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GOEDKEUREN NOTULEN
1. Goedkeuring van de notulen van het vorige college
Het schepencollege keurt de notulen van de vergadering van 30 september 2019 goed.
POLITIE
2.

Lokale politie - Openstelling betrekkingen in het kader van de onmiddellijke werving (GPI 73 - categorie
B)
Het schepencollege stelt twee betrekkingen van inspecteur voor het team interventie open door een beroep
te doen op aanwervingscategorie B, de "onmiddellijke werving" waardoor de kandidaten-inspecteur zich
reeds voor de start van de basisopleiding kunnen verbinden aan de politiezone Grimbergen.
Het schepencollege laat deze beslissing bekrachtigen door de gemeenteraad op 24 oktober 2019.
3.

Lokale politie - Aankoop van een semi anoniem voertuig met ANPR camera - Voorwaarden en wijze van
gunnen
Het schepencollege legt de aankoop van een semi anoniem voertuig volgens de behoeften van de
politiezone, ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad voor een geraamd bedrag van 55 000,00 euro (incl.
btw) voor de aankoop en 8 000,00 euro (incl. btw) voor het onderhoudscontract.
4. Lokale politie - Aankoop van een interventievoertuig (politiecombi) - Toewijzing
Het schepencollege keurt de aankoop van een interventievoertuig (politiecombi) via de raamovereenkomst
DSA 2016 R3 010 voor de aankoop van politie- en anonieme voertuigen goed.
Het schepencollege keurt het afsluiten van een onderhoudscontract voor vijf jaar of 250 000 km via de
raamovereenkomst DSA 2016 R3 010 voor de aankoop van politie- en anonieme voertuigen goed.
5. Lokale politie - Aankoop van een anoniem voertuig - Voorwaarden en wijze van gunnen
Het schepencollege legt de aankoop van een anoniem voertuig volgens de behoeften van de politiezone, ter
goedkeuring voor aan de gemeenteraad voor een geraamd bedrag van 45 000,00 euro (incl. btw) voor de
aankoop en 8 000,00 euro (incl. btw) voor het onderhoudscontract.
6. 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: 726 tot 735.
7. Lokale politie - Aankoop van bureaus, rolluikkasten en ladeblokken - Voorwaarden en wijze van gunnen
Het schepencollege legt de aankoop van 7 bureaus, 3 rolluikkasten en 27 ladeblokken, volgens de behoeften
van de politiezone, ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
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8. Lokale politie - Aankoop van 41 bureaustoelen - Voorwaarden en wijze van gunnen
Het schepencollege legt de aankoop van 41 bureaustoelen, volgens de behoeften van de politiezone, ter
goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
STRATEGISCHE CEL
9.

Voortzetting van het gebruik van het digitaal centraal aanmeldingsregister voor inschrijvingen in het
basisonderwijs van Grimbergen
Het schepencollege neemt kennis van de stand van zaken en geeft opdracht gesprekken op te starten met de
schoolnetten en nadien terug te koppelen aan het college met het oog op een beslissing van de
gemeenteraad.
POLITIEKE ORGANISATIE
10. Kennisneming ontslag van xxx uit de gemeenteraadscommissies waarvan hij deel uitmaakte en van de
voordrachten van de fractie Open VLD van de gemeenteraadsleden die in hun plaats zullen treden
Het schepencollege legt het ontslag van een voormalig raadslid in 4 gemeenteraadscommissies alsook de
wijziging van de samenstelling van deze commissies ter kennisname voor aan de gemeenteraad.
11. Kennisneming van het ontslag van xxx als voorzitter van de gemeenteraadscommissie Financiën
Het schepencollege legt de vervanging van de voorzitter van de gemeenteraadscommissie Financiën ter
beraadslaging voor aan de gemeenteraad.
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
12. Kennisname van de door de raadsleden ingediende schriftelijke vragen
Het schepencollege neemt kennis van de door de raadsleden tijdens de periode van 26 september tot 3
oktober 2019 ingediende schriftelijke vragen en geeft opdracht om:
 de schriftelijke vragen met nummers 27 en 28/2019 als melding te behandelen;
 de schriftelijke vraag met nummer 29/2019 inhoudelijk te behandelen.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
13. LOGO Zenneland vzw - Vervanging van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene
vergadering
Het schepencollege legt de vervanging van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene
vergadering van LOGO Zenneland vzw aan de gemeenteraad voor.
14. Opdrachthoudende verenigingen Sibelgas - IBE - IBG (IBEG) – Vervanging van een effectieve
vertegenwoordiger in de algemene vergadering
Het schepencollege legt de vervanging van een effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen
van de opdrachthoudende verenigingen Sibelgas - IBE - IBG (IBEG) ter beraadslaging voor aan de
gemeenteraad.
15. Opdrachthoudende vereniging IWVB in vereffening - Vervanging van een vereffenaar in het beperkt
college van vereffenaars
Het schepencollege legt de vervanging van een kandidaat vereffenaar in het beperkt college van vereffenaars
van IWVB de volgende punten ter beraadslaging voor aan de gemeenteraad.
16. Dienstverlenende vereniging Haviland - Bijzondere algemene vergadering van 18 december 2019 Kennisname agendapunten - Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
Het schepencollege legt de volgende punten ter beraadslaging voor aan de gemeenteraad:
 kennisname van de agendapunten met toelichtingsnota's voor de bijzondere algemene vergadering
van 18 december 2019 van de dienstverlenende vereniging Haviland Intercommunale IGSV;
 de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de te
behandelen agendapunten.
INTERNE ORGANISATIE
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17. Opstart procedure straatnaamgeving naar aanleiding van de verkaveling VA/833/17 - MATEXI PROJECTS
– Kruipstraat zn, 1850 Grimbergen
Het schepencollege vraagt aan de gemeentelijke cultuurraad advies in verband met de straatnaamgeving
aan de wegen in de verkaveling VA/833/17 langs de Kruipstraat zn te 1850 Grimbergen, zodat de
gemeenteraad kan overgaan tot principiële vaststelling van de straatnaam, op basis waarvan het openbaar
onderzoek van 30 dagen kan georganiseerd worden.
18. YOUCA Action Day - Aanvraag werkdag van jongeren op de diensten van de gemeente en het OCMW
Het schepencollege stemt in met de aanvragen van leerlingen die deelnemen aan "de YOUCA Action day" om een dag tewerkgesteld te worden binnen één van de gemeentelijke diensten. Er zal een forfaitair bedrag
van 55 euro per tewerkgestelde leerling gestort worden aan de vzw YOUCA ter ondersteuning van een
jongerenproject in Guinee, samen met Trias ngo.
PERSONEEL
19. Syndicale onderhandelings- en overlegcomités - Kennisname van de verslagen van de vergaderingen van
18 september 2019 en 26 september 2019 en vaststelling agenda 24 oktober 2019
De agenda voor het BOC/HOC wordt vastgesteld.
Personeelsformatie e n organogra m

20. Formatiewijziging t.b.v. de administratieve ondersteuning van de bibliotheek
Het schepencollege legt een formatiewijziging ten behoeve van de administratieve ondersteuning van de
dienst Bibliotheek voor aan de gemeenteraad.
Werving en Selectie

21. Opstart procedure van externe personeelsmobiliteit voor de invulling van 4 betrekkingen van deeltijds
(19/38) logistiek help(st)er (E1-E3) in contractueel dienstverband bij de dienst Logistiek - Vaststelling
selectieprocedure
Het schepencollege start een procedure van externe personeelsmobiliteit op voor de invulling van 4 vacante
betrekkingen van deeltijds (19/38) logistiek help(st)er bij de dienst Logistiek en stelt daartoe de
selectieprocedure vast.
FINANCIËN
BESTELBONS
22. 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 1930, en van nummer 2083 tot 2140.
VERVANGENDE NOTA
23. Gemeente - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
24. Gemeente - Vervangende nota bij kredietoverschrijding 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
25. Gemeente - Vervangende nota bij kredietoverschrijding 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
BELASTINGEN EN RETRIBUTIES
26. Uitvoerbaarverklaring van het bijkomend kohier voor inning van de gemeentebelasting op
aanplakborden en uithangborden, geplaatst op privé-domein en zichtbaar vanaf de openbare weg Aanslagjaar 2019
Het schepencollege gaat over tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het bijkomend kohier 016 2019,
belasting op aanplakborden en uithangborden, geplaatst op privé-domein en zichtbaar vanaf de openbare
weg, voor een bedrag van 11.460,00 euro.
27. Uitvoerbaarverklaring van het bijkomend kohier voor inning van de gemeentebelasting op economische
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bedrijvigheid - aanslagjaar 2019
Het schepencollege gaat over tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het bijkomend kohier 014 2019,
belasting op economische bedrijvigheid, voor een bedrag van 46.412,00 euro.
BEZWAARSCHRIFTEN
28. Bezwaarschrift van xxx tegen de gemeentelijke administratieve sanctie en de gemeentebelasting op het
weghalen van afvalstoffen en vuilnis (aanslagjaar 2019).
Het schepencollege verleent geen vrijstelling voor de gemeentebelasting op het weghalen van afvalstoffen
en vuilnis, gestort op plaatsen waar dit storten door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is,
gevestigd onder artikel 22 van het kohier 35 2019.
Het schepencollege verleent geen vrijstelling voor de gemeentelijke administratieve sanctie gevestigd via
factuur G/VK1/2019/1012 ten bedrage van 80 euro.
29. Bezwaarschrift nv All Belgian Recycling tegen de gemeentebelasting op economische bedrijvigheid aanslagjaar 2019
Het schepencollege gaat niet over tot vrijstelling van nv All Belgian Recycling met ondernemingsnummer
0433.317.509 en met zetel gevestigd te Assesteenweg 117 A, 1740 Ternat, voor de gemeentebelasting op
economische bedrijvigheid ten bedrage van 50.428,34 euro, gevestigd onder artikel 00058 van kohier 13
2019 voor het aanslagadres Westvaartdijk 81, 1850 Grimbergen en voor het aanslagjaar 2019.
KERKBESTUREN
30. Kennisgeving notulen 16 september 2019 van de kerkraad Sint-Rumoldus (Humbeek)
Het schepencollege aanvaardt de notulen van de bestuursvergadering van 16 september 2019 van de
kerkraad Sint-Rumoldus (Humbeek) voor kennisneming.
GRONDGEBIED EN RUIMTE
31. Uitbetaling gemeentelijke subsidie voor planadvies duurzaam bouwen voor particulieren
Het schepencollege kent een subsidie toe voor planadviezen. Voor het laatste kwartaal werden 2
planadviezen uitgebracht. Het subsidiebedrag van 100 euro is toegekend en zal rechtstreeks betaald worden
aan vzw Dialoog.
WEGEN
Nutsleiding en

32. Nutsleidingen Fluvius: plaatsen nutsleidingen langsheen de Helman de Grimberghelaan voor een
verkaveling Sint-Servaesveld Fase 2 van 14 loten te 1850 Grimbergen
Het schepencollege keurt het ontwerp van Fluvius goed voor het plaatsen van nutsleidingen langsheen de
Helman de Grimberghelaan voor een verkaveling Sint-Servaesveld Fase 2 van 14 loten op het grondgebied
van de gemeente Grimbergen.
33. Nutsleidingen Fluvius: DL sectie vervangen (NEX KTV) langsheen de Oyenbrugstraat 175 te 1850
Grimbergen
Het schepencollege keurt het ontwerp van Fluvius goed voor het vervangen van een DL sectie (NEX KTV)
langsheen de Oyenbrugstraat 175 te 1850 Grimbergen.
34. Nutsleidingen Fluvius: HL doorsteek vervangen (NEX KTV) langsheen de Verlande Vijvers - kruispunt met
Oude Schapenbaan te 1850 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Fluvius goed voor het vervangen van een HL doorsteek (NEX KTV)
langsheen de Verlande Vijvers - kruispunt met de Oude Schapenbaan te 1850 Grimbergen.
35. Nutsleidingen Fluvius: vervangen en verzwaren van een gasdistributiecabine naar D1000 EL langsheen de
Achtbundersstraat (rechts van huisnummer 55) te 1850 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Fluvius goed voor het vervangen en verzwaren van een
gasdistributiecabine naar D1000 EL langsheen de Achtbundersstraat (rechts van huisnummer 55) te 1850
Grimbergen.
36. Nutsleidingen Telenet: plaatsen van een inspectieput over bestaande leidingen langsheen de
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Westvaartdijk 83 te 1850 Grimbergen.
Het schepencollege keurt het ontwerp van Telenet goed voor het plaatsen van een inspectieput over
bestaande leidingen langsheen de Westvaartdijk 83 te 1850 Grimbergen.
WONEN
Omgevingsverg unni ng

37. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx en xxx voor het
plaatsen van een stacaravan - Molenstraat 257, 1851 Grimbergen − OMV/64/19
Het schepencollege neemt akte van de stilzwijgende weigering van de aanvraag tot omgevingsvergunning
(ref.: OMV_2019025089 - OMV/64/19) voor het plaatsen van een stacaravan op een terrein gelegen
Molenstraat 257 in 1851 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 6 sectie A nr. 288F.
38. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van 3Wplus - wonen, werken
en welzijn in Halle-Vilvoorde VZW en xxx voor het bouwen van een tijdelijk kinderdagverblijf Grotewinkellaan, 1853 Grimbergen − OMV/143/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019037026 - OMV/143/19)
voor het bouwen van een tijdelijk kinderdagverblijf op een terrein gelegen Grotewinkellaan in 1853
Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 4 sectie A nr. 315H.
39. 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 – advies binnen
beroepsprocedure OMV/42/19
Het schepencollege geeft in het kader van een beroepsprocedure een ongunstig advies over de aanvraag tot
omgevingsvergunning voor het opsplitsen van een woning in 2 appartementen op een terrein gelegen
Esdoornlaan 10 in 1850 Grimbergen, met als kad. nr(s). afdeling 3 sectie H nr. 78D6.
40. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het wijzigen van
het reliëf in de zijtuin en het verbouwen van de woning (regularisatie) - Pastoor D.J.Delestréstraat 70,
1850 Grimbergen − OMV/184/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019083053 - OMV/184/19)
voor het wijzigen van het reliëf in de zijtuin en het verbouwen van de woning (regularisatie) op een terrein
gelegen Pastoor D.J.Delestréstraat 70 in 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 3 sectie H nr. 21L2.
41. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx en xxx xxx - xxx voor
het bouwen van een eengezinswoning - Sint-Michaelshof 1, 1851 Grimbergen − OMV/171/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019075028 - OMV/171/19)
voor het bouwen van een eengezinswoning op een terrein gelegen Sint-Michaelshof 1 in 1851 Grimbergen,
kadastraal gekend als: afdeling 6 sectie B nr. 930M2.
42. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx en xxx xxx - xxx voor
het bouwen van een bijgebouw - Sint-Michaelshof 1, 1851 Grimbergen − OMV/223/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019096747 - OMV/223/19)
voor het bouwen van een bijgebouw op een terrein gelegen Sint-Michaelshof 1 in 1851 Grimbergen,
kadastraal gekend als: afdeling 6 sectie B nr. 930M2.
43. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van xxx voor het verkavelen van
een perceel in 2 loten - Molenstraat 234, 1851 Grimbergen
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019079699 - VA/850/19)
voor het verkavelen van een perceel in 2 loten op een terrein gelegen Molenstraat 234 in 1851 Grimbergen,
kadastraal gekend als: afdeling 6 sectie C nr. 33F.
44. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het
regulariseren van een gelijkvloerse uitbreiding - Benedestraat 27, 1851 Grimbergen − OMV/229/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019099000 - OMV/229/19)
voor het regulariseren van een gelijkvloerse uitbreiding op een terrein gelegen Benedestraat 27 in 1851
Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 6 sectie B nr. 232S.
45. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx en xxx xxx - xxx voor
het verbouwen van een eengezinswoning - Noodbeekstraat 55, 1850 Grimbergen − OMV/221/19
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Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019088178 - OMV/221/19)
voor het verbouwen van een eengezinswoning op een terrein gelegen Noodbeekstraat 55 in 1850
Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 3 sectie F nr. 293E.
Ruimtelijke Pla nning

46. Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Grimbergen en de provinciale
ontwikkelingsmaatschappij voor de ontwikkeling van de lokale bedrijvenzone aan de Waardbeekdreef
Het schepencollege gaat principieel akkoord een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de
provinciale ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Vlaams-Brabant inzake het ontwikkelen/uitbreiden
van de bedrijvenzone aan de Waardbeekdreef in Grimbergen.
Overige

47. Recht van voorkoop door de gemeente week 41
Het schepencollege gaat akkoord om het recht van voorkoop niet uit te oefenen voor de boven vernoemde
eigendommen.
48. Kennisname van het beroep ingesteld bij de Raad van State door xxx, vertegenwoordigd door xxx, tegen
het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2019 waarbij het deontologisch controleorgaan van het
Recreatief Vliegveld Grimbergen werd samengesteld en 3 vertegenwoordigers van de omwonenden
werden aangeduid
Het schepencollege neemt kennis van het verzoekschrift van 2 september 2019, ingediend bij de Raad van
State door xxx, vertegenwoordigd door mr. xxx, ingekomen op 26 september 2019, ter vernietiging van het
besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2019 waarbij het deontologisch controleorgaan van het Recreatief
Vliegveld Grimbergen werd samengesteld en 3 vertegenwoordigers van de omwonenden werden aangeduid.
Het schepencollege zal een advocaat aanstellen.
MOBILITEIT
49. Politieverordening inzake werken in opdracht van Fluvius in 't Voorstraat ter hoogte van nummer 6
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken in opdracht van Fluvius in 't Voorstraat ter
hoogte van nummer 6 goed. Hierbij wordt het verkeer ter hoogte van de werfzone geregeld aan de hand van
voorrangsregeling.
Deze maatregel is van kracht op 11 oktober 2019 van 7 uur tot het einde van de werken (vermoedelijk 16
uur).
50. Politieverordening inzake werken in opdracht van de Gemeente Grimbergen in de Verbrande
Brugsesteenweg tussen de nummers 10 - 38 (kerkhof)
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken in opdracht van de Gemeente Grimbergen in
de Verbrande Brugsesteenweg tussen de nummers 10 - 38 (kerkhof) goed. Hierbij wordt de Verbrande
Brugsesteenweg tussen de huisnummers 10 en 38 afgesloten voor alle verkeer.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 9 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 8
november 2019).
51. Politieverordening inzake werken in opdracht van De Watergroep in de Lakensestraat 29
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken in opdracht van De Watergroep in de
Lakensestraat 29 goed. Tijdens de werken worden onderstaande maatregelen ingesteld ter hoogte van de
werfzone:
 parkeerverbod wordt ingesteld;
 het verkeer ter hoogte van de werfzone wordt geregeld aan de hand van voorrangsregeling;
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 10 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 19
oktober 2019).
52. Politieverordening inzake werken van Kastor in de Jozef de Vleminckstraat tussen de Beverstraat en
nummer 26
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken van Kastor in de Jozef de Vleminckstraat
tussen de Beverstraat en nummer 26 goed. Tijdens de werken worden er onderstaande maatregelen
ingesteld:
 parkeerverbod wordt voorzien ter hoogte van de werfzone/mobiele kraan;
 het verkeer ter hoogte van de kraan geregeld wordt aan de hand van voorrangsregeling.
Deze maatregelen zijn van kracht op 9 oktober 2019 vanaf 06.30 uur tot het einde van de werken
(vermoedelijk 12 uur).
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53. Politieverordening inzake werken in opdracht van De Werkvennootschap op het Otto de Mentockplein
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken in opdracht van De Werkvennootschap op het
Otto de Mentockplein goed. Om deze werken te kunnen uitvoeren worden onderstaande maatregelen
ingesteld:
 het Otto de Mentockplein wordt afgesloten ter hoogte van de aansluitingen met de Strombeeklinde,
de Kasteelstraat en ter hoogte van nummer 17 (komende van het Sint-Amandsplein en rijdende
naar het Otto de Mentockplein blijft de doorgang behouden);
 de Strombeeklinde tussen de Rijkendalstraat en het Otto de Mentockplein is tijdens de werken
afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer;
 ter hoogte van de werfzone wordt er parkeerverbod ingesteld;
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 11 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 25
oktober 2019).
54. Politieverordening inzake verkeersmaatregelen N211 voor afbraak Mamoet
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake verkeersmaatregelen N211 voor afbraak Mamoet
goed. Tijdens deze werken worden onderstaande maatregelen ingesteld:
 In de Vilvoordsesteenweg t.h.v. de kruising met de Rijkenhoekstraat wordt een verplichte rijrichting
opgelegd voor het verkeer.
 Het gedeelte Rijkenhoekstraat tussen Veldkantstraat en de N211 Wolvertemsesteenweg wordt
éénrichtingsverkeer ingesteld komende van de gewestweg.
Verkeer dat komt uit de Rijkenhoekstraat zal tijdens de werken niet naar de Vilvoordsesteenweg
kunnen rijden, uitgezonderd fietsers en lijnbussen.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 8 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 12
oktober 2019).
MILIEU EN DUURZAAMHEID
55. Goedkeuring van de statuten van de adviesraad voor milieu- en natuur
Het schepencollege beslist om de statuten voor de adviesraad voor milieu- en natuur te wijzigen en deze ter
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
VRIJE TIJD
56. Princiepsbeslissing uitwerken Feest Vlaamse Gemeenschap 2020
Het schepencollege laat de mogelijkheden onderzoeken om een volksfeest te organiseren in het kader van de
11-juli viering.
57. Aanvraag uitzondering sluitingsuur jeugdhuis Rafiki naar aanleiding van hun vijfjarig bestaan.
Het schepencollege laat een uitzondering toe op artikel 12 van het gebruiksreglement van het
jeugdontmoetingscentrum. Jeugdhuis Rafiki krijgt toelating om voor een activiteit voor hun vijfjarig bestaan
op zaterdag 16 november 2019 het jeugdhuis pas te sluiten om 4u. de dag nadien.
58. 11 novembervieringen 2019
Het schepencollege neemt de nodige beslissingen voor de organisatie van de 11 novemberherdenkingen in
Grimbergen, Humbeek, Beigem, Borgt en Strombeek-Bever.
59. Aanwerving van jobstudenten voor opvang korte vakanties (herfstvakantie 29 en 30 oktober 2019)
Het schepencollege beslist om 8 jobstudenten aan te stellen als animator voor de opvang herfstvakantie op
29 oktober en 30 oktober 2019 in de Charleroyhoeve.
60. Bepalen bevoegdheden werkingsvelden Cultuur - Feesten - Toerisme - Erfgoed - Economie
Het schepencollege legt bevoegdheden binnen werkvelden Cultuur-Feesten-Erfgoed-Toerisme-Economie
vast
BURGER
61. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister.
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62. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister.
63. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister.
64. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister.
65. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister.
66. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister.
67. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister.
68. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister.
69. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister.
ONDERWIJS
70. Basisonderwijs - Kennisname van de brief van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid met betrekking
tot de subsidie en goedkeuring antwoord
Het schepencollege neemt kennis van de vraag van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid om de subsidie
te verhogen.
BASISSCHOLEN
71. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Toekenning van een verlof voor een tijdelijke andere opdracht aan xxx,
deeltijdse vastbenoemde leermeester lichamelijke opvoeding
Er wordt een verlofstelsel toegekend aan een personeelslid van de gemeentelijke basisscholen.
72. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Tijdelijke aanstelling van xxx als deeltijdse leermeester lichamelijke
opvoeding ter vervanging van xxx en xxx
Toekenning van een tijdelijke opdracht aan een personeelslid aan een gemeentelijke basisschool.
73. Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Vaststelling van de opdracht van xxx, deeltijdse
tijdelijke zorgcoördinator ter vervanging van xxx en xxx
Het schepencollege kent een tijdelijke opdracht toe aan een personeelslid aan een gemeentelijke
basisschool.
74. Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Tijdelijke aanstelling van xxx als tijdelijke
deeltijdse zorgcoördinator met ingang van 1 september 2019
Het schepencollege stelt de opdracht vast van een vastbenoemd personeelslid uit het gemeentelijk
basisonderwijs.
75. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Toekenning van een verlof voor verminderde prestaties xxx
vastbenoemde voltijdse onderwijzeres
Er wordt een verlofstelsel toegekend aan een personeelslid van de gemeentelijke basisscholen.
76. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Tijdelijke aanstelling van xxx als onderwijzeres gedurende schooljaar
2019-2020
Toekenning van een tijdelijke opdracht aan een personeelslid aan een gemeentelijke basisschool.
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77. Basisonderwijs - Kleuterafdeling - Tijdelijke aanstelling van xxx als deeltijdse kleuteronderwijzeres voor 7
lestijden ten laste van gemeente Grimbergen en 4 lestijden ter vervanging van xxx
Toekenning van een tijdelijke opdracht aan een personeelslid aan een gemeentelijke basisschool.
78. Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Tijdelijke aanstelling van xxx als deeltijdse ICTcoördinator
Toekenning van een tijdelijke opdracht aan een personeelslid aan een gemeentelijke basisschool.
79. Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Tijdelijke aanstelling van xxx als deeltijdse
administratieve medewerkster
Toekenning van een tijdelijke opdracht aan een personeelslid aan een gemeentelijke basisschool.
80. Basisonderwijs - Vaststelling van de opdracht en toekenning van een zorgkrediet met vermindering van
de arbeidsprestaties met 1/5 aan xxx, vastbenoemde voltijdse leermeester islamitische godsdienst, om
voor een kind te zorgen tot en met de leeftijd van 12 jaar
Het schepencollege kent aan een personeelslid van de gemeentelijke basisscholen een verlofstelsel voor
verminderende prestaties toe.
81. Basisonderwijs - Kleuterafdeling - Vaststelling van de opdracht van xxx, voltijds vastbenoemde
kleuteronderwijzeres
Het schepencollege stelt de opdracht vast van een vastbenoemd en tijdelijk personeelslid met een
aanstelling voor doorlopende duur uit het gemeentelijk basisonderwijs.
82. Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Tijdelijke aanstelling van xxx als deeltijdse ICTcoördinator
Toekenning van een tijdelijke opdracht aan een personeelslid aan een gemeentelijke basisschool.
Namens het college
In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL
algemeen directeur

Philip ROOSEN
waarnemend burgemeester
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