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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 15 juli 2019 goed.
POLITIEKE ORGANISATIE
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
2. Kennisname antwoordbrieven m.b.t. schriftelijke vragen ingediend door de raadsleden
Het schepencollege neemt kennis van de antwoordbrieven geformuleerd op de schriftelijke vragen met
nummers 19 en 21/2019 zoals heden op deze vergadering voorgelegd, en keurt deze goed.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
3.

Dienstverlenende vereniging Haviland - Bijzondere algemene vergadering van 23 oktober 2019 Kennisname agendapunten - Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
Het schepencollege legt de volgende punten ter beraadslaging voor aan de gemeenteraad:
 kennisname en goedkeuring van de agendapunten met toelichtingsnota's voor de algemene
vergadering van 23 oktober 2019 van de dienstverlenende vereniging Haviland Intercommunale
IGSV;
 de vaststelling van het mandaat van de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger met
betrekking tot de te behandelen agendapunten.
INTERNE ORGANISATIE
4. Kennisname van de notulen van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen
Het schepencollege neemt kennis van de notulen van 5 juli 2019 van het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Grimbergen.
PERSONEEL
Personeelsformatie e n organogra m

5.

Afname van de raamovereenkomst "Organisatieontwikkeling", door Poolstok gegund aan CC Consult
(Jurplus), voor de opdracht "Begeleiding personeelsdienst"
Het schepencollege beslist om voor de opdracht "Begeleiding personeelsdienst" af te nemen van een
raamovereenkomst van Poolstok.
Werving en Selectie

6.

xxx - Aanstelling - puttend uit de vastgestelde wervingsreserve - als voltijds deskundige groen (B1-B3) in
statutair dienstverband op proef
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Er wordt een personeelslid aangesteld voor de dienst Groen.
7.

xxx - Aanwerving - puttend uit de vastgestelde wervingsreserve - als voltijds deskundige gebouwen (B1B3) in contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd)
Er wordt een personeelslid aangesteld voor de dienst Gebouwen.
8.

Procedure voor de aanwerving van tijdelijk personeel voor de groep Beplantingen en Begraafplaatsen in contractueel dienstverband (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd)
Het schepencollege beslist om voor de aanwerving van tijdelijk personeel voor de groep Beplantingen en
Begraafplaatsen toepassing te maken van de verkorte procedure, zoals voorzien in de artikelen 39, 40 en 41
van de gemeentelijke rechtspositieregeling.
Uitdiensttreding

9. xxx - Verzoek inzake de uitbetaalde opzeggingsvergoeding
Het schepencollege beslist om niet in te gaan op een verzoek inzake de uitbetaling van een
opzeggingsvergoeding.
ICT
10. Kennisname verslag ICT stuurgroep van 4 juli 2019 in het kader van ééngemaakte ICT dienst.
Het college neemt kennis van het verslag ICT stuurgroep van 4 juli 2019.
FINANCIËN
BESTELBONS
11. 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 1573, van nummer 1634 tot 1654 en
nummer 1659 en 1660.
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 1655 tot 1658.
VERVANGENDE NOTA
12. Gemeente - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
13. Gemeente - Vervangende nota bij kredietoverschrijding 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
KERKBESTUREN
14. Kennisgeving notulen 4 juli 2019 van de kerkraad Sint-Amandus te Strombeek-Bever
Het schepencollege neemt akte van de notulen van 4 juli 2019 van de kerkraad Sint-Amandus te StrombeekBever en vraagt de kerkraad om duidelijke afspraken te maken over wie de beoogde werken uitvoert en de
financieringswijze ervan.
15. Kennisgeving notulen 18 juni 2019 van de kerkraad Sint-Salvator te Grimbergen
Het schepencollege neemt akte van de notulen van 18 juni 2019 van de kerkraad Sint-Salvator te
Grimbergen.
GRONDGEBIED EN RUIMTE
16. Ontwerp, realisatie en opvolging der werken van een monolithisch skatepark - Kennisname ProcesVerbaal van ingebruikname
Het schepencollege neemt kennis met het P.V. van ingebruikname.
17. Voorstel tot affectatie naar het openbaar domein van het perceel kadastraal gekend als 2de afdeling sectie D - nr. 393x5 (parking kerkhof Grimbergen-centrum) gelegen langs de Veldkantstraat.
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Het schepencollege stelt aan de gemeenteraad voor om het perceel kadastraal gekend als 2de afdeling sectie D - nr. 393x5, in gebruik als parking kerkhof Grimbergen-centrum langs de Veldkantstraat, te
affecteren naar het openbaar domein.
GEBOUWEN
18. Aankoop bestelwagen - kipper met open laadbak (voor de groep Wegen) - Goedkeuring gunning
De opdracht 'Aankoop bestelwagen - Kipper met open laadbak' te gunnen aan de firma met de economisch
meest voordelige offerte.
19. Aankoop bestelwagen (voor de groep Gebouwen) - Goedkeuring gunning
De opdracht 'Aankoop bestelwagen' te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige offerte.
WONEN
Omgevingsverg unni ng

20. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van MALAN NV voor het
uitbreiden van een bakkerij, het aanleggen van een parking, het slopen van garageboxen en het rooien
van bomen - Sint-Annalaan 30, 1853 Grimbergen − OMV/62/19
Het schepencollege vergunt gedeeltelijk de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019027015 OMV/62/19) voor het uitbreiden van een bakkerij, het aanleggen van een parking, het slopen van
garageboxen en het rooien van bomen op een terrein gelegen Sint-Annalaan 30 in 1853 Grimbergen,
kadastraal gekend als: afdeling 4 sectie A nrs. 368L3 en 368M3.
21. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het
regulariseren van de inplanting van een eengezinswoning - Molenstraat 87, 1851 Grimbergen −
OMV/82/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019033214 - OMV/82/19)
voor het regulariseren van de inplanting van een eengezinswoning op een terrein gelegen Molenstraat 87 in
1851 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 6 sectie C nr. 220A2.
22. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het verbouwen
en uitbreiden van een vrijstaande woning - Borgtstraat 7, 1850 Grimbergen − OMV/83/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019027323 - OMV/83/19)
voor het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande woning op een terrein gelegen Borgtstraat 7 in 1850
Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie D nr. 554G3.
23. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx namens de Gemeente
Grimbergen voor het regulariseren van het sportcafé 'De Singel' - Singel 55, 1853 Grimbergen −
OMV/132/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019053438 - OMV/132/19)
voor het regulariseren van het sportcafé 'De Singel' op een terrein gelegen Singel 55 in 1853 Grimbergen,
kadastraal gekend als: afdeling 4 sectie A nr. 202B.
24. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx het heraanleggen van
de tuin en het herbestemmen van een tuinberging - Landhuizenlaan 19, 1850 Grimbergen − OMV/78/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019033916 - OMV/78/19)
voor het heraanleggen van de tuin en het herbestemmen van een tuinberging op een terrein gelegen
Landhuizenlaan 19 in 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 3 sectie G nrs. 389N2, 389F3 en
389R2.
Melding

25. Melding van stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het bouwen van een veranda Priesterlindestraat 10, 1850 Grimbergen − OMV/190/19-MEL
Het schepencollege neemt akte van de melding voor het bouwen van een veranda op een terrein gelegen
Priesterlindestraat 10 in 1850 Grimbergen.
26. Melding van stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het intern verbouwen van de woning Kerkstraat 89, 1851 Grimbergen − OMV/192/19-MEL
Het schepencollege neemt akte van de melding voor het intern verbouwen van de woning op een terrein
gelegen Kerkstraat 89 in 1851 Grimbergen.
Overige
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27. Recht van voorkoop door de gemeente week 30
Het schepencollege gaat akkoord om het recht van voorkoop niet uit te oefenen voor de boven vernoemde
eigendommen.
28. Aanvraag vergunning voor een tijdelijke inname van het openbaar domein voor private bewaking van het
evenement "de Palmfuif"
Het schepencollege geeft een vergunning voor een tijdelijke privatisering van het openbaar domein af in het
kader van het evenement "de Palmfuif" op:
 vrijdag 23 augustus 2019 van 16 tot 5 uur,
 zaterdag 24 augustus 2019 van 13 tot 18 uur,
 zaterdag 24 augustus 2019 van 20 tot 5 uur zondag 25 augustus 2019,
opdat er private bewaking kan voorzien worden met het oog op controle op het verzekeren van de veiligheid.
29. Aanvraag vergunning voor een tijdelijke inname van het openbaar domein voor private bewaking van het
evenement "Voodoo Village"
Het schepencollege geeft een vergunning voor een tijdelijke privatisering van het openbaar domein af in het
kader van het evenement "Voodoo Village" op zaterdag 7 september 2019 van 10 uur tot zondag 8
september 3.00 uur opdat er private bewaking kan voorzien worden met het oog op controle op het
verzekeren van de veiligheid.
MOBILITEIT
30. Politieverordening inzake 'Apéro Thursday' in café 't Vliegveld op 1 en 29 augustus en 19 september
2019
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake 'Apéro thursday' georganiseerd in café 't Vliegveld op
1 en 29 augustus alsook op 19 september 2019 goed. Hierbij wordt een parkeerverbod ingesteld op op de
Humbeeksesteenweg van aan het gemeentelijk recyclagepark tot de Heidebaan, langs weerszijden van de
rijbaan. Deze maatregelen zijn van kracht op 1 en 29 augustus alsook op 19 september 2019 vanaf 17.30 uur
tot 24 uur.
31. Politieverordening inzake werken door Broeders & Co in opdracht van Fluvius in de Heidebaan 30
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken door Broeders & Co in opdracht van Fluvius in
de Heidebaan 30 goed. Hierbij wordt een versmalling van de rijbaan voorzien ten belope van 50m met
voorrang voor 1 rijrichting.
Deze maatregel is van kracht op 1 augustus 2019 van 7 uur tem. 16 uur.
32. Politieverordening inzake werken door Broeders & Co in opdracht van Fluvius in de Immelvoortstraat 40
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken door Broeders & Co in opdracht van Fluvius in
de Immelvoortstraat 40 goed. Hierbij worden er werken uitgevoerd op het voetpad ten belope van 50m.
Deze maatregel is van kracht op 30 juli 2019 van 7 uur tem. 16 uur.
33. Verlenging van de politieverordening inzake werken kruispunt Gemeenteplein
Het schepencollege verlengt de maatregelen, vastgesteld in de politieverordening van 27 mei 2019, inzake de
werken aan het kruispunt Gemeenteplein tem. 20 september 2019 en dit op vraag van de firma BESIX Infra
n.v.
34. Politieverordening inzake het evenement 'Palmfuif' 2019
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake het signalisatieplan 'Palmfuif' 2019 integraal goed.
Hierbij wordt:
1. Een parkeerverbod ingesteld als volgt:
 Onderstaande straten en pleinen in Humbeek moeten parkeervrij zijn (= opbouw evenement), ook
de parkeerstroken buiten de rijbaan en de bermen. Plaatsen van borden E3 met opschrift
“donderdag 16/08/2019 vanaf 6 uur tot zondag 25/08/2019 5 uur":
- Holbroek tot 250m voorbij het kruispunt met de kerkhofstraat op de Veldweg.
- Kerkhofstraat.


Onderstaande straten en pleinen in Humbeek moeten parkeervrij zijn, ook de parkeerstroken buiten
de rijbaan en de bermen. Plaatsen van borden E3 met opschrift “vrijdag 23/08/2019 vanaf 14 uur
tot zondag 25/08/2019 5 uur:
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- Parking Kerkhof (Holbroek).
- Dorpstraat (enkel parkeerstroken en -plaatsen rondom de St. Rumolduskerk met uitzondering van deze aan
het RVT)
- Meidoornlaan (volledig – beide zijden)*
- Steeneikstraat (tussen Kruisstraat en Kerkhofstraat)*
- Slikkestraat (volledig) *
- Kerkstraat, parkeerstrook ter hoogte van huisnummer °2 (= tijdelijke bushalte ‘Palmfuif’, kant RVT Den
Bogaet)
(* = evacuatiezone/ aanrijroute voor de hulpdiensten)
2. De verkeerssituatie in ‘Centrum Humbeek’ (zone PALMFUIF) gewijzigd als volgt:
 In onderstaande straten en pleinen in Humbeek zal van vrijdag 23/08/2019 om 14 uur tot zondag
25/08/2019 6 uur, de verkeerssituatie als volgt gewijzigd worden in functie van het evenement:
° Krpt
Situering Kruispunt
# Nadar
Verkeersborden
°1 Dorpsstraat x Achterstraat/Kerkstraat
1
C3 + UPV
°2 Dorpstraat x Kerkveldweg
1
C3 + UPV
°3 Kerkveldweg x Dokter Carlierstraat
2
C3 + Uitgez.
bewoners
°4 Holbroek x Dorpsstraat
Klapper?
C43 (30 km/uur)
Holbroek x Dorpsstraat
Klapper?
F19 (= richting
kerkhof)
°5 Holbroek x Dokter Carlierstraat
4
C1
°6 Holbroek x Parking Kerkhof
4
C3 + UHD
°7 Kerkhofstraat x Holbroek
1
C3 +UHD
°8 Slikkestraat x Holbroek
Klapper?
F19 (= richting
Benedestraat)
°9 Holbroek x Slikkestraat
3
C3 + D1b
°8 Holbroek op 120 m voorbij krpt. Kerkhofstraat
1
C1
(= in veldweg)
°9 Kerkhofstraat op 120 m voorbij krpt. Steeneikstraat
1
C3 +UHD
(thv laatse huis voor kerkhof)
°10 Kerkhofstraat x Steeneikstraat
1
C3 + Uitgez.
Bewoners + F45 +
100m
°11 Slikkestraat (op het einde van het geasfalteerde
1
C1
stuk)
3. Onderstaande voorsignalisatie in ‘Centrum Humbeek’ (zone PALMFUIF) geplaatst:
° Krpt
Situering Kruispunt
°1 Slikkestraat x Benedestraat
°2 Holbroek x Humbeeksesteenweg
°3 Holbroek voorbij laatste huis (kant
Humbeeksestwg)
°4 Steeneikstraat x Kruisstraat/ Dorpsstraat
°5 Abelenlaan x Kruisstraat
°6 Ter Eikenlaan x Kruisstraat
°7 Meidoornlaan * Molenstraat

# Nadar
1
1
1

Verkeersborden
F45 + 375 m
C3 + UPV
C1

1
1
1
1

C3 + UPV
C3 + UPV
C3 + UPV
C3 + UPV

MILIEU EN DUURZAAMHEID
35. Aanvraag tot bijstelling van de milieuvoorwaarden door Caterpillar Distribution Services Europe,
Humbeeksesteenweg 98 te 1850 Grimbergen
Het schepencollege verleent een gunstig advies aan Caterpillar voor de bijstelling van de milieuvoorwaarden.
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36. OEPC Grimbergen: kennisname planning uit te voeren werken
Op 1 juni 2019 ging Wattson van start als ESCO (Energy Service Company) in een aantal gemeentelijke
gebouwen en een gebouw van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen. Het schepencollege neemt
kennis van de stand van zaken van het onderhouds- en energieprestatiecontract.
VRIJE TIJD
37. 1000 km fietsen voor Kom op tegen Kanker 2020
Het schepencollege neemt deel aan de 1000 km fietsen voor Kom op tegen Kanker editie 2020.
38. Speelplein De Piereman: uitbetaling monitoren zomervakantie 2019 (1 juli tot/met 12 juli 2019) niet op
11 juli 2019
De animatoren van speelplein De Piereman worden als volgt vergoed:
 op basis van salarisschaal C1 als hoofdanimator
 op basis van salarisschaal E1 en volgens leeftijd als animator.
 een vrijwilligersvergoeding voor stagiairs.
BURGER
39. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister.
40. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister.
41. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister.
ONDERWIJS
BASISSCHOLEN
42. Basisonderwijs - Vaststelling van de aanwending van het uren- en lestijdenpakket voor het schooljaar
2019-2020
Het schepencollege stelt de aanwending van het uren- en lestijdenpakket vast voor de gemeentelijke
basisscholen Grimbergen voor het schooljaar 2019-2020.
43. Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Aanwending van de puntenenveloppen Omzetting van de toegekende punten in uren tewerkstelling voor het schooljaar 2019-2020
Het schepencollege stelt de omzetting naar en de aanwending van het urenpakket vast voor het beleids- en
ondersteunend personeel van de gemeentelijke basisscholen Grimbergen voor het schooljaar 2019-2020.
Namens het college
In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL
algemeen directeur

Philip ROOSEN
waarnemend burgemeester
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