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GOEDKEUREN NOTULEN
1. Goedkeuring van de notulen van het vorige college
Het schepencollege keurt de notulen van de vergadering van 14 oktober 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: van nummer 518 tot 519.
STRATEGISCHE CEL
3.

Voortzetting van het gebruik van het digitaal centraal aanmeldingsregister voor inschrijvingen in het
basisonderwijs van Grimbergen
Het schepencollege legt tijdens de zitting van 24 oktober 2019 aan de gemeenteraad bij hoogdringendheid
volgend voorstel betreffende de voortzetting van het gebruik van het digitaal centraal aanmeldingsregister
voor inschrijvingen in het basisonderwijs van Grimbergen voor:
 Er wordt voor het schooljaar 2020-2021 in alle gemeentelijke basisscholen een capaciteitsbeperking
ingesteld voor alle vestigingsplaatsen, geboortejaren en leerjaren.
 In overleg met de scholgemeenschap De Parel (vrij onderwijs) en met de scholengemeenschap
SCOOP (gemeenschapsonderwijs) wordt in functie van de capaciteitsbeperking vermeld in artikel 1
voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 een afwijking aangevraagd op het
standaarddossier B aangereikt door het Agentschap voor Onderwijsdiensten van de Vlaamse
Overheid (AgODi) door te opteren voor:
o een regeling waarbij door elke school met 5 % wordt opgeschoven in de richting van het
percentage indicatorleerlingen dat volgens de laatste tellingen voor de fusiegemeente
Grimbergen als geheel is vastgesteld;
o de afstand tussen de school en het werkadres van één van de ouders als derde
ordeningscriterium zal worden gebruikt voor de gevallen waarin de afstand tussen de
school en het domicilieadres van kinderen die in concurrentie komen voor een laatste
beschikbare plaats gelijk zou zijn, met dien verstande dat dan voor de kinderen waarvoor
het werkadres van een ouder werd opgegeven toch de afstand tussen het domicilieadres
en de school zal worden gebruikt indien deze kleiner is.
 Aanvullend worden de volgende keuzes gemaakt:
o voor de voorrangsgroepen wordt een voorafgaande aanmeldings - en inschrijvingsperiode
voorzien volgens het volgende tijdsschema:
 aanmeldingsperiode: van maandag 6 januari 2020 tot en met zondag 26 januari
2020;
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uiterste datum bekendmaking resultaten van de aanmeldingen: dinsdag 4 februari
2020;
 inschrijvingsperiode gunstig gerangschikte leerlingen: van woensdag 5 februari
2020 tot en met vrijdag 21 februari 2020
o kinderen die behoren tot de voorrangsgroepen en die niet tijdens de voorafgaande
aanmeldingsperiode worden aangemeld verliezen hun voorrang op andere kinderen
wanneer zij worden aangemeld tijdens de algemene aanmeldingsperiode;
o voor alle geboortejaren en leerjaren wordt een maximale capaciteit bepaald;
o voor het criterium "afstand van het domicilieadres van de leerling tot de school of
vestigingsplaats" wordt de wandelafstand gebruikt.
De gemeente staat verder in voor het ter beschikking stellen van het softwareplatform waarop de
aanmelding van leerlingen kan gebeuren en voor het personeel dat zorgt voor de communicatie van
de regeling en voor de ondersteuning van ouders en scholen.
Het schepencollege wordt gemandateerd om in overeenstemming met onderhavige beslissing een
aanvraag tot afwijking van standaarddossier B in te dienen bij de Commissie Leerlingenrechten van
de Vlaamse Overheid.

POLITIEKE ORGANISATIE
VRAAG TOT INZAGE/AFSCHRIFT
4. Vraag tot afschrift
Het schepencollege neemt kennis van een vraag tot afschrift van een raadslid. Het schepencollege maakt de
gevraagde stukken over.
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
5.

Kennisname van het feit dat er geen antwoord op tijd werd ontvangen op de door de raadsleden
ingediende schriftelijke vragen
Het schepencollege stelt vast dat de diensten nagelaten hebben een antwoord te formuleren op de
schriftelijke vragen met nummers 27 en 28/2019 en geeft de opdracht dit onmiddellijk in orde te brengen.
INTERNE ORGANISATIE
6. Kennisname uitgewerkte logo's door Made by Design.
Kennisname van de herwerkte versies van logo's 2 & 4 door Made by design.
7.

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 24 oktober 2019 ter behandeling van de agenda toegevoegd als bijlage bij het
besluit.
PERSONEEL
Per s oneels form atieen
or gano
gram

8.

xxx - voltijds vakman (D1-D3) in contractueel dienstverband - afdeling Ruimte - groep Magazijn en
Onderhoud - cel Huisvuil en Recyclagepark - Aanvraag aangepast werk
Het schepencollege beslist over een vraag tot aangepast werk.
W er vingenSelect ie

9.

Aanwervingsprocedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van expert politiek-administratieve
ondersteuning (A1a-A3a) met aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) - Aanvaarding
van de kandidaturen
Het schepencollege bepaalt welke kandidaten definitief worden toegelaten tot de selectieprocedure voor de
betrekking van expert politiek-administratieve ondersteuning (A1a-A3a).
10. Aanwervingsprocedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van expert politiek-administratieve
ondersteuning (A1a-A3a) met aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) - Samenstelling
van de selectiecommissie, verloop van de selectie, oproeping van de kandidaten en uitnodiging van de
waarnemers
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De samenstelling van de selectiecommissie, het verloop van de selectie, de oproeping van de kandidaten en
de uitnodiging van de waarnemers voor de aanwervingsprocedure voor de invulling van een voltijdse
betrekking van expert politiek-administratieve ondersteuning (A1a-A3a) in contractueel dienstverband, met
de aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) worden vastgesteld.
11. Aanwervingsprocedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van diensthoofd wegen en water
(A1a-A3a) in contractueel dienstverband, met aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) Aanvaarding van de kandidaturen
Het schepencollege bepaalt welke kandidaten definitief worden toegelaten tot de selectieprocedure voor de
betrekking van diensthoofd wegen en water (A1a-A3a).
12. Aanwervingsprocedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van diensthoofd wegen en water
(A1a-A3a) in contractueel dienstverband, met aanleg va n een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) Samenstelling van de selectiecommissie, verloop van de selectie, oproeping van de kandidaten en
uitnodiging van de waarnemers
Het schepencollege stelt de samenstelling van de selectiecommissie, het verloop van de selectie, de
oproeping van de kandidaten en de uitnodiging van de waarnemers vast voor de aanwervingsprocedure voor
het invullen van een voltijdse betrekking van diensthoofd wegen en water (A1a -A3a) in contractueel
dienstverband, met de aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar).
13. Aanwervingsprocedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van deskundige verzekeringen en
contractbeheer (B1-B3) met aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) - Aanvaarding van
de kandidaturen
Het schepencollege bepaalt welke kandidaten definitief worden toegelaten tot de selectieprocedure voor de
betrekking van deskundige verzekeringen en contractbeheer (B1-B3).
14. Aanwervingsprocedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van deskundige verzekeringen en
contractbeheer (B1-B3) met aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) - Samenstelling van
de selectiecommissie, verloop van de selectie, oproeping van de kandidaten en uitnodiging van de
waarnemers
De samenstelling van de selectiecommissie, het verloop van de selectie, de oproeping van de kandidaten en
de uitnodiging van de waarnemers voor de aanwervingsprocedure voor de invulling van een voltijdse
betrekking van deskundige verzekeringen en contractbeheer (B1-B3) in contractueel dienstverband, met de
aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) worden vastgesteld.
15. Selectieprocedure voor aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) voor de betrekking van
deskundige vergunningen (B1-B3) - Aanvaarding van de kandidaturen
Het schepencollege bepaalt welke kandidaten definitief worden toegelaten tot de selectieprocedure voor de
betrekking van deskundige vergunningen (B1-B3).
16. Selectieprocedure voor aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) voor de betrekking van
deskundige vergunningen (B1-B3) - Samenstelling van de selectiecommissie, verloop van de selectie,
oproeping van de kandidaten en uitnodiging van de waarnemers
De samenstelling van de selectiecommissie, het verloop van de selectie, de oproeping van de kandidaten en
de uitnodiging van de waarnemers voor de selectieprocedure voor aanleg van een wervingsreserve
(geldigheidsduur 1 jaar) voor de betrekking van deskundige vergunningen (B1 -B3) worden vastgesteld.
17. Aanwervingsprocedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van beleidsmedewerker financiën
(B1-B3) - luik boekhouding - met aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) - Aanvaarding
van de kandidaturen
Het schepencollege bepaalt welke kandidaten definitief worden toegelaten tot de selectieprocedure voor de
betrekking van beleidsmedewerker financiën (B1-B3) - luik boekhouding.
18. Aanwervingsprocedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van beleidsmedewerker fi nanciën
(B1-B3) - luik boekhouding - met aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) - Samenstelling
van de selectiecommissie, verloop van de selectie, oproeping van de kandidaten en uitnodiging van de
waarnemers
De samenstelling van de selectiecommissie, het verloop van de selectie, de oproeping van de kandidaten en
de uitnodiging van de waarnemers voor de aanwervingsprocedure voor de invulling van een voltijdse
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betrekking van beleidsmedewerker financiën (B1-B3) - luik boekhouding - in contractueel dienstverband, met
de aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) worden vastgesteld.
19. Aanwervingsprocedure voor het invullen van een voltijdse betrekking van coördinator gebouwen (C4-C5)
in contractueel dienstverband, inclusief de a anleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) Aanvaarding van de kandidaturen
Het schepencollege bepaalt welke kandidaten definitief worden toegelaten tot de selectieprocedure voor de
betrekking van coördinator gebouwen (C4-C5)
20. Aanwervingsprocedure voor de invulling van een voltijdse betrekking van coördinator gebouwen (C4-C5)
in contractueel dienstverband, met aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) Samenstelling van de selectiecommissie, verloop van de selectie, oproeping van de kandidaten en
uitnodiging van de waarnemers
Het schepencollege stelt de samenstelling van de selectiecommissie, het verloop van de selectie, de
oproeping van de kandidaten en de uitnodiging van de waarnemers voor de aanwervingsprocedure voor het
invullen van een voltijdse betrekking van coördinator gebouwen (C4-C5) in contractueel dienstverband met
de aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) vast.
21. Aanwervings- en bevorderingsprocedure voor de invulling van twee voltijdse betrekkingen van
meewerkend ploegverantwoordelijken wegen en water (D4-D5) in contractueel dienstverband, met
aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) - Aanvaarding van de kandidaturen
Het schepencollege bepaalt welke kandidaten definitief worden toegelaten tot de selectieprocedure voor
twee betrekkingen van meewerkend ploegverantwoordelijke wegen en water (D4-D5).
22. Aanwervings- en bevorderingsprocedure voor de invulling van twee voltijdse betrekkingen van
meewerkend ploegverantwoordelijken wegen en water (D4-D5) in contractueel dienstverband, met
aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) - Samenstelling van de selectiecommissie,
verloop van de selectie, oproeping van de kandidaten en uitnodiging van de waarnemers
Het schepencollege stelt de samenstelling van de selectiecommissie, het verloop van de selectie, de
oproeping van de kandidaten en de uitnodiging van de waarnemers vast voor de aanwervings - en
bevorderingsprocedure voor de invulling van twee voltijdse betrekkingen van meewerkend
ploegverantwoordelijke (D4-D5) in contractueel dienstverband, met de aanleg van een wervingsreserve
(geldigheidsduur 2 jaar).
23. Aanwervingsprocedure voor de aanleg van een wervingsreserve voor de betrekking van vakman groen
(D1-D3) in contractueel dienstverband, met een geldigheidsduur van 2 jaar - Aanvaarding van de
kandidaturen
Het schepencollege bepaalt welke kandidaten definitief worden toegelaten tot de selectieprocedure voor de
betrekking van vakman groen (D1-D3).
24. Procedure voor de aanleg van een wervingsreserve voor de betrekking van vakman groen (D1-D3) in
contractueel dienstverband, met een geldigheidsduur van 2 jaar - Samenstelling van de
selectiecommissie, verloop van de selectie, oproeping van de kandidaten en uitnodiging van de
waarnemers
Het schepencollege stelt de samenstelling van de selectiecommissie, het verloop van de selectie, de
oproeping van de kandidaten en de uitnodiging van de waarnemers vast in het kader van de procedure voor
de aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 2 jaar) voor de betrekking van vakman groen (D1-D3) in
contractueel dienstverband.
25. Selectieprocedure voor aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 1 jaar) voor de betrekking van
redder (D1-D3) - Aanvaarding van de kandidaturen
Het schepencollege bepaalt welke kandidaten definitief worden toegelaten tot de selectieprocedure voor de
betrekking van redder (D1-D3).
26. Selectieprocedure voor aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 1 jaar) voor de betrekking van
redder (D1-D3) - Samenstelling van de selectiecommissie, verloop van de selectie, oproeping van de
kandidaten en uitnodiging van de waarnemers
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De samenstelling van de selectiecommissie, het verloop van de selectie, de oproeping van de kandidaten en
de uitnodiging van de waarnemers voor de selectieprocedure voor aanleg van een wervingsreserve
(geldigheidsduur 1 jaar) voor de betrekking van redder (D1-D3) worden vastgesteld.
27. Selectieprocedure voor aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 1 jaar) voor de betrekking van
schoonma(a)k(st)er (E1-E3) - zwembad - Aanvaarding van de kandidaturen
Het schepencollege bepaalt welke kandidaten definitief worden toegelaten tot de selectieprocedure voor de
betrekking van schoonma(a)k(st)er (E1-E3) - zwembad.
28. Selectieprocedure voor aanleg van een wervingsreserve (geldigheidsduur 1 jaar) voor de betrekking van
schoonma(a)k(st)er (E1-E3) - zwembad - Samenstelling van de selectiecommissie, verloop van de
selectie, oproeping van de kandidaten en uitnodiging van de waarnemers
De samenstelling van de selectiecommissie, het verl oop van de selectie, de oproeping van de kandidaten en
de uitnodiging van de waarnemers voor de selectieprocedure voor aanleg van een wervingsreserve
(geldigheidsduur 1 jaar) voor de betrekking van schoonma(a)k(st)er (E1-E3) - zwembad - worden vastgesteld.
29. 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 - Afsluiting
kandidatenlijst
Het schepencollege gaat over tot afsluiting van de kandidatenlijst betreffende de procedure van externe
personeelsmobiliteit voor de functie van logistiek help(st)er (E1-E3).
W eddeenanderevergoed
ingen

30. xxx - uittredend mandataris - Kennisname uitbetaling uittredingsvergoeding september 2019
Het schepencollege neemt kennis van de door de uittredend mandataris ingediende verklaring op erewoord
en beslist over de uitbetaling van de uittredingsvergoeding.
31. Uitbetaling van overuren: juni, juli en augustus 2019
De uitbetaling van de overuren voor de maanden juni, juli en augustus 2019 wordt vastgesteld.
FINANCIËN
BESTELBONS
32. 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 2143 en van nummer 2215 tot 2238 en
van 2240 tot 2250 en van 2252 tot 2262.
Het schepencollege gunt de opdrachten zoals opgenomen in het register ad hoc en keurt de volgende
definitieve vastleggingen goed wat het investeringsbudget 2019 betreft: nummer2263 en 2264.
VERVANGENDE NOTA
33. Gemeente - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
34. Gemeente - Vervangende nota bij kredietoverschrijding 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
KERKBESTUREN
35. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Onze-Lieve-Vrouw (Beigem).
Budgetwijziging 2019 - Kennisneming
Het schepencollege aanvaardt voor kennisneming de budgetwijziging 2019 van de kerkraad Onze-LieveVrouw (Beigem), vastgesteld op 13 juni 2019 en plaatst deze voor akteneming op de agenda van de
gemeenteraad.
36. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Onze-Lieve-Vrouw (Beigem).
Financieel meerjarenplan 2020-2025 - Kennisneming
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Het schepencollege aanvaardt voor kennisneming het financieel meerjarenplan 2020 -2025, vastgesteld op 13
juni 2019 door de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw (Beigem) en plaatst dit voor goedkeuring op de agenda van de
gemeenteraad.
37. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Onze-Lieve-Vrouw (Beigem).
Budget 2020 - Kennisneming.
Het schepencollege aanvaardt het budget 2020, vastgesteld op 13 juni 2019 door de kerkraad Onze-LieveVrouw (Beigem) voor kennisneming en plaatst dit voor akteneming op de agenda van de gemeenteraad.
38. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Rumoldus (Humbeek).
Financieel meerjarenplan 2020-2025 - Kennisneming
Het schepencollege aanvaardt het financieel meerjarenplan 2020-2025, vastgesteld op 24 juni 2019 door de
kerkraad Sint-Rumoldus (Humbeek) en plaatst dit voor goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad.
39. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Rumoldus (Humbeek). Budget
2020 - Kennisneming
Het schepencollege aanvaardt het budget 2020, vastgesteld op 24 juni 2019 door de kerkraad Sint-Rumoldus
(Humbeek) voor kennisneming en plaatst dit voor akteneming op de agenda van de gemeenteraad.
40. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Rumoldus (Humbeek).
Aankoop onroerend goed. Ontwerp van voorstel aangaande na te leven voorwaarden tegenover het
gemeentebestuur - Goedkeuring
Het schepencollege vraagt aan het kerkbestuur het ontwerp van voorwaarden, aangaande de aankoop van
een appartement en opgenomen in de inhoudelijke verantwoording van dit besluit, te bespreken en de
notulen hiervan definitief voor kennisneming over te maken aan het gemeentebestuur.
41. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Cornelius (Molenveld). Budget
2020 - Kennisneming
Het schepencollege aanvaardt het budget 2020, vastgesteld op 20 juni 2019 door de kerkraad Sint-Cornelius
(Molenveld) voor kennisneming en plaatst dit voor akteneming op de agenda van de gemeenteraad.
42. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Amandus (Strombeek-Bever).
Financieel meerjarenplan 2020-2025 - Kennisneming
Het schepencollege aanvaardt het financieel meerjarenplan 2020-2025, vastgesteld op 4 juli 2019 door de
kerkraad Sint-Amandus (Strombeek-Bever) en plaatst dit voor goedkeuring op de agenda van de
gemeenteraad.
GRONDGEBIED EN RUIMTE
43. Woonbeleid regio Noord - aanduiding technisch adviseurs
Het schepencollege neemt kennis van de vijf technisch adviseurs, aangesteld door de Interlokale Vereniging
Regionaal Woonbeleid Noord, die worden aangewezen om conformiteitsonderzoeken uit te voeren i n de
gemeente en zal hen toegang geven tot VLOK (Vlaams Loket Woningkwaliteit).
GEBOUWEN
44. Vervangen van gasconvectoren in buurthuis 't Motje - Goedkeuring gunning
Levering & plaatsing van 3 nieuwe gasconvectoren in buurthuis 't Motje te gunnen aan de firma met de
meest voordelige offerte.
45. Scholenbouw - Project basisschool 't Villegastje te 1853 Grimbergen - goedkeuring verrekeningen 9 en
20 voor perceel 1 fase 1
Het schepencollege keurt de meerwerken goed voor de uitvoering van het Project basisschool ’t Vi llegastje te
1853 Grimbergen voor een bedrag in totaliteit van € 26.860,05 voor onderschoeiing buur Schoolstraat en
voor elektriciteit fase 1.
WEGEN
46. Aanstelling van een ontwerper voor "Opmaak van een wegenis - en rioleringsontwerp voor
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gebiedsdekkende uitvoeringsprojecten (GUP's) (fase 2019)" - goedkeuring van de overeenkomst voor
ereloon en veiligheidscoördinatie en de wijze van gunnen.
Het scheppencollege keurt de voorgestelde ontwerpovereenkomst voor het ereloon en de
veiligheidscoördinatie voor de aanstelling van een ontwerper voor "Opmaak van een wegenis - en
rioleringsontwerp voor gebiedsdekkend uitvoeringsprojecten (GUP's) fase 2019" bestek nr. 2019/719 goed
en de opdracht te gunnen via een openbare aanbesteding.
Nut s leidingen

47. Nutsleidingen Fluvius: slopen bovengrondse luchtnet langsheen de Nieuwe Schapenweg te 1850
Grimbergen
Het schepencollege keurt het ontwerp van Fluvius goed voor het slopen van de bovengrondse luchtlijn, welke
reeds jaren uit dienst, langsheen de Nieuwe Schapenweg te 1850 Grimbergen.
WONEN
Om gevings vergunn
ing

48. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een vergunde verkaveling van xxx voor het
wijzigen van het bouwkader van lot 10 -14 - Helman de Grimberghelaan , 1850 Grimbergen - VA/842/18GRI-A
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019098039 - VA/842/18-GRIA) voor het wijzigen van het bouwkader van lot 10 -14 op een terrein gelegen Helman de Grimberghelaan in
1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie E nrs. 492E7, 492F7 en 492P8.
49. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het bouwen van
3 eengezinswoningen - Oostvaartdijk 374, 1851 Grimbergen − OMV/163/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019030756 - OMV/163/19)
voor het bouwen van 3 eengezinswoningen op een terrein gelegen Oostvaartdijk 374 in 1851 Grimbergen,
kadastraal gekend als: afdeling 6 sectie B nrs. 89G en 89F.
50. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx en xxx voor het
verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - Schildpadstraat 13, 1850 Grimbergen
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019114570 - OMV/264/19)
voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning op een terrein gelegen Schildpadstraat 13 in
1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie E nr. 54F.
51. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx namens Woon- en
Zorgcentrum Heilig Hart te Grimbergen VZW voor het afbreken van 2 zonneluifels en het bouwen van 2
terrasstructuren - Veldkantstraat 30, 1850 Grimbergen
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019085284 - OMV/231/19)
voor het afbreken van 2 zonneluifels en het bouwen van 2 terrasstructuren op een terrein gelegen
Veldkantstraat 30 in 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie E nr. 316C.
52. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van Bureau d'Architectes xxx
namens xxx en xxx xxx - xxx voor het verbouwen van de woning - Oude Schapenbaan 38, 1850
Grimbergen
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019071642 - OMV/242/19)
voor het verbouwen van de woning op een terrein gelegen Oude Schapenbaan 38 in 1850 Grimbergen,
kadastraal gekend als: afdeling 3 sectie H nr. 117Z.
53. Definitieve opname in het vergunningenregister van het gebouw gelegen te de Burtinstraat 12 te 1853
Grimbergen - G883
De woning, gelegen de Burtinstraat 12 te 1853 Grimbergen, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie A 147 B2,
met een oprichtingsdatum tussen 1850 en 1874, werd als meergezinswoning met 3 woonentiteiten definitief
op genomen in het vergunningenregister.
54. Definitieve opname in het vergunningenregister van het gebouw gelegen te de Villegas de
Clercampstraat 71 te 1853 Grimbergen - G2746
De woning, gelegen de Villegas de Clercampstraat 71 te 1853 Grimbergen, kadastraal gekend als (afd. 4)
sectie A 545 T6, met een oprichtingsdatum tussen 1919 en 1930, werd als meergezinswoning met
3 woonentiteiten definitief op genomen in het vergunningenregister.
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55. Definitieve opname in het vergunningenregister van het gebouw gelegen te Kerkstraat 49 te 1851
Grimbergen - G7179 - BA/464/72-HUM
De woning, gelegen Kerkstraat 49 te 1851 Grimbergen, kadastraal gekend als (afd. 6) sectie B 369 A2, met
1973 als oprichtingsdatum, werd als meergezinswoning met 2 woonentiteiten definitief op genomen in het
vergunningenregister.
56. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx xxx voor het
renoveren en uitbreiden van een tuinhuis - Rijkenhoekstraat 56, 1850 Grimbergen
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019077847 - OMV/172/19)
voor het renoveren en uitbreiden van een tuinhuis op een terrein gelegen Rijkenhoekstraat 56 in 1850
Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie E nrs. 135D en 137M.
57. Definitieve opname in het vergunningenregister van het gebouw gelegen te Jozef Van Elewijckstraat 72
te 1853 Grimbergen - G6067
De woning, gelegen Jozef Van Elewijckstraat 72 te 1853 Grimbergen, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie A
524 S3, met 1963 als oprichtingsdatum, werd als meergezinswoning met 2 woonentiteiten definitief op
genomen in het vergunningenregister.
58. Definitieve opname in het vergunningenregister van het gebouw gelegen te Hendrik Drapsstraat 6A te
1853 Grimbergen - G4581 - BAL/5/82
De woning, gelegen Hendrik Drapsstraat 6A te 1853 Grimbergen, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie A 545
C12, met 1951 als oprichtingsdatum, werd als meergezinswoning met 2 woonentiteiten definitief op
genomen in het vergunningenregister.
59. Definitieve opname in het vergunningenregister van het gebouw gelegen te Jozef Van Den Berghestraat
45 te 1850 Grimbergen - G971
De woning, gelegen Jozef Van Den Berghestraat 45 te 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie I
186 L2, met een oprichtingsdatum tussen 1875 en 1899, werd als woni ng definitief opgenomen in het
vergunningenregister.
Over ige

60. Recht van voorkoop door de gemeente week 43
Het schepencollege gaat akkoord om het recht van voorkoop niet uit te oefenen voor de boven vernoemde
eigendommen.
MOBILITEIT
61. Politieverordening inzake werken in opdracht van De Watergroep in de Rodepoortstraat 1, De
Burtinstraat 56, Beigemsesteenweg 19, Bieststraat 39 - 41, Kruisstraat 86 en Ringlaan 86
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken in opdracht van De Watergroep in de
Rodepoortstraat 1, De Burtinstraat 56, Beigemsesteenweg 19, Bieststraat 39 - 41, Kruisstraat 86 en Ringlaan
86 goed. Hierbij worden in de in de Rodepoortstraat 1, De Burtinstraat 56, Beigemsesteenweg 19, Bieststraat
39 - 41, Kruisstraat 86 en Ringlaan 86 onderstaande maatregelen ingesteld:
 parkeerverbod wordt ingesteld ter hoogte en tegenover de werfzone;
 daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) een verplichte rijrichting voor het
verkeer opgelegd wordt ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden);
 in de De Burtinstraat zal het verkeer ter hoogte van de werfzone geregeld worden aan de hand van
voorrangsregeling.
Deze werken zullen uitgevoerd worden tijdens onderstaande periode:
 in de Rodepoortstraat vanaf 18 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 25 oktober
2019).
 in de Ringlaan en de Bieststraat vanaf 25 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 1
november 2019).
 in de Kruisstraat vanaf 21 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 28 oktober
2019).
 in de Beigemsesteenweg vanaf 24 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 31
oktober 2019).
 in de De Burtinstraat vanaf 21 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 28 oktober
2019).
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62. Politieverordening inzake werken van Willemen Infra in de Acacialaan tussen de Jan Mulsstraat en de
Hazelaarlaan - fase 1
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken van Willemen Infra in de Acacialaan tussen de
Jan Mulsstraat en de Hazelaarlaan - fase 1 goed. Tijdens deze werken worden onderstaande maatregelen
ingesteld:
 de Acacialaan tussen de Jan Mulsstraat en de Hazelaarlaan wordt afgesloten voor alle verkeer. Het
overige weggedeelte van de Acacialaan blijft toegankelijk voor plaatselijk verkeer;
 in de Acacialaan wordt er parkeerverbod ingesteld tussen de Hazelaarlaan en de Nieuwelaan zijde
pare huisnummers;
 in de Schoolstraat wordt parkeerverbod ingesteld langs de onpare huisnummers;
 in de Jan Mulsstraat tussen de Schoolstraat en de Acacialaan langs weerszijden;
 in de Jan Mulsstraat tussen nummer 117 en de de Villegas de Clercampstraat zijde onpare
huisnummers;
 de rijrichting in de Schoolstraat zal omgedraaid worden rijdende naar de Jan Mulsstraat.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 28 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk eind juni
2020).
63. Politieverordening inzake werken in opdracht van Fluvius in de Sint-Annalaan tussen de nummers 171 175 (t.h.v. de Rozenlaan)
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken in opdracht van Fluvius in de Sint-Annalaan
tussen de nummers 171 - 175 (t.h.v. de Rozenlaan) goed. Tijdens deze werken worden onderstaande
maatregelen ingesteld:
 het fiets- en voetpad zal tijdens de werken niet toegankelijk zijn;
 parkeerverbod wordt ingesteld in de parkeerstrook ter hoogte van bovenvermelde huisnummers,
dit om een veilige doorgang te voorzien voor voetgangers en fietsers.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 21 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 31
oktober 2019).
64. Politieverordening inzake werken van Roefs Group in de Benedestraat en de Humbeeksesteenweg
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken van Roefs Group in de Benedestraat en de
Humbeeksesteenweg goed.
1. In de Benedestraat tussen nummer 265 en het kruispunt Humbeeksesteenweg - Veldkantstraat Verbrande Brugsesteenweg worden onderstaande maatregelen ingesteld:
 de werken zullen uitgevoerd worden in het fietspad en een gedeelte van de rijbaan. Het fietspad zal
tijdens de werken niet toegankelijk zijn, voor de fietsers wordt er een afgebakende doorgang
voorzien over de rijbaan;
 het verkeer zal ter hoogte van de werfzone geregeld worden aan de hand van driekleurige
verkeerssignalisatie;
 een snelheidsbeperking van 50 km/u wordt ingesteld.
2. In de Humbeeksesteenweg op het kruispunt met de Veldkantstraat en de Verbrande
Brugsesteenweg worden onderstaande maatregelen ingesteld:
 de bestaande verkeerslichten op dit kruispunt worden afgedekt;
 het verkeer zal geregeld worden aan de hand van driekleurige si gnalisatie (mobiele verkeerslichten);
 een snelheidsbeperking van 50 en 30 km/u wordt ingesteld;
 voor de fietsers en voetgangers wordt er een afgebakende doorgang voorzien.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 24 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 31
oktober 2019).
65. Uitnodiging bijwonen Provinciale commissie verkeersveiligheid (PCV) vergadering op 29 oktober 2019
Het schepencollege neemt kennis van de uitnodiging tot het bijwonen van de vergadering Provinciale
Commissie voor Verkeersveiligheid op 29 oktober 2019 inzake het aanpassen van het kruispunt N211
(Wolvertemse/Vilvoordsesteenweg) - Rijkenhoekstraat - Hogesteenweg en de bijhorende
verkeerslichteninstallatie alsook de oversteekbaarheid voor fietsers over de N277(Bochoutlaan) met de
Temselaan en beslist een afvaardiging te sturen.
MILIEU EN DUURZAAMHEID
66. Overheidsopdracht verwerking inert afval, ander bouw- en sloopafval en aankoop gerecycleerd
materiaal periode 12 maanden - gunning
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Het schepencollege beslist om de overheidsopdracht voor verwerking van inert afval, ander bouw- en
sloopafval en aankoop gerecycleerd materiaal te gunnen aan de firma Yves Maes Containers, Kanaalweg 98
te 3980 Tessenderlo voor perceel 1 tot en met 6 en om perceel 7 te gunnen aan de firma Desmedt Mark,
Westvaartdijk 75 te 1850 Grimbergen.
67. Vervolg peukencampagne Intradura: brief naar café-uitbaters in verband met het stoeponderzoek
In het kader van de peukencampagne (editie 2019) van Intradura werd een stoeponderzoek uitgevoerd bij
231 cafés uit het werkingsgebied van Intradura. Bedoeling is dat gemeenten nu aan de slag gaan met de
resultaten van het stoeponderzoek. Hiertoe heeft Intradura een pakket (resultaten per gemeente, brief per
café, communicatiemateriaal, klein aantal pockets, charter) ter beschikking voor de gemeenten. Het
schepencollege zal zelf een brief richten aan haar horeca -uitbaters.
VRIJE TIJD
68. Gebruik sporthal Humbeek
Het schepencollege gaat in op de vraag van de organisatoren van het Schlagerfestival in Humbeek om
eenmalig voor de editie van 2020 een uitzondering toe te staan op de afspraak om het festival te organiseren
buiten de competitieperiode en de toestemming te geven om gebruik te maken van de sporthal op 18, 19 en
20 september 2020.
ECONOMIE
69. Bvba Euro Millimetres - Actualisatie van de vergunning voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder (uitbreiding met 1 voertuig)
Bvba Euro Millimetres, vertegenwoordigd door xxx, met ondernemingsnummer 0567.868.088, 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 voertuigen.
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.
70. xxx - Actualisatie van de vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (uitbreiding met 1
voertuig)
xxx met ondernemingsnummer 0676.594.301, 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 voertuigen.
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.
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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.
BURGER
VREEMDELINGENZAKEN
71. Ambtshalve afvoering
Het schepencollege beslist over ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
ONDERWIJS
BASISSCHOLEN
72. Basisonderwijs - Lagere afdeling - xxx - Stopzetting van de onbeperkte gedeeltelijke
loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar - Toekenning van een verlof voor tijdelijk andere
opdracht - Toekenning van een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte
Het schepencollege acteert de vroegtijdige stopzetting van een onbeperkte gedeeltelijke
loopbaanonderbreking vanaf 55 jaar en kent een verlof voor tijdelijk andere opdracht en een verlof voor
verminderde prestaties wegens ziekte toe aan een personeelslid in het gemeentelijk basisonderwijs.
73. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Tijdelijke aanstelling van xxx als deeltijdse onderwijzeres ter
vervanging van xxx, vastbenoemde voltijdse onderwijzeres
Het schepencollege kent een tijdelijke opdracht toe aan een personeelslid aan een gemeentelijke
basisschool.
74. Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Toekenning van een gedeeltelijke
loopbaanonderbreking (ten belope van 7 uren) in het kader van medische bijstand aan xxx,
vastbenoemde voltijdse administratief medewerker
Er wordt een (gedeeltelijke) loopbaanonderbreking voor medische bijstand toegekend aan een personeelslid
75. Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Aanstelling van xxx, deeltijdse tijdelijke
administratief medewerker, ter vervanging van xxx, afwezig wegens GLBO medische bijstand.
Het schepencollege stelt een vervanger aan voor een personeelslid met een deeltijdse verlofstelsel van de
gemeentelijke basisscholen.
76. Basisonderwijs - Lestijdenpakket schooljaar 2019-2020: Lagere afdeling - Kennisname van het aantal
lestijden ten laste dat kan worden ingeleverd ingevolge de bijkomende inrichting van gesubsidieerde
lestijden door de herberekening van de lestijden volgens de schalen in steden en gemeenten met
capaciteitsproblemen
Het schepencollege neemt kennis van de invloed op het lestijdenpakket van de herberekening van de
lestijden volgens de schalen in steden en gemeenten met capaciteitsproblemen.
TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN
77. 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 24 oktober 2019.
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Namens het college
In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL
algemeen directeur

Chris SELLESLAGH
burgemeester
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