal gekend als afd. 4 sectie A nrs. 392C en 391P.
MOBILITEIT
28. Politieverordening inzake werken Wolvertemsesteenweg 108/110 en Kasteelstraat 52
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken Wolvertemsesteenweg 108/110 en
Kasteelstraat 52 goed.
1. In de Wolvertemsesteenweg ter hoogte van de nummers 108/110 wordt een verplichte rijrichting
opgelegd voor het verkeer ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden),
parkeerverbod wordt ingesteld langs beide zijden van de rijbaan om hun werfwagens te plaatsen.
2. In de Kasteelstraat ter hoogte van de nummer 52 wordt een verplichte rijrichting opgelegd voor het
verkeer ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden), parkeerverbod wordt
ingesteld langs beide zijden van de rijbaan om hun werfwagens te plaatsen.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 8 juli 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 19 juli 2019).
29. Politieverordening inzake wielerwedstrijd Vlaams-Brabant Classic 8 september 2019
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake wielerwedstrijd Vlaams-Brabant Classic 8 september
2019 goed. Tijdens het evenement zal in de hieronder vermelde straten (of gedeelten ervan) een
parkeerverbod ingesteld worden langs beide zijden van de straat:
 Mechelstraat;
 Kanaalstraat;
 Kerkstraat vanaf Westvaartdijk tot Warandestraat;
 De bochten op het kruispunt Kerkstraat - Warandestraat;
 Warandestraat;
 Driesstraat;
 Nieuwenroodsesteenweg;
 Bosstraat tussen Zijpstraat en grens Meise.
Deze maatregelen zijn van kracht op zondag 8 september 2019 vanaf 12 uur tot 17 uur.
30. Verslag iGBC Opwaardering buslijn 820 tot Ringtrambus van 07/06/2019
Het schepencollege neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Intergemeentelijke
Begeleidingscommissie (IGBC) van 7 juni 2019 en keurt dit zonder bijkomende opmerkingen goed.
VRIJE TIJD
31. Lokaal Overleg Kinderopvang (Lok): samenstelling
Het schepencollege keurde de samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang 2019-2025 goed.
ECONOMIE
32. Bvba Baztax- Aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder
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Bvba Baztax, vertegenwoordigd door xxx met ondernemingsnummer 0707 950 936, wordt gemachtigd om
onder de voorwaarden van:
 het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg,
 de besluiten genomen ter uitvoering van dit decreet,
 en de gemeentelijke reglementering m.b.t. de diensten voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder,
 een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder te exploiteren op het grondgebied van
de gemeente Grimbergen.
De vergunning heeft betrekking op 1 voertuig.
Deze 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:
Basistarief
90 euro voor de eerste drie uur
Extra uurtarief
50 euro per uur
Andere tarieven
50 euro per uur
De vergunning geeft aanleiding tot het innen van een belasting zoals voorzien in het desbetreffende
gemeentelijk belastingreglement (cf. gemeenteraad van 19-12-2013).
Elke wijziging in de exploitatie van de dienst dient overeenkomstig het gemeentelijk reglement betreffende
de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, goedgekeurd bij
gemeenteraadsbeslissing van 24 maart 2005, onmiddellijk meegedeeld te worden aan het gemeentebestuur.
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.
33. S-Driver - Aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder
De heer xxx, met maatschappelijke zetel Sint-Amandsstraat 190/1, 1853 Grimbergen met
ondernemingsnummer 0634 894 296, wordt gemachtigd om onder de voorwaarden van:
 het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg,
 de besluiten genomen ter uitvoering van dit decreet,
 en de gemeentelijke reglementering m.b.t. de diensten voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder,
 een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder te exploiteren op het grondgebied van
de gemeente Grimbergen.
De vergunning heeft betrekking op 1 voertuig.
Deze 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
93 euro voor de eerste drie uur
Extra uurtarief
30 euro per uur
Andere tarieven
30 euro per uur
De vergunning geeft aanleiding tot het innen van een belasting zoals voorzien in het desbetreffende
gemeentelijk belastingreglement (cf. gemeenteraad van 19-12-2013).
Elke wijziging in de exploitatie van de dienst dient overeenkomstig het gemeentelijk reglement betreffende
de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, goedgekeurd bij
gemeenteraadsbeslissing van 24 maart 2005, onmiddellijk meegedeeld te worden aan het gemeentebestuur.
Namens het college
In zitting, datum als hierboven

Goedele DE VOCHT
waarnemend algemeen directeur

Chris SELLESLAGH
burgemeester
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