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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 9 juli 2019 goed.
POLITIE
2. Lokale politie - Goedkeuring 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 215 en nummer 355.
Het schepencollege gunt de opdrachten te gunnen zoals opgenomen in het register ad hoc en keurt de
volgende definitieve vastleggingen goed wat het investeringsbudget 2019 betreft: van nummer 354 tot 355.
3.

Lokale politie - Mededeling vacatures in het operationeel en administratief kader te begeven bij
mobiliteit
Het schepencollege stelt de gemeenteraad in kennis van de vacante betrekkingen.

4.

Lokale politie - Mededeling vacatures in het operationeel en administratief kader te begeven bij
mobiliteit
Het schepencollege stelt de gemeenteraad in kennis van de vacante betrekkingen.
5. 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 factuur, waarvoor geen bestelbon bleek te zijn gemaakt, wordt goedgekeurd: 489.
FINANCIËN
6.

Kennisgeving te betalen wedden, vergoedingen en toelagen aan de lokale politie uitbetaald in de maand
juni 2019
Het schepencollege neemt kennis van de wedden en het aantal vergoedingen uitbetaald in de maand juni
2019 aan de leden van de lokale politie.
POLITIEKE ORGANISATIE
7.

Aanvraag eretitels aan schepenen en gemeenteraadsleden

1

Het schepencollege beslist de aanvraag tot ere-schepen van een oud-schepen ter goedkeuring voor te leggen
aan de gemeenteraad.
INTERNE ORGANISATIE
PERSONEEL
Personeelsformatie e n organogra m

8.

Project GoGo - Reorganisatie technische uitvoeringsdiensten - Implementatie van de diensten "Wegen
en Water", "Gebouwen" en Groen"
Het college neemt kennis van het plan van aanpak voor de verdere implementatie van de diensten "Wegen
en Water", "Gebouwen" en "Groen".
Werving en Selectie

9.

xxx – Aanwerving – puttend uit de vastgestelde wervingsreserve – als voltijds logistiek helpster (E1-E3) in
contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) - Rechtzetting van een
administratieve vergissing
Het schepencollege beslist over een rechtzetting van een administratieve vergissing in de notulen van 17 juni
2019.
10. Aanwervingsprocedure voor het invullen van een voltijdse betrekking van expert politiek-administratieve
ondersteuning (A1a-A3a) in contractueel dienstverband, inclusief de aanleg van een wervingsreserve
(geldigheidsduur 2 jaar) - Kennisname van de resultaten
Het schepencollege neemt akte van het eindproces-verbaal van de selectieprocedure voor de betrekking van
expert politiek-administratieve ondersteuning (A1a-A3a) in contractueel dienstverband.
11. Aanwervingsprocedure voor het invullen van een voltijdse betrekking van deskundige
verzekeringen/contractbeheer (B1-B3) in contractueel dienstverband, inclusief de aanleg van een
wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) - Kennisname van de resultaten
Het schepencollege neemt akte van het eind-proces-verbaal van de selectieprocedure voor de betrekking van
deskundige verzekeringen/contractbeheer (B1-B3) in contractueel dienstverband.
12. xxx - Vaststelling datum indiensttreding als voltijds meewerkend ploegverantwoordelijke (D4-D5) in
contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) - afdeling Ruimte - cel Huisvuil en
Recyclagepark
Het schepencollege stelt de datum van indiensttreding van een personeelslid voor de cel Huisvuil en
Recyclagepark vast.
13. xxx - Aanwerving - puttend uit de vastgestelde wervingsreserve - als voltijds deskundige wegen en water
(B1-B3) in contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd)
Er wordt een personeelslid aangeworven voor de dienst Wegen en Water.
Loopbaan

14. xxx - voltijds vakman (D1-D3) in vast aangesteld statutair dienstverband - Groep Gebouwen Disponibiliteit wegens ziekte
De indisponibiliteitsstelling met toekenning van een wachtgeld ten belope van 60% van de laatste
activiteitswedde voor elke afwezigheid wegens ziekte wordt toegepast.
Wedde e n andere vergoedi ngen

15. Vaststelling prestaties permanentiedienst (KB 16/02/2006 verzekeren continuïteit ikv opdracht
burgemeester nood en interventieplannen)
Het schepencollege stelt de uren voor de permanentiedienst die aanleiding geven tot uitbetaling vast.
16. Vaststelling prestaties permanentiedienst
Het schepencollege stelt de uren voor de permanentiedienst die aanleiding geven tot uitbetaling vast.
17. Vaststelling toeslag voor zaterdagprestaties
Het schepencollege stelt de toeslagen voor zaterdagprestaties voor de maand juni 2019 vast.
18. Vaststelling toeslag voor prestaties op zon- en feestdagen
Het schepencollege stelt de toeslagen voor prestaties op zon- en feestdagen voor de maand juni 2019 vast.
19. Vaststelling toeslag voor nachtprestaties
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Het schepencollege stelt de toeslagen voor nachtprestaties voor de maand juni 2019 vast.
20. Premie ter aanmoediging van het fietsgebruik voor woon-werkverkeer: tweede kwartaal 2019
Het schepencollege stelt de uit te betalen fietsvergoedingen voor het tweede kwartaal 2019 aan het
gemeentepersoneel vast.
21. Basisonderwijs - Premie ter aanmoediging van het fietsgebruik voor woon-werkverkeer: tweede kwartaal
2019
Het schepencollege stelt de uit te betalen fietsvergoedingen voor het tweede kwartaal 2019 aan het
onderwijzend personeel vast.
22. xxx - uittredend mandataris - Kennisname uitbetaling uittredingsvergoeding juni 2019
Het schepencollege neemt kennis van de door de uittredend mandataris ingediende verklaring op erewoord
en beslist over de uitbetaling van de uittredingsvergoeding.
23. xxx - uittredend mandataris - Kennisname uitbetaling uittredingsvergoeding juni 2019
Het schepencollege neemt kennis van de door de uittredend mandataris ingediende verklaring op erewoord
en beslist over de uitbetaling van de uittredingsvergoeding.
24. xxx - uittredend mandataris - Kennisname uitbetaling uittredingsvergoeding juni 2019
Het schepencollege neemt kennis van de door de uittredend mandataris ingediende verklaring op erewoord
en beslist over de uitbetaling van de uittredingsvergoeding.
Tucht e n dis ciplinaire pr oce dures

25. xxx - logistiek helpster (E1-E3) in contractueel dienstverband - dienst Logistiek - Kennisname van het
evaluatiedossier en het voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomsten en vaststelling datum
hoorzitting
Het schepencollege neemt kennis van een evaluatiedossier en beslist om het betrokken personeelslid uit te
nodigen voor een hoorzitting.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
26. Gunning van de opdracht "onderhoudscontract brand- en inbraakinstallaties voor een periode van 3
jaar"
Het schepencollege gunt de opdracht "Onderhoudscontract voor de brand- en inbraakinstallaties voor een
periode van 3 jaar" aan de enige regelmatige inschrijver en beslist de uitvoering van deze opdracht te laten
gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nummer 2019/700.
VERZEKERINGEN
Schade - en arbeidsongevallen

27. xxx - Erkenning arbeidsongeval en genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid Kennisneming beslissing Medex
Erkenning arbeidsongeval en genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid en kennisname
beslissing Medex.
FINANCIËN
BESTELBONS
28. 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 1607 tot 1629.
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 1631 en 1632.
VERVANGENDE NOTA
29. Gemeente - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
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BEZWAARSCHRIFTEN
30. Bezwaarschrift van xxx, xxx en xxx tegen de gemeentebelasting op niet-bebouwde bouwgronden en
kavels - aanslagjaar 2018
Het schepencollege trekt haar beslissing van 29 april 2019 in en verleent vrijstelling, voor de
gemeentebelasting op niet-bebouwde bouwgronden en kavels voor een totaalbedrag van 200 euro zoals
gevestigd onder artikels 131 en 132 van het kohier 04 2018.
DEBITEURENBEHEER
31. Debiteurenbeheer - onverhaalbaar stellen van een openstaande vordering
Het schepencollege keurt de volgende onverhaalbaarstellingen goed:
1. kohier 002/2014/224 - honden: openstaande aanslag bedraagt 20 euro;
2. kohier 002/2012/257 - honden: openstaande aanslag bedraagt 37,41 euro (aanmaningskosten
inbegrepen)

KERKBESTUREN
32. Kennisgeving notulen 3 juni 2019 van de kerkraad Sint-Rumoldus te Humbeek
Het schepencollege neemt akte van de notulen van 3 juni 2019 van de kerkraad Sint-Rumoldus te Humbeek.
33. Kennisgeving notulen 9 mei 2019 van de kerkraad Heilig Hart en Sint-Jozef te Grimbergen
Het schepencollege neemt akte van de notulen van 9 mei 2019 van de kerkraad Heilig Hart en Sint-Jozef te
Grimbergen.
34. Kennisgeving notulen 4 juni 2019 van de kerkraad Sint-Servaas te Grimbergen
Het schepencollege neemt kennis van de notulen van 4 juni 2019 van de kerkraad Sint-Servaas te
Grimbergen.
35. Kennisgeving notulen 14 juni 2019 van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw te Beigem
Het schepencollege neemt akte van de notulen van 14 juni 2019 van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw te
Beigem.
36. Kennisgeving notulen 24 juni 2019 van de kerkraad Sint-Rumoldus te Humbeek
Het schepencollege neemt akte van de notulen van 24 juni 2019 van de kerkraad Sint-Rumoldus te Humbeek.
37. Kennisgeving notulen 22 juni 2019 van de kerkraad Heilig Hart en Sint-Jozef te Grimbergen
Het schepencollege neemt akte van de notulen van 22 juni 2019 van de kerkraad Heilig Hart en Sint-Jozef te
Grimbergen.
GRONDGEBIED EN RUIMTE
38. Oxfam-Wereldwinkel (de Villegas de Clercampstraat 12 te 1853 Grimbergen) - aanpassing van de
afspraken met betrekking tot de verdeling van de energiekosten naar aanleiding van de opzeg van de
huurovereenkomst van het appartement op de eerste verdieping.
Het schepencollege beslist naar aanleiding van de opzeg van de huurovereenkomst voor het appartement op
de eerste verdieping van het torengebouw in het Van der Nootpark gelegen de Villegas de Clercampstraat 12
te 1853 Grimbergen alle contracten van de nutsmaatschappijen over te dragen naar de Oxfam-Wereldwinkel.
39. Standpuntbepaling over de adviezen opgenomen in het verslag van de gemeentelijke adviesraad voor
milieu en natuur van 12 maart 2019
Het schepencollege beantwoordt de adviezen geformuleerd in het verslag van de gemeentelijke adviesraad
voor milieu- en natuur van 12 maart 2019.
40. Goedkeuring van de overeenkomst met betrekking tot de ter beschikking stelling van een gedeelte van
het perceel kadastraal gekend als 4de afdeling - sectie A - nr. 315h (Rodepoort-site) aan 3WPlus
Kinderopvang vzw
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Het schepencollege gaat akkoord met de ter beschikking stelling van een gedeelte van het perceel kadastraal
gekend als 4de afdeling - sectie A - nr. 315h (Rodepoort-site) aan 3WPlus Kinderopvang vzw voor de tijdelijke
uitbating van Kinderdagverblijf SAM.
41. Aanvraag schrapping uit leegstandsregister: Singel 16, 1853 Grimbergen
Het schepencollege schrapt een woning uit het leegstandsregister omdat deze opnieuw wordt bewoond.
42. Brief Wikipower
Het schepencollege beslist om te reageren op de brief van een commercieel bedrijf op de energiemarkt. Er
mag geen link zijn met het gemeentebestuur wanneer zij brieven sturen naar bewoners.
43. Voorstel tot gebruik van een perceel grond kadastraal gekend als 4de afdeling - sectie A - nr. 526v4,
gelegen langs de Jetsestraat, als parking.
Het schepencollege neemt kennis van het aanbod om het perceel kadastraal gekend als 4de afdeling - sectie
A - nr. 526v4 gelegen langs de Jetsestraat te gebruiken als parking en beslist een schattingsverslag te laten
opmaken naar de actuele huurwaarde van het perceel.
44. Aanvraag vanwege JH 't Stoveke voor het organiseren van het evenement '12h JH 't Stoveke' op 10
augustus 2019 in open lucht op de parking aan JH 't Stoveke Beigem, Zevensterre z/n te 1852
Grimbergen.
Het schepencollege geeft aan JH 't Stoveke de toelating om in open lucht op de parking aan JH 't Stoveke,
Zevensterre 13 te 1852 Grimbergen op zaterdag 10 augustus 2019 van 15.00 uur tot zondag 11 augustus
2019 03.00 uur elektronisch versterkte muziek te brengen voor het evenement '12h 't Stoveke' met een
maximum geluidsniveau > 85 dB(A) (LAeq 15min) en < 100 dB(A) (LAeq 60 min).
45. Aanvraag vanwege Feestcomité van de Borght voor het organiseren van het evenement 'Feest in het
park' op 7 september 2019 in Park Borgt, J. Deschampstraat z/n te 1850 Grimbergen.
Het schepencollege geeft aan Feestcomité van de Borght de toelating om in Park Borgt, J. Deschampstraat
z/n te 1850 Grimbergen op zaterdag 7 september 2019 van 13.00 uur tot zondag 8 september 2019 02.00
uur elektronisch versterkte muziek te brengen voor het evenement 'Feest in het park' met een maximum
geluidsniveau > 85 dB(A) (LAeq 15min) en < 100 dB(A) (LAeq 60 min)
46. Aanvraag vanwege Aximme bvba voor het organiseren van een festival 'Voodoo Village' op 7 september
2019, Warandestraat 100 te 1851 Grimbergen.
Het schepencollege geeft aan Aximme bvba de toelating om in open lucht t.h.v. de Warandelaan 100 1851
Grimbergen op zaterdag 7 september 2019 van 12.00 uur tot zondag 8 september 2019 00.00 uur
elektronisch versterkte muziek te brengen voor het evenement 'Voodoo Village' met een maximum
geluidsniveau > 85 dB(A) (LAeq 15min) en < 100 dB(A) (LAeq 60 min)
GEBOUWEN
47. Sporthal Verbrande Brug - waterinfiltratie en waterschade: goedkeuring kostenraming werken en
ereloon.
Het schepencollege keurt de kostenraming goed voor de werken en het ereloon van de ontwerper van de
verbouwing nieuwbouw van de Sporthal Verbrande Brug voor de herstelling van de schade door
waterinfiltratie.
WEGEN
48. Cassatieberoep tegen het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 29 januari 2019
(stedenbouwkundige vergunning Aquafin) - Goedkeuring verzoekschrift tot tussenkomst
Het schepencollege keurt het ontwerp van verzoekschrift tot tussenkomst, opgesteld en overgemaakt door
de advocaat van de gemeente, in de cassatieprocedure m.b.t. het arrest van de Raad voor
Vergunningsbetwistingen van 29 januari 2019, waarbij het verzoek tot vernietiging tegen de
stedenbouwkundige vergunning van Aquafin nv van enkele handelaars werd verworpen, goed.
Nutsleiding en

49. Nutsleidingen Fluvius: aanleg van 80 m DL kabel langsheen de Ijsvogellaan 9/11 en 26 te 1853
Grimbergen.
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Het schepencollege keurt het ontwerp van Fluvius goed voor de aanleg van DL kabel langsheen de
Ijsvogellaan 9/11 en 26 te 1853 Grimbergen.
50. Nutsleidingen De Watergroep: aanpassingswerk Paalveldstraat (tussen Spaanse Lindebaan en
huisnummer 4) te 1850 Grimbergen
Het schepencollege keurt het ontwerp van De Watergroep goed voor aanpassingswerk Paalveldstraat (tussen
Spaanse Lindebaan en huisnummer 4) te 1850 Grimbergen.
WONEN
Omgevingsverg unni ng

51. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het isoleren en
afwerken van de gevels - Vilvoordsesteenweg 363, 1850 Grimbergen − OMV/152/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019068738 - OMV/152/19)
voor het isoleren en afwerken van de gevels op een terrein gelegen Vilvoordsesteenweg 363 in 1850
Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 3 sectie H nr. 116E.
52. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het bekleden
van de gevel met spuitkurk - Beigemsesteenweg 58, 1850 Grimbergen − OMV/165/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019074285 - OMV/165/19)
voor het bekleden van de gevel met spuitkurk op een terrein gelegen Beigemsesteenweg 58 in 1850
Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie E nr. 190T18.
53. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor de restauratie
van de zuidgevel en de herplaatsing van het historisch waterwiel (Oyenbrugmolen) - Oyenbrugstraat
142, 1850 Grimbergen − OMV/81/19
Het schepencollege neemt kennis van de omgevingsvergunning (ref.: OMV_2018132534 - OMV/81/19)
afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 20 juni 2019 voor de restauratie van de
zuidgevel en de herplaatsing van het historisch waterwiel (Oyenbrugmolen) op een terrein gelegen
Oyenbrugstraat 142 in 1850 Grimbergen, met als kad. nrs. afdeling 2 sectie D nr. 175E.
54. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx namens CATERPILLAR
DISTRIBUTION SERVICES EUROPE BVBA voor Verbouwen van een kantoor - Humbeeksesteenweg 98,
1850 Grimbergen − OMV/114/19
Het schepencollege neemt kennis van de omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019011108 - OMV/114/19)
afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 12 juni 2019 voor het verbouwen van een
kantoor op een terrein gelegen Humbeeksesteenweg 98 in 1850 Grimbergen, met als kad. nrs. afdeling 1
sectie I nrs. 48Z, 48V, 48W, 48X en 48Y.
55. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het vellen van 2
bomen alsook het uitvoeren van een reliëfwijziging - Oyenbrugstraat 110, 1850 Grimbergen −
OMV/17/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019010612 - OMV/17/19)
voor het vellen van 2 bomen en weigert de aanvraag voor het uitvoeren van een reliëfwijziging op een terrein
gelegen Oyenbrugstraat 110 in 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie D nrs. 177C en 179.
56. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het bouwen van
een tuinberging - Oyenbrugstraat 110, 1850 Grimbergen − OMV/16/19
Het schepencollege weigert de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019010591 - OMV/16/19)
voor het bouwen van een tuinberging op een terrein gelegen Oyenbrugstraat 110 in 1850 Grimbergen,
kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie D nr. 179.
Overige

57. Recht van voorkoop door de gemeente week 29
Het schepencollege gaat akkoord om het recht van voorkoop niet uit te oefenen voor de boven vernoemde
eigendommen.
58. Notariële verdeling
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Het schepencollege gaat akkoord met de verdeling van een onroerend goed gelegen Vaartstraat 106/108 in
1850 Grimbergen, kadastraal gekend als afd. 1 sectie C nrs. 374R en 376E; Benedestraat 195 in 1851
Grimbergen, kadastraal gekend als afd. 6 sectie B nr. 651L2 deel.
MOBILITEIT
59. Politieverordening inzake werken kruispunt Gemeenteplein
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken kruispunt Gemeenteplein goed.
Hierbij wordt het kruispunt Victor Soensstraat - Hendrik Drapsstraat - Jan Mulsstraat - Wemmelsestraat en
Gemeenteplein afgesloten voor alle verkeer.
Parkeerverbod wordt voorzien op bovenvermeld kruispunt.
De Hendrik Drapsstraat, de Victor Soensstraat, de Wemmelsestraat, de Verbeytstraat, het Gemeenteplein en
de Nieuwelaan vanaf het Verbertveld blijven toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 5 augustus 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 18
september 2019).
60. Politieverordening inzake Veldkantkermis 2019
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake Veldkantkermis 2019 goed.
Verbod parkeren langs beide zijden van de straat wordt ingesteld in:
 Diegemput langs beide zijden van de rijbaan tussen de Oyenbrugstraat en de Lintbaan;
 Lintbaan langs beide zijden van de rijbaan tussen de Diegemput en het begin van het niet
geasfalteerde gedeelte van de lintbaan.
Deze maatregelen zijn van kracht van 19 juli 2019 om 12.00 uur tot het einde van het festiviteit (vermoedelijk
23 juli 2019 om 08.00 uur).
61. Politieverordening inzake de kermis en jaarmarkt Borgt op 9, 10 en 11 augustus 2019
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake de kermis en jaarmarkt Borgt op 9, 10 en 11 augustus
2019 goed.
Voor de kermis worden volgende straten afgesloten voor doorgaand verkeer:
 Jozef Van den Berghestraat;
 Jan Jozef Van Engelgomstraat;
 Adriaan Walraevenstraat.
Voor de jaarmarkt wordt bijkomend de Leopold Luypaertstraat tussen Jean Deschampsstraat en
Verbruggestraat (Borghtvoetweg, Blaesenbergstraat en Nachtegaalstraat op Vilvoorde) afgesloten.
Parkeerverbod wordt in de vermelde straten en weggedeelten geplaatst volgens de geplande activiteiten.
De maatregelen ten behoeve van de kermis zijn van kracht van 9 augustus 2019 tot het einde van het
evenement (vermoedelijk 11 augustus 2019).
De maatregelen ten behoeve van de jaarmarkt zijn van kracht op 11 augustus 2019 van 4 uur tot 15.00 uur.
Het parkeerverbod is van kracht van 9 augustus 2019 om 16.00 uur tot het einde van de kermis (vermoedelijk
11 augustus 2019 om 22 uur).
62. Politieverordening inzake straatbarbecue Azalealaan 31-8-2019
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake de straatbarbecue Azalealaan op 31 augustus 2019
goed.
Hierbij wordt de straat afgesloten voor alle verkeer. De passende verkeerstekens zullen worden geplaatst.
Deze maatregelen zijn van kracht op 31 augustus 2019 vanaf 17.00 uur tot het einde van het evenement
(vermoedelijk 1 september 2019 om 2 uur).
63. Politieverordening inzake werken Frans en Jozef Belstraat
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken Frans en Jozef Belstraat goed.
In de Frans en Jozef Belstraat tussen de huisnummers 6 en 10 , wordt een verplichte rijrichting opgelegd voor
het verkeer ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden), de voetgangers dienen ter
hoogte van de werfzone over te steken.
De Frans en Jozef Belstraat wordt ter hoogte van huisnummer 19 afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd
voor voetgangers en fietsers. Het overige gedeelte van de straat blijft toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
De nodige omleidingsroutes worden voorzien.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 19 augustus 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 23
augustus 2019).
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64. Politieverordening inzake werken Benedestraat 132 en Bosstraat 24
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken Benedestraat 132 en Bosstraat 24 goed.
Tijdens de werken in de Benedestraat ter hoogte van nummer 132 wordt er parkeerverbod ingesteld langs
beide zijden van de rijbaan. Daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) wordt een
verplichte rijrichting voor het verkeer opgelegd te worden ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel'
voorbij te rijden).
Tijdens de werken in de Bosstraat ter hoogte van nummer 24 wordt er parkeerverbod ingesteld langs beide
zijden van de rijbaan. Daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) wordt een verplichte
rijrichting voor het verkeer opgelegd te worden ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te
rijden).
De maatregelen in de Benedestraat zijn van kracht vanaf 17 juli 2019 tot het einde van de werken
(vermoedelijk 19 juli 2019).
De maatregelen in de Bosstraat zijn van kracht vanaf 15 juli 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk
19 juli 2019).
VRIJE TIJD
65. Vastlegging datum nieuwjaarsreceptie 2020
Het schepencollege beslist de nieuwjaarsreceptie te laten plaatsvinden op zondag 12 januari 2020.
66. Deelname aan Dag tegen Kanker op donderdag 17 oktober 2019
Het schepencollege neemt deel aan de Dag tegen Kanker op donderdag 17 oktober 2019.
67. Organisatie zomerafsluiter
Het schepencollege gaat akkoord met de organisatie van een zomerafsluiter op woensdag 28 augustus 2019.
68. Kermis Borgt 9-10-11 augustus 2019
Het schepencollege geeft de toelating voor de opstelling van de kermis in de Borgt op 9, 10 en 11 augustus
2019.
69. Voorstel tot toekenning van gemeentelijke subsidies aan culturele verenigingen - Dienstjaar 2019
(werkjaar 2018)
Het college beslist op basis van een door de gemeenteraad goedgekeurd reglement en het advies van de
cultuurraad de toelagen voor de culturele verenigingen voor hun werkjaar 2018 uit te betalen.
70. Voorstel tot toekenning van gemeentelijke subsidies ontwikkelingssamenwerking - Dienstjaar 2019
(werkjaar 2018)
Het college neemt kennis van het advies van de GROG (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking)
met betrekking tot de toekenning van de toelagen voor ontwikkelingssamenwerking en zal het voorstel van
toekenning van deze toelagen aan de organisaties, actief in Grimbergen op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking, voorleggen aan de gemeenteraad.
SPORT
71. Afname van de raamovereenkomst "Organisatieontwikkeling", door Poolstok gegund aan Mondea, voor
de opdracht "Interimmanagement zwembad"
Het college beslist af te nemen van de raamovereenkomst “Organisatieontwikkeling”, door Poolstok gegund
aan Mondea, voor de opdracht "Interimmanagement zwembad”.
CULTUUR
72. Erkenning nieuwe culturele vereniging en goedkeuring toetreding kandidaat-deskundige tot de
cultuurraad
Het schepencollege volgt de adviezen van de cultuurraad en erkent popkoor Solares als nieuwe culturele
vereniging binnen de werksoort actieve kunstbeoefening en aanvaardt X als deskundige voor de cultuurraad.
ECONOMIE
73. Bvba Sunrise Invest - Aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het verhuren van voertuigen

8

met bestuurder
Bvba Sunrise Invest, vertegenwoordigd door xxx met ondernemingsnummer 0726 937 103, 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 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
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.
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.
74. Bvba Nahel - Aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder
Bvba Nahel, vertegenwoordigd door xxx met ondernemingsnummer 0686 849 179, 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 2 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
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).
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.
TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN
75. Klacht van raadslid xxx bij de provinciegouverneur betreffende het niet toevoegen van een bijkomend
punt aan de agenda van de gemeenteraad van 28 maart 2019 - Kennisneming van het besluit van de
provinciegouverneur van 3 juli 2019
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Het schepencollege neemt kennis van de brief van 3 juli 2019 waarbij de provinciegouverneur de klacht,
ingediend door een raadslid inzake het niet toevoegen van een bijkomend punt aan de agenda van de
gemeenteraad van 28 maart 2019, als gegrond beschouwd.
Namens het college
In zitting, datum als hierboven

Goedele DE VOCHT
waarnemend algemeen directeur

Chris SELLESLAGH
burgemeester
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