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Chris Selleslagh, Marc Van Godtsenhoven, Patrick Vertongen, William Deboeck, Paul
Hermans, Louis De Smedt, Eddie Boelens, Trui Olbrechts, schepenen:
Jean Dewit, Bart Laeremans, Marc Hamelrijckx, Alena Van den Bussche, Jos Smets,
Steven Dupont, Jeannine Thielemans, Kirsten Hoefs, Kevin Vleminckx, Karlijne Van Bree,
Yves Verberck, Luk Raekelboom, Anne Deman, Jean-Paul Windelen, Tom Gaudaen, Jannik
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Behandelde punten
Openbare zitting
1. Rechtspositieregeling - Aanpassing bepalingen inzake procedure voor aanwervingen in
tewerkstellingsprogramma's of ter vervanging van voltijds of deeltijds afwezige
personeelsleden
2. Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn - Aanduiding van een effectieve en een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
3. Zonnige Woonst nv - Aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
4. Recreatief Vliegveld Grimbergen vzw - Aanduiding van 4 afgevaardigden van de
gemeenteraad met raadgevende stem in de algemene vergadering - Aanduiding van 2
afgevaardigde van de gemeenteraad met raadgevende stem in de raad van bestuur
5. Basisonderwijs – Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden in de
gemeentelijke basisschool Beigem ingevolge de herberekening van het
lestijdenpakket in de kleuterafdeling op de eerste schooldag na Hemelvaartsdag
6. Basisonderwijs – Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden in de
gemeentelijke basisschool Humbeek ingevolge de herberekening van het
lestijdenpakket in de kleuterafdeling op de eerste schooldag na Hemelvaartsdag
7. Netoverschrijdende projecten - vzw Erasmus - Goedkeuring
8. Eerste wijziging financieel meerjarenplan 2013-2015 – Goedkeuring
9. Eerste wijziging budget 2013
10. Interne kredietaanpassingen met nummers 53 en 54 voor het dienstjaar 2012 –
Kennisneming
11. Interne kredietaanpassingen met nummers 6, 7, 8, 9 en 10 voor het dienstjaar 2013
– Kennisneming
12. Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw’s
Vzw Lintbos - Budget 2013 – Goedkeuring
13. Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw’s
Vzw Lintbos - Rekening 2012 – Goedkeuring
14. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Amandus
(Strombeek-Bever). Rekening 2012 – Advies
15. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Cornelius
(Molenveld). Rekening 2012 – Advies

16. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Heilig Hart en
Sint-Jozef (Verbrande Brug). Rekening 2012 – Advies
17. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Onze-LieveVrouw (Beigem). Rekening 2012 – Advies
18. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Rumoldus
(Humbeek). Rekening 2012 – Advies
19. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Salvator
(Borgt) Rekening 2012 – Advies
20. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Servaas
(Grimbergen). Rekening 2012 – Advies
21. Samenstelling Gemeentelijke BegeleidingsCommisie (GBC)
22. Reglement sociaal wonen
23. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van een verbod parkeren in de Poststraat
24. Lokale politie – Oortjes voor radiocommunicatie
25. Lokale politie – Aankoop rolkrik – Voorwaarden en wijze van gunnen
26. Lokale politie - Aankoop oefenmateriaal geweldbeheersing
27. Lokale politie – Aankoop twee bijkomende draagbare toestellen
28. Lokale politie – Aankoop drie GPS-toestellen – Voorwaarden en wijze van gunnen
29. Lokale politie – Aankoop omslagvulmachine - Voorwaarden en wijze van gunnen
30. Lokale politie - Openstelling vacatures in het operationeel kader te begeven bij
mobiliteit

Toegevoegde agendapunten
31. Bouw van een nationaal voetbalstadion op de site Parking C te Grimbergen

Interpellaties gevraagd door Bart LAEREMANS (Vernieuwing) en Philip ROOSEN (N-VA)
32. Motie voor een nuttige invulling van Parking C, die het draagvlak van de wijde
omgeving niet overstijgt

Voorstel ingediend door raadslid Bart Laeremans
33. Motie inzake het Potaardegebied

Voorstel ingediend door raadslid Bart Laeremans
34. Motivatie bij het besluit van de gemeenteraad van 25/04/2013 (16de zaak)

Voorstel ingediend door raadslid Philip Roosen
35. Werken Aquafin Benedestraat fase 1 Humbeek

Interpellatie gevraagd door raadslid Gerlant van Berlaer

Mondelinge vragen

Besloten zitting
36. Kennisneming van het besluit van de provinciegouverneur van 21 mei 2013 houdende
schorsing van de benoeming van Stephan Van Litsenborgh tot commissaris bij de
interventie en voorstel tot intrekking van dit besluit
37. Lokale politie - Toewijzing van de functie van commissaris opengesteld bij de eerste
mobiliteitscyclus 2013 (erratum) - betrekking van commissaris interventie
38. Lokale politie - Operationeel personeel van de lokale politie - Ontslagverlening met
het oog op pensionering aan een vast benoemd inspecteur van politie
39. Aanstellen van een waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar bij afwezigheid of
verhindering van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
Bij loting word raadslid Kevin Vleminckx aangeduid om de stemmingen aan te vangen.
Gemeenteraadslid Philip Roosen vraagt het woord en merkt op dat het verslag van de
vorige zitting slecht op zeer summiere wijze melding maakt van de interpellaties die als
toegevoegd agendapunt werden geagendeerd. Hij vraagt om minimaal de interpellatie en
het antwoord erop effectief in het verslag op te nemen.
1e zaak:

Rechtspositieregeling - Aanpassing bepalingen inzake procedure voor
aanwervingen in tewerkstellingsprogramma's of ter vervanging van voltijds
of deeltijds afwezige personeelsleden

Gelet op het feit dat het zowel voor de gemeente als voor het OCMW van belang kan zijn
om voor de aanwerving van personeel in tewerkstellingsprogramma's (gesubsidieerd
contractueel, startbaanovereenkomst, activaplan, …) of ter vervanging van deeltijds of
voltijds afwezige personeelsleden (loopbaanonderbreking, ziekte, …) snel te kunnen
inspelen op zich aandienende mogelijkheden;
Overwegend dat daarom in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, zoals
vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 30 augustus 2012 en laatst gewijzigd in de
gemeenteraadszitting van 20 december 2012 (verder: RPR), mogelijkheden opgenomen
werden om af te wijken van de gewone aanwervingsprocedure;
Gelet op het feit dat deze mogelijkheden ons echter niet toestaan om af te wijken van
artikel 14, § 1, RPR, waarin bepaald wordt dat:
•
aan elke aanwerving een externe bekendmaking van de vacature met een oproep tot
kandidaten voorafgaat;
•
vacatures ten minste langs twee verschillende kanalen bekend moeten worden
gemaakt, waaronder ten minste één plaatselijk verschijnend persorgaan of tijdschrift;
•
vacatures daarnaast intern moeten worden bekendgemaakt;
Overwegend dat dit voor gevolg heeft dat voor de rekrutering van kandidaten voor een
aanwerving in een tewerkstellingsprogramma of ter vervanging van voltijds of deeltijds
afwezige personeelsleden geen gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid om:
•
enkel spontane sollicitanten te contacteren;
•
enkel mensen uit te nodigen die door de VDAB worden voorgedragen;
•
enkel mensen te contacteren die uit het databestand van de VDAB konden worden
geselecteerd op basis van relevante criteria (opleiding, voorkeuren, woonplaats…);
•
enkel een combinatie van bovenvermelde methodieken te hanteren;
Overwegend dat de bedoelde vacatures derhalve steeds moeten worden gepubliceerd,
met een hoge kost en een tijdverlies van ca. een maand als gevolg;
Overwegend dat het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn (verder: BVR) het mogelijk maakt om ook
hiervan af te wijken voor de aanwerving in bovenvermelde betrekkingen gezien Afdeling
VI de volgende specifieke bepalingen bevat:
•
Voor de aanwerving in contractuele betrekkingen die ingesteld worden ter uitvoering
van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden waarvan de
tewerkstellingsduur onbepaald is, kan de raad bepalen dat de bepalingen van afdeling
II en III vervangen worden door een specifieke aanwervings- en selectieprocedure,
die aangepast is aan de doelgroep. (art. 25)
•
De raad kan bepalen dat artikel 11, § 1, 2°, en de bepalingen van afdeling II en III
niet van toepassing zijn op de tijdelijke vervanging van afwezige personeelsleden
door contractuele personeelsleden als vermeld in artikel 104, § 2, 2°, van het
gemeentedecreet en in artikel 100, § 2, 2°, van het provinciedecreet. (art. 26)
•
De raad bepaalt de aanwervingsprocedure en de selectieprocedure voor de toegang
tot de contractuele betrekkingen, al dan niet in een tewerkstellingsmaatregel van de

hogere overheid, waarvan de tewerkstellingsduur tot maximaal een of twee jaar
beperkt is. (art. 27)
Gelet op het gunstig advies dat van het Agentschap Binnenlands Bestuur kon worden
bekomen betreffende een concreet voorstel ter zake;
Gelet op de resultaten van de onderhandelingen gevoerd in de schoot van het Gewoon
Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité van het Gemeente- en OCMWpersoneel;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De artikelen 37 tot en met 40 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel,
zoals vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 30 augustus 2012 en laatst gewijzigd in
de gemeenteraadszitting van 20 december 2012, te vervangen door wat volgt:

Art. 37.
Voor de aanwerving in contractuele betrekkingen die ingesteld worden ter uitvoering van
werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden waarvan de tewerkstellingsduur onbepaald is,
wordt afgeweken van de bepalingen van Hoofdstuk II, afdeling III, en van Hoofdstuk III, afdelingen I
en II. In dit geval wordt de volgende procedure gevolgd:
1° De vacature wordt bekendgemaakt via de VDAB of via andere organisaties voor de begeleiding van
werkzoekenden; het vacaturebericht bevat de algemene en specifieke voorwaarden en het
functieprofiel.
2° De VDAB (en de andere organisaties, als van toepassing) maakt een lijst op van beschikbare
kandidaten die aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen en aan het functieprofiel
beantwoorden, en bezorgt die lijst van kandidaten aan het gemeentebestuur.
3° Alle voorgedragen kandidaten worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieprocedure.
4° De selectie toetst de bekwaamheid van de kandidaten voor de functie. Ze wordt uitgevoerd door
een selectiecommissie, die minimaal bestaat uit een afgevaardigde met een leidinggevende functie van
het organisatieonderdeel waarin de vacature zich voordoet en een ander personeelslid met een hogere
graad met de nodige deskundigheid.
De selectie bestaat uit:
a) eventueel, een proef die de technische vaardigheden en de communicatievaardigheden toetst op
het niveau van de functie;
b) een proef (interview of test) die de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid bij de overheid
van de kandidaten peilt.
5° De selectiecommissie maakt een verslag op waarin de geschiktheid van elke kandidaat wordt
geëvalueerd en waarin de kandidaten finaal, naargelang hun geschiktheid, worden gerangschikt.
Art. 38.
§ 1. Voor de tijdelijke vervanging van afwezige personeelsleden en voor de invulling van tijdelijke
contractuele betrekkingen met een maximale duur van twee jaar wordt afgeweken van de bepalingen
van Hoofdstuk II, afdeling III, en van Hoofdstuk III, afdelingen I en II op de wijze zoals hieronder
verder wordt bepaald.
§ 2. Indien er een lopende wervingsreserve voor de functie bestaat, worden de kandidaten voor de
vervanging geraadpleegd in volgorde van hun rangschikking en tegen de voorwaarde dat ze op korte
termijn beschikbaar zijn, waarmee bedoeld wordt dat ze uiterlijk binnen acht kalenderdagen moeten te
kennen geven of ze bereid zijn de tijdelijke functie te aanvaarden binnen een door het college van
burgemeester en schepenen bepaalde termijn of binnen een overeen te komen korte termijn.
§ 3. Indien er geen lopende wervingsreserve voor de functie bestaat of indien uit deze reserve met
toepassing van § 2 geen geschikte kandidaat kan worden aangesteld, wordt minimaal de volgende
procedure gevolgd:
De oproep tot kandidaten wordt bekendgemaakt:
1° hetzij via het bestaande sollicitantenbestand;
2° hetzij via de VDAB;
3° hetzij via andere communicatiekanalen, zoals de gemeentelijke website;
4° hetzij door een combinatie van de bekendmakingswijzen vermeld onder 1°, 2° en 3°
De kandidaten worden telefonisch uitgenodigd voor deelname aan de selectie die bestaat uit:
a) eventueel, een proef die de technische vaardigheden en de communicatievaardigheden toetst op
het niveau van de functie;

b) een proef (interview of test) die de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid bij de overheid
van de kandidaten peilt.
De selectie gebeurt door een selectiecommissie, die minimaal bestaat uit een afgevaardigde met een
leidinggevende functie van het organisatieonderdeel waarin de vacature zich voordoet en een ander
personeelslid met een hogere graad met de nodige deskundigheid. De selectiecommissie maakt een
verslag op waarin de geschiktheid van elke kandidaat wordt geëvalueerd en waarin de kandidaten
finaal, naargelang hun geschiktheid, worden gerangschikt.
Art. 39.
De aanstellende overheid kan beslissen om de normale procedures te volgen. In de beslissing tot
openstelling van de betrekking neemt de aanstellende overheid de redenen op voor toepassing van de
in de artikelen 37 en 38 vermelde afwijkingen van de selectieprocedure. Personeelsleden die volgens
een dergelijke afwijkende procedure zijn aangeworven, komen niet in aanmerking voor procedures
voor bevordering of interne mobiliteit.
Art. 40.
De kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de
aanwervingsvoorwaarden. Pas nadat zij hiervan het bewijs hebben geleverd door voorlegging van de
nodige stukken kan de indiensttreding plaatsvinden. Indien het bewijs niet geleverd wordt binnen de
door de aanstellende overheid bepaalde termijn, wordt de aanstellingsbeslissing ingetrokken en wordt
overgegaan tot de aanstelling van de volgende kandidaat in de rangorde van geschikt bevonden
kandidaten.
Raadslid Jean-Paul Windelen vervoegt de vergadering.
2e zaak:

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn - Aanduiding van een effectieve en
een plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering

Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Vlaamse Vervoermaatschappij De
Lijn;
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar
vertegenwoordigers in deze maatschappij dient aan te duiden;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen overeenkomstig de statuten van de Vlaamse
Vervoermaatschappij De Lijn recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger in de
algemene vergadering;
Overwegende dat het aangewezen is ook een plaatsvervangende vertegenwoordiger aan
te duiden;
Gelet op het verzoek van 8-5-2013 van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn om een
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering aan te duiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Vlaamse Vervoermaatschappij
De Lijn waaruit blijkt dat:
•
22 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Paul HERMANS;
•
1 stem op 31 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jeannine THIELEMANS;
•
4 ongeldige stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
•
4 blanco stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Vlaamse
Vervoermaatschappij De Lijn waaruit blijkt dat:
•
19 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Marc VAN
GODTSENHOVEN;
•
1 stem op 31 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jeannine THIELEMANS;
•
5 ongeldige stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
•
6 blanco stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;

BESLIST:
Artikel 1.
De heer Paul HERMANS aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn.
Art. 2.
De heer Marc VAN GODTSENHOVEN aan te duiden als plaatsvervangende
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Vlaamse Vervoermaatschappij
De Lijn.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing aan de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn te zenden.
3e zaak:

Zonnige Woonst nv - Aanduiding van een effectieve en een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering

Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij Zonnige Woonst nv;
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar
vertegenwoordigers in deze vennootschap dient aan te duiden;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen overeenkomstig de statuten van de nv
Zonnige Woonst recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger in de algemene
vergadering;
Overwegende dat het aangewezen is ook een plaatsvervangende vertegenwoordiger aan
te duiden;
Gelet op het verzoek van 29-4-2013 van Zonnige Woonst nv om een vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering aan te duiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Zonnige Woonst nv waaruit blijkt
dat
•
19 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Paul HERMANS;
•
1 stem op 31 stemmers wordt uitgebracht op naam van Eric NAGELS;
•
6 ongeldige stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
•
5 blanco stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Zonnige
Woonst nv waaruit blijkt dat:
•
22 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van William DE BOECK;
•
1 stem op 31 stemmers wordt uitgebracht op naam van Yves VERBERCK;
•
4 ongeldige stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
•
4 blanco stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Paul HERMANS aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van Zonnige Woonst nv.
Art. 2.
De heer William DE BOECK aan te duiden als plaatsvervangende vertegenwoordiger voor
de algemene vergadering van Zonnige Woonst nv.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing aan Zonnige Woonst nv te zenden.

4e zaak:

Recreatief Vliegveld Grimbergen vzw - Aanduiding van 4 afgevaardigden
van de gemeenteraad met raadgevende stem in de algemene vergadering Aanduiding van 2 afgevaardigde van de gemeenteraad met raadgevende
stem in de raad van bestuur

Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19-12-1996 houdende goedkeuring
overeenkomst tot uitbating van een recreatief vliegveld, waarbij de erfpachtovereenkomst
met de vzw Recreatief Vliegveld Grimbergen evenals de uitbatingsvoorwaarden werden
goedgekeurd;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen overeenkomstig deze uitbatingsvoorwaarden
recht heeft op:
•
4 afgevaardigden van de gemeenteraad met raadgevende stem in de algemene
vergadering;
•
2 afgevaardigden van de gemeenteraad met raadgevende stem in de raad van
bestuur;
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar
vertegenwoordigers in deze vzw dient aan te duiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van de eerste
afgevaardigde met raadgevende stem in de algemene vergadering van de vzw Recreatief
Vliegveld Grimbergen waaruit blijkt dat:
•
19 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Eddie BOELENS;
•
9 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Vera VAN IMPE;
•
2 ongeldige stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
•
1 blanco stem op 31 stemmers wordt uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van de tweede
afgevaardigde met raadgevende stem in de algemene vergadering van de vzw Recreatief
Vliegveld Grimbergen waaruit blijkt dat:
•
19 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van William DE BOECK;
•
9 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Vera VAN IMPE;
•
1 ongeldige stem op 31 stemmers wordt uitgebracht;
•
2 blanco stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
Raadslid Bart Laeremans vervoegt de vergadering
Gaat over tot een derde geheime stemming voor de aanduiding van de derde
afgevaardigde met raadgevende stem in de algemene vergadering van de vzw Recreatief
Vliegveld Grimbergen waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;
•
11 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Vera VAN IMPE;
•
2 ongeldige stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
•
1 blanco stem op 32 stemmers wordt uitgebracht;
Gaat over tot een vierde geheime stemming voor de aanduiding van de vierde
afgevaardigde met raadgevende stem in de algemene vergadering van de vzw Recreatief
Vliegveld Grimbergen waaruit blijkt dat:
•
17 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Trui OLBRECHTS;
•
12 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Vera VAN IMPE;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van William DE BOECK;
•
1 ongeldige stem op 32 stemmers wordt uitgebracht;
•
1 blanco stem op 32 stemmers wordt uitgebracht;
Gaat over tot een vijfde geheime stemming voor de aanduiding van de eerste
afgevaardigde met raadgevende stem in de raad van bestuur van de vzw Recreatief
Vliegveld Grimbergen waaruit blijkt dat:
•
19 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Chris SELLESLAGH;
•
11 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Vera VAN IMPE;
•
1 ongeldige stem op 32 stemmers wordt uitgebracht;
•
1 blanco stem op 32 stemmers wordt uitgebracht;

Gaat over tot een zesde geheime stemming voor de aanduiding van de tweede
afgevaardigde met raadgevende stem in de raad van bestuur van de vzw Recreatief
Vliegveld Grimbergen waaruit blijkt dat:
•
17 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Jelle DE WILDE;
•
12 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Vera VAN IMPE;
•
2 ongeldige stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
•
1 blanco stem op 32 stemmers wordt uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Eddie BOELENS aan te duiden als eerste afgevaardigde met raadgevende stem in
de algemene vergadering van de vzw Recreatief Vliegveld Grimbergen.
Art. 2.
De heer William DE BOECK aan te duiden als tweede afgevaardigde met raadgevende
stem in de algemene vergadering van de vzw Recreatief Vliegveld Grimbergen.
Art. 3.
Mevrouw Marleen MERTENS aan te duiden als derde afgevaardigde met raadgevende
stem in de algemene vergadering van de vzw Recreatief Vliegveld Grimbergen.
Art. 4.
Mevrouw Trui OLBRECHTS aan te duiden als vierde afgevaardigde met raadgevende stem
in de algemene vergadering van de vzw Recreatief Vliegveld Grimbergen.
Art. 5.
De heer Chris SELLESLAGH aan te duiden als eerste afgevaardigde met raadgevende
stem in de raad van bestuur van de vzw Recreatief Vliegveld Grimbergen.
Art. 6.
De heer Jelle DE WILDE aan te duiden als tweede afgevaardigde met raadgevende stem
in de raad van bestuur van de vzw Recreatief Vliegveld Grimbergen.
Art. 7.
Een afschrift van deze beslissing aan de vzw Recreatief Vliegveld Grimbergen te zenden.
5e zaak:

Basisonderwijs – Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden
in de gemeentelijke basisschool Beigem ingevolge de herberekening van
het lestijdenpakket in de kleuterafdeling op de eerste schooldag na
Hemelvaartsdag

Overwegende dat kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden kunnen worden
toegelaten tot het kleuteronderwijs;
Gelet op het feit dat ze de effectieve intrede in de school echter enkel kunnen maken op
de "instapdata" vastgelegd in artikel 12 van het decreet basisonderwijs van 25 februari
1997;
Gelet op het feit dat de lestijden in het kleuteronderwijs, in toepassing van artikel 141,
§2, van bovenvermeld decreet, op de instapdata die na de krokusvakantie vallen, kunnen
worden herberekend;
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen zich in de zitting van 27
mei 2013 principieel akkoord verklaarde met de bijkomende aanwending van 23
gesubsidieerde instaplestijden met ingang van 13 mei 2013;
Overwegende dat de betrokken school ingevolge deze bijkomende gesubsidieerde
klaslestijden op 13 mei 2013 haar 6 lestijden ten laste van het bestuur inlevert;
Gelet op artikel 5, §7, van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997
betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs waardoor er in het
kleuteronderwijs minstens 7,7 % van de lestijden volgens de schalen dient te worden
aangewend voor het leergebied lichamelijke opvoeding;

Overwegende dat hierdoor 1 van de 23 instaplestijden dient te worden aangewend voor
lichamelijke opvoeding;
Gelet op artikel 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende
de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, waarin de mogelijkheid opgenomen
werd om klaslestijden om te zetten naar uren kinderverzorging;
Overwegende dat de 16 overige instaplestijden zullen worden gepondereerd naar 25 uren
kinderverzorging;
Gelet op het protocol dat aangaande deze aangelegenheid werd afgesloten in de schoot
van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het
Gesubsidieerde Onderwijs;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De inrichting van 23 bijkomende gesubsidieerde lestijden in de gemeentelijke basisschool
Beigem met ingang van 13 mei 2013 goed te keuren.
Art. 2.
Kennis te nemen van het feit dat de gemeentelijke basisschool Beigem op 13 mei 2013
haar 6 lestijden ten laste van het bestuur terug inlevert.
Art. 3.
Van de in artikel 1 bijkomende gesubsidieerde instaplestijden, 1 instaplestijd aan te
wenden voor lichamelijke opvoeding.
Art. 4.
Van de in artikel 1 bijkomende gesubsidieerde instaplestijden, 16 instaplestijden na
ponderatie aan te wenden voor 25 uren kinderverzorging.
6e zaak:

Basisonderwijs – Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden
in de gemeentelijke basisschool Humbeek ingevolge de herberekening van
het lestijdenpakket in de kleuterafdeling op de eerste schooldag na
Hemelvaartsdag

Overwegende dat kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden kunnen worden
toegelaten tot het kleuteronderwijs;
Gelet op het feit dat ze de effectieve intrede in de school echter enkel kunnen maken op
de "instapdata" vastgelegd in artikel 12 van het decreet basisonderwijs van 25 februari
1997;
Gelet op het feit dat de lestijden in het kleuteronderwijs, in toepassing van artikel 141,
§2, van bovenvermeld decreet, op de instapdata die na de krokusvakantie vallen, kunnen
worden herberekend;
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen zich in de zitting van 21
mei 2013 principieel akkoord verklaarde met de bijkomende aanwending van 5
gesubsidieerde instaplestijden met ingang van 13 mei 2013;
Gelet op artikel 5, §7, van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997
betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs waardoor er in het
kleuteronderwijs minstens 7,7 % van de lestijden volgens de schalen dient aangewend te
worden voor het leergebied lichamelijke opvoeding;
Overwegende dat hierdoor 1 van de 5 instaplestijden dient te worden aangewend voor
lichamelijke opvoeding;
Gelet op artikel 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende
de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, waarin de mogelijkheid opgenomen
werd om klaslestijden om te zetten naar uren kinderverzorging;
Overwegende dat de 4 overige instaplestijden zullen worden gepondereerd naar 6 uren
kinderverzorging;

Gelet op het protocol dat aangaande deze aangelegenheid werd afgesloten in de schoot
van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het
Gesubsidieerde Onderwijs;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De inrichting van 5 bijkomende gesubsidieerde instaplestijden in de gemeentelijke
basisschool Humbeek met ingang van 13 mei 2013 goed te keuren.
Art. 2.
Van de in artikel 1 bijkomende gesubsidieerde instaplestijden, 1 instaplestijd aan te
wenden voor lichamelijke opvoeding.
Art. 3.
Van de in artikel 1 bijkomende gesubsidieerde instaplestijden, 4 instaplestijden na
ponderatie aan te wenden voor 6 uren kinderverzorging.
7e zaak:

Netoverschrijdende projecten - vzw Erasmus - Goedkeuring

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de overheidsuitgaven,
voornamelijk wat de toelagen aan de door de gemeenten gesubsidieerde rechtspersonen
betreft;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht
bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met
private rechtspersonen aangaande toelagen;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten tussen het gemeentebestuur en de
vzw Erasmus Grimbergen en de daaropvolgende afsprakennota (collegebeslissing 4
oktober 2004), waarin wordt bepaald dat deze vereniging haar netoverschrijdende
activiteiten voor goedkeuring moet voorleggen aan de gemeenteraad;
Gelet op het feit dat een nieuw verzoek betreffende een project ''Erasmusmobiel'' per
brief van 31 oktober 2012 bij de gemeente werd ingediend;
Overwegende dat de aankoop en de inrichting van de Erasmusmobiel voor het boekjaar
2012 wordt geraamd op een éénmalige kostprijs € 1.200,00;
Overwegende dat met ingang van 9 januari 2013 en voor de daaropvolgende jaren de
kost voor het verbruik van het knutselmateriaal en voor de uitbetaling van de forfaitaire
onkostenvergoeding voor vrijwilligers aan de bijbehorende monitoren wordt geraamd op
€ 2.300,00;
Gelet op het feit dat per brief van 25 april 2013 een nieuw verzoek betreffende een
pedagogisch project ''leren leren'' voor het schooljaar 2012-2013 en voor de
daaropvolgende schooljaren bij de gemeente werd ingediend;
Overwegende dat de totale kosten van dit project jaarlijks worden geraamd op
€ 2.660,00;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aankoop en de inrichting van de ''Erasmusmobiel'' van de vzw Erasmus Grimbergen,
als netoverschrijdend project goed te keuren.
Art. 2.
Het project waarbij de ''Erasmusmobiel'' van de vzw Erasmus Grimbergen vanaf 9 januari
2013 driemaal per schooljaar zal uitrijden naar elke Grimbergse basisschool om er onder
begeleiding van 2 monitoren het toezicht op woensdagnamiddag te animeren goed te
keuren als netoverschrijdend project voor het schooljaar 2012-2013 en voor de
daaropvolgende schooljaren.

Art. 3.
Het pedagogisch project ''leren leren'' van de vzw Erasmus Grimbergen, waarvan de
lezingen zullen worden gegeven tijdens het schooljaar 2012-2013 en de daaropvolgende
schooljaren, als netoverschrijdend project goed te keuren.
8e zaak:

Eerste wijziging financieel meerjarenplan 2013-2015 – Goedkeuring

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische en een financiële nota;
Overwegende dat de financiële nota bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de
staat van het financiële evenwicht;
Overwegende dat het financiële doelstellingenplan per beleidsdomein, en voor elk jaar
waarop het meerjarenplan betrekking heeft, het totaal van de verwachte ontvangsten en
uitgaven bevat van enerzijds de prioritaire beleidsdoelstellingen en anderzijds het overige
beleid;
Overwegende dat de staat van het financiële evenwicht per financieel boekjaar de raming
bevat van enerzijds het resultaat op kasbasis en anderzijds de autofinancieringsmarge;
Overwegende dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is wanneer het resultaat op
kasbasis per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul is;
Overwegende dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is wanneer de
autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van
het meerjarenplan betrekking heeft groter dan of gelijk aan nul is;
Overwegende dat het budget slechts in het meerjarenplan past wanneer de
autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget groter dan of gelijk is
aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 29 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 3 onthoudingen
Artikel 1.
Onderstaande eerste wijziging van het meerjarenplan 2013-2015 goed te keuren, dat
samengevat volgende financiële resultaten geeft:
Resultaat op kasbasis:
2013 =
2014 =
2015 =

Autofinancieringsmarge:

21.407,53 euro 2013 =
26.352,77 euro 2014 =
58.456,30 euro 2015 =

(3.962.282,03) euro
(4.203.186,24) euro
(3.787.103,34) euro

Art. 2.
De eerste wijziging van het meerjarenplan aan de toezichthoudende overheid over te
maken.
9e zaak:

Eerste wijziging budget 2013

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op omzendbrief BB 2012/1 d.d. 20 juli 2012 houdende instructies voor het opstellen
van de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest;
Overwegende dat het budget bestaat uit een beleids- en een financiële nota;
Overwegende dat de doelstellingennota uit de beleidsnota van het budget de
beleidsdoelstellingen en actieplannen bevat die zijn opgenomen in de strategische nota
van het meerjarenplan;
Overwegende dat het resultaat op kasbasis van het budget positief is;
Overwegende dat de autofinancieringsmarge van het budget gelijk is aan de
autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen;
BESLIST: met 23 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 9 onthoudingen
Artikel 1.
De eerste wijziging goed van het budget 2013 goed te keuren waarvan het resultaat op
kasbasis 21.407,53 euro en de autofinancieringsmarge - 3.962.282,03 euro bedraagt.
Art. 2.
De investeringsuitgaven, zoals voorzien in voorliggende budgetwijziging, toe te voegen
aan de lijst met gedelegeerde overheidsopdrachten.
Art. 3.
De eerste budgetwijziging van 2013 aan de toezichthoudende overheid over te maken.
10e zaak:

Interne kredietaanpassingen met nummers 53 en 54 voor het dienstjaar
2012 – Kennisneming

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat zich regelmatig kredietaanpassingen opdringen, teneinde bepaalde
uitgaven te kunnen verrichten;
Overwegende dat artikel 155 van het gemeentedecreet het college van burgemeester en
schepenen machtigt om te beslissen over interne kredietaanpassingen;
Overwegende dat artikel 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 de
gevallen weergeeft waarbij het budget niet door middel van een interne
kredietaanpassing gewijzigd kan worden;
Overwegende dat verschuivingen tussen de transactiekredieten van een budgettaire
entiteit, zowel binnen één investeringsenveloppe als tussen enveloppen, die geen
wijzigingen van verbinteniskredieten voor gevolg hebben en die het totaal van de
transactiekredieten per beleidsdomein niet wijzigen, kunnen gebeuren met een interne
kredietaanpassing.
Overwegende het voorontwerp van verklarende nota dat aan het dossier werd
toegevoegd en waaruit blijkt dat de voorgestelde kredietaanpassingen beantwoorden aan
de geldende voorschriften en verantwoord zijn met het oog op het realiseren van
noodzakelijke uitgaven;
Gelet dat sommige kredieten op artikels van het exploitatie- en investeringsbudget 2012
dienden gewijzigd te worden;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 21 mei 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 53 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 27 mei 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 54 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 53
GBB-CBS/0119-00/6100400/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 7.045,85

GBB-CBS/0119-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 87.713,27

€ 1.060,32

GBB-CBS/0200-00/6140400/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 205.904,56

€ 34.500,00

GBB-CBS/0630-00/6119900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 60.500,00

GBB-CBS/0119-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 86.652,95

GBB-CBS/0119-00/6100400/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 8.106,17

€ 1.060,32

I.K. 54

11e zaak:

€ 34.500,00
€ 280,54
€ 280,54

Interne kredietaanpassingen met nummers 6, 7, 8, 9 en 10 voor het
dienstjaar 2013 – Kennisneming

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat zich regelmatig kredietaanpassingen opdringen, teneinde bepaalde
uitgaven te kunnen verrichten;
Overwegende dat artikel 155 van het gemeentedecreet het college van burgemeester en
schepenen machtigt om te beslissen over interne kredietaanpassingen;
Overwegende dat artikel 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 de
gevallen weergeeft waarbij het budget niet door middel van een interne
kredietaanpassing gewijzigd kan worden;
Overwegende dat verschuivingen tussen de transactiekredieten van een budgettaire
entiteit, zowel binnen één investeringsenveloppe als tussen enveloppen, die geen
wijzigingen van verbinteniskredieten voor gevolg hebben en die het totaal van de
transactiekredieten per beleidsdomein niet wijzigen, kunnen gebeuren met een interne
kredietaanpassing.
Overwegende het voorontwerp van verklarende nota dat aan het dossier werd
toegevoegd en waaruit blijkt dat de voorgestelde kredietaanpassingen beantwoorden aan
de geldende voorschriften en verantwoord zijn met het oog op het realiseren van
noodzakelijke uitgaven;
Gelet dat sommige kredieten op artikels van het exploitatie- en investeringsbudget 2012
dienden gewijzigd te worden;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 6 mei 2013 de interne kredietaanpassing
met nummer 6 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 13 mei 2013 de interne kredietaanpassing met nummer 7 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 21 mei 2013 de interne kredietaanpassing met nummer 8 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 27 mei 2013 de interne kredietaanpassing met nummer 9 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 3 juni 2013 de interne kredietaanpassing
met nummer 10 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 6
GBB-OW/0200-00/6140400/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 52.800,00

GBB-OW/0310-00/6140350/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 65.000,00

GBB-CBS/0680-00/6492010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 124,00

GBB-WIEB/0680-00/6492010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 3.422,00
€ 3.422,00
€ 124,00
€ 124,00

I.K. 7
GBB-OND/0800-03/6160500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 950,00

GBB-OND/0800-01/6160500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 600,00

€ 275,52
€ 107,28

GBB-OND/0802-01/6160500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 850,00

GBB-OND/0802-03/6160500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.350,00

GBB-OND/0800-02/6160500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 800,00

€ 78,00

GBB-OND/0802-02/6160500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.150,00

€ 38,96

GBB-OND/0802-04/6160500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 900,00

€ 20,68

GBB-STRO/0899-03/6123020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.329,77

GBB-STRO/0899-03/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 683,50

GBB-STRO/0800-03/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 118,00

GBB-STRO/0800-03/6109900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 118,00

GBB-WIEB/0119-02/6124035/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 156.957,92

GBB-WIEB/0119-02/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 8.520,87

€ 168,24
€ 137,64

€ 0,62
€ 0,62
€ 82,00
€ 82,00
€ 4.163,71
€ 4.163,71

I.K. 8
GBB-SAZ/0030-00/2820000/
BESTUUR/CBS/60/IE-17/U

€ 2.404,63

GBB-SAZ/0030-00/2821000/
BESTUUR/CBS/60/IE-17/U
GBB-HUMB/0802-02/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.404,63
€ 2.404,63

€ 12.107,50

GBB-HUMB/0802-02/6160700/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 4.241,25
€ 124,06

GBB-FIN/0899-02/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 19.995,00

GBB-FIN/0899-01/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 7.125,00

GBB-HUMB/0802-02/6122000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 749,13

€ 749,13

GBB-HUMB/0802-02/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 242,45

€ 242,45

GBB-HUMB/0802-02/6124020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.356,20

€ 2.356,20

GBB-HUMB/0802-02/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 867,93

€ 867,93

GBB-HUMB/0802-02/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 149,60

€ 149,60

GBB-WIEB/0119-02/6124035/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 152.794,21

€ 87,09

GBB-WIEB/0119-02/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 4.500,00

€ 131,00
€ 131,00

€ 87,09

GBB-ECZ/0710-00/6430101/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 6.592,87

GBB-ECZ/0719-00/6132070/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 62,00

GBB-FIN/0670-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 609.165,00

GBB-CBS/0670-00/6140400/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 61,28
€ 61,28
€ 0,02
€ 0,02

I.K. 9
GBB-RO/0610-00/6132010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 13.174,25

GBB-RO/0610-00/6470100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.825,75

GBB-OW/0119-00/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 51.038,92

GBB-OW/0418-01/6119900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 40.000,00

GBB-WIEB/0309-00/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 11.780,69

GBB-WIEB/0309-00/6124035/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 259,80

GBB-WIEB/0899-01/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 8.000,00

GBB-WIEB/0899-01/6100300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U
ACT-124/0949-00/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 175,00
€ 175,00
€ 1.200,00
€ 1.200,00
€ 515,59
€ 515,59
€ 43,56
€ 43,56

€ 300,00

ACT-124/0949-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 300,00
€ 300,00

GBB-OW/0740-02/2210300/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 138.224,11

GBB-OW/0740-03/2210300/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 257.499,50

ACT-70/0200-00/2240100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U

€ 15.000,00

€ 2.874,96
€ 2.874,96
€ 7.189,18

ACT-59/0200-00/2240100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U

€ 2.873,84

ACT-60/0200-00/2240100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U

€ 4.315,34

ACT-70/0310-00/2250100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U

€ 10.000,00

€ 4.792,82

ACT-59/0310-00/2250100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U

€ 1.915,92

ACT-60/0310-00/2250100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U

€ 2.876,90

ACT-71/0200-00/2240100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U
ACT-58/0200-00/2240100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U

€ 300.000,00

€ 53.217,42
€ 53.217,42

ACT-71/0310-00/2250100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U

€ 200.000,00

ACT-58/0310-00/2250100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U

€ 35.000,00

€ 5.478,28
€ 5.478,28

I.K. 10
GBB-ECZ/0500-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 21.250,00

GBB-WIEB/0500-00/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.980,00

GBB-L/0309-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.500,00

ACT-142/0309-00/6149900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 10.000,00

GBB-L/0320-00/6132030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 7.000,00

GBB-L/0320-00/6149900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 4.300,00

GBB-FIN/0670-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 609.164,98

GBB-FIN/0990-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.070,00

GBB-WIEB/0680-00/6124060/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 25.000,00

GBB-WIEB/0680-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 96,15

12e zaak:

€ 1.980,00

€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.100,00
€ 2.100,00
€ 0,01
€ 0,01

Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw’s
Vzw Lintbos - Budget 2013 – Goedkeuring

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op
de aanwending van sommige toelagen, in het bijzonder de artikels 4 en 5;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht
bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met
private rechtspersonen aangaande toelagen;
Gelet op de statuten van de vzw Lintbos;
Overwegende dat de budgetten van de vzw Lintbos jaarlijks worden onderworpen aan de
goedkeuring van de gemeenteraad;
Overwegende dat het budget 2013 door de Algemene Vergadering op 21 januari 2013
werd goedgekeurd;
Overwegende dat het resultaat van dit budget in evenwicht sluit met als ontvangsten en
uitgaven een bedrag van 1.653,84 euro;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage aan deze vereniging € 1.250,00 bedraagt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Het budget 2013 van de vzw Lintbos wordt goedgekeurd.

13e zaak:

Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw’s
Vzw Lintbos - Rekening 2012 – Goedkeuring

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op
de aanwending van sommige toelagen, in het bijzonder de artikels 4 en 5;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht
bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met
private rechtspersonen aangaande toelagen;
Overwegende dat de rekeningen van de vzw Lintbos jaarlijks worden onderworpen aan de
goedkeuring van de gemeenteraad;
Overwegende dat de rekening 2012 door de Algemene Vergadering van deze vereniging
op 13 januari 2013 werd goedgekeurd;
Overwegende dat het batig resultaat van 2011 een saldo vertoont van € 224,91;
Overwegende dat de totale ontvangsten in eigen dienstjaar € 1.252,93 bedroegen;
Overwegende dat de totale uitgaven in eigen dienstjaar € 1.289,77 bedroegen;
Overwegende dat de gecumuleerde ontvangsten (€ 224,91 + € 1.252,93) verminderd
met de uitgaven (€ 1.289,77) in een batig saldo 2012 resulteert van € 188,07;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De rekening 2012 van de vzw Lintbos wordt goedgekeurd.
14e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst SintAmandus (Strombeek-Bever). Rekening 2012 – Advies

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 10;
Overwegende dat de jaarrekening 2012 van het bestuur van de eredienst Sint-Amandus
(Strombeek) door de kerkraad op 18 februari 2013 werd vastgesteld en overgemaakt aan
de gemeente via het centraal kerkbestuur;
Overwegende dat tevens een budgetwijziging door de kerkraad werd goedgekeurd op 30
december 2012;
Overwegende dat deze wijziging door het kerkbestuur niet ten gepaste tijd werd
overgemaakt aan de gemeente en de gemeenteraad hiervan bijgevolg geen akte heeft
kunnen nemen in overeenstemming met artikel 50 van het eredienstendecreet;
Overwegende dat het kerkbestuur deze uitzonderlijke situatie verrechtvaardigt in een
toelichting en de gemeentelijke toelage toch binnen de perken is gebleven van het
oorspronkelijk goedgekeurde budget 2012;
Overwegende dat de kerkraad op 18 februari 2013 ook een interne kredietaanpassing
heeft goedgekeurd;
Overwegende dat de volgende overzichten tevens werden gevoegd:
•
staat van het vermogen;
•
kastoestand;

•
•

actualisering van de inventaris;
een toelichtende nota;

Overwegende dat voor 2012 de gemeentelijke exploitatietoelage € 33.883,77 bedroeg;
Overwegende dat voor 2012 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2012 een financieel overschot vertoont
van € 1.844,93;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2012 een financieel evenwicht
vertoont;
Overwegende dat op basis van hetgeen voorafgaat dit dossier voor advies mag worden
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming betreffende de gunstige advisering van de rekening 2012 van
het kerkbestuur Sint-Amandus (Strombeek):
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Jean-Paul Windelen, Philip Roosen, Marc
Hamelrijckx;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Jean Dewit, Anne Deman;
BESLIST: met 27 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 5 onthoudingen
Artikel 1.
De rekening 2012 van het kerkbestuur Sint-Amandus (Strombeek) wordt gunstig
geadviseerd.
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van deze beslissing voor
goedkeuring schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
15e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst SintCornelius (Molenveld). Rekening 2012 – Advies

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 10;
Overwegende dat de jaarrekening 2012 van het bestuur van de eredienst Sint- Cornelius
(Molenveld) door de kerkraad op 24 januari 2013 werd vastgesteld en overgemaakt aan
de gemeente via het centraal kerkbestuur;
Overwegende dat hoofdfunctie 21 van de uitgaven met € 1.258,00 werd overschreden;

Overwegende dat de volgende overzichten tevens werden gevoegd:
•
kastoestand;
•
staat van het vermogen;
•
overzicht van onroerende goederen;
•
actualisering van de inventaris;
•
toelichtende nota;
Overwegende dat voor 2012 de gemeentelijke exploitatietoelage € 10.940,00 bedroeg;
Overwegende dat voor 2012 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2012 een financieel overschot vertoont
van € 14.732,01;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2012 een financieel tekort vertoont
van € 5.205,76;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming betreffende de gunstige advisering van de rekening 2012 van
het kerkbestuur Sint-Cornelius (Molenveld):
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Jean-Paul Windelen, Philip Roosen, Marc
Hamelrijckx;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 26 stemmen voor en 1 stem tegen bij 5 onthoudingen
Artikel 1.
De rekening 2012 van het kerkbestuur Sint-Cornelius (Molenveld) wordt gunstig
geadviseerd.
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van deze beslissing voor
goedkeuring schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
16e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Heilig
Hart en Sint-Jozef (Verbrande Brug). Rekening 2012 – Advies

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 10;
Overwegende dat de jaarrekening 2012 van het bestuur van de eredienst Heilig Hart en
Sint-Jozef (Verbrande Brug) door de kerkraad op 18 maart 2013 werd vastgesteld en
overgemaakt aan de gemeente via het centraal kerkbestuur;

Overwegende dat de kerkraad op 27 december 2012 een interne kredietaanpassing heeft
goedgekeurd;
Overwegende dat de bijgevoegde kastoestand overeenstemt met de
bankrekeninguittreksels op datum van 31 december 2012;
Overwegende dat de volgende overzichten tevens werden gevoegd:
•
staat van het vermogen;
•
overzicht van onroerende goederen;
•
actualisering van de inventaris;
•
geactualiseerd meerjarenplan 2008-2013;
Overwegende dat voor 2012 de gemeentelijke exploitatietoelage € 27.380,77 bedroeg;
Overwegende dat voor 2012 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2012 een financieel overschot vertoont
van € 8.074,50;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2012 een financieel overschot
vertoont van € 795,93;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming betreffende de gunstige advisering van de rekening 2012 van
het kerkbestuur Heilig Hart en Sint-Jozef (Verbrande Brug):
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Jean-Paul Windelen, Philip Roosen, Marc
Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Jean Dewit;
BESLIST: met 26 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 6 onthoudingen
Artikel 1.
De rekening 2012 van het kerkbestuur Heilig Hart en Sint-Jozef (Verbrande Brug) wordt
gunstig geadviseerd.
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van deze beslissing voor
goedkeuring schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
Raadslid Kirsten Hoefs verlaat de vergadering.
17e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst OnzeLieve-Vrouw (Beigem). Rekening 2012 – Advies

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;

Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 10;
Overwegende dat de jaarrekening 2012 van het bestuur van de eredienst Onze-LieveVrouw (Beigem) door de kerkraad op 13 februari 2013 werd vastgesteld en overgemaakt
aan de gemeente via het centraal kerkbestuur;
Overwegende dat de kerkraad op 31 december 2012 een interne kredietaanpassing heeft
goedgekeurd;
Overwegende dat de volgende overzichten tevens werden gevoegd:
•
kastoestand met bankrekeninguittreksels;
•
staat van het vermogen;
•
overzicht van onroerende goederen;
•
actualisering van de inventaris;
•
toelichtende nota;
Overwegende dat voor 2012 de gemeentelijke exploitatietoelage € 15.808,15 bedroeg;
Overwegende dat voor 2012 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2012 een financieel overschot vertoont
van € 10.842,11;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2012 een financieel overschot
vertoont van € 127,03;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming betreffende de gunstige advisering van de rekening 2012 van
het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw (Beigem):
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Jean-Paul Windelen, Philip Roosen, Jean Dewit,
Marc Hamelrijckx,
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Jannik
Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De Smedt, Kevin
Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie Boelens,
Alena Van den Bussche, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 25 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 6 onthoudingen
Artikel 1.
De rekening 2012 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw (Beigem) wordt gunstig
geadviseerd.
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van deze beslissing voor
goedkeuring schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
Raadslid Kirsten Hoefs vervoegt de vergadering.
18e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst SintRumoldus (Humbeek). Rekening 2012 – Advies

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;

Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 10;
Overwegende dat de jaarrekening 2012 van het bestuur van de eredienst Sint-Rumoldus
(Humbeek) door de kerkraad op 21 februari 2013 werd vastgesteld en overgemaakt aan
de gemeente via het centraal kerkbestuur;
Overwegende dat hoofdfunctie 21 van de uitgaven met € 275,46 werd overschreden;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage echter binnen de perken blijft van
deze, goedgekeurd in het oorspronkelijk budget;
Overwegende dat de kerkraad op 21 februari 2013 ook een interne kredietaanpassing
heeft goedgekeurd;
Overwegende dat de volgende overzichten tevens werden gevoegd:
•
staat van het vermogen;
•
kastoestand;
•
actualisering van de inventaris;
•
toelichtende nota;
Overwegende dat voor 2012 de gemeentelijke exploitatietoelage € 16.475,14 bedroeg;
Overwegende dat voor 2012 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2012 een financieel overschot vertoont
van € 30.717,69;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2012 een financieel evenwicht
vertoont;
Overwegende dat op basis van hetgeen voorafgaat dit dossier voor advies mag worden
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming betreffende de gunstige advisering van de rekening 2012 van
het kerkbestuur Sint-Rumoldus (Humbeek):
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Jean-Paul Windelen, Philip Roosen, Marc
Hamelrijckx;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Jean Dewit, Anne Deman;
BESLIST: met 27 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 5 onthoudingen
Artikel 1.
De rekening 2012 van het kerkbestuur Sint-Rumoldus (Humbeek) wordt gunstig
geadviseerd.
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van deze beslissing voor
goedkeuring schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.

19e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst SintSalvator (Borgt) Rekening 2012 – Advies

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 10;
Overwegende dat de jaarrekening 2012 van het bestuur van de eredienst Sint-Salvator
(Borgt) door de kerkraad op 12 maart 2013 werd vastgesteld en overgemaakt aan de
gemeente via het centraal kerkbestuur;
Overwegende dat hoofdfunctie 21 van de uitgaven met € 275,46 werd overschreden;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage echter binnen de perken blijft van
deze, goedgekeurd in het oorspronkelijk budget;
Overwegende dat de kerkraad op 28 december 2012 ook een interne kredietaanpassing
heeft goedgekeurd;
Overwegende dat de bijgevoegde kastoestand overeenstemt met de
bankrekeninguittreksels op datum van 31 december 2012;
Overwegende dat de volgende overzichten tevens werden gevoegd:
•
staat van het vermogen;
•
kastoestand met bankrekeninguittreksels;
•
actualisering van de inventaris;
•
geactualiseerd meerjarenplan 2008-2013;
•
toelichtende nota;
Overwegende dat voor 2012 de gemeentelijke exploitatietoelage € 27.380,77 bedroeg;
Overwegende dat voor 2012 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2012 een financieel overschot vertoont
van € 8.074,50;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2012 een financieel overschot
vertoont van € 795,93;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming betreffende de gunstige advisering van de rekening 2012 van
het kerkbestuur Sint-Salvator (Borgt):
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Jean-Paul Windelen, Philip Roosen, Marc
Hamelrijckx;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Jean Dewit, Anne Deman;
BESLIST: met 27 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 5 onthoudingen

Artikel 1.
De rekening 2012 van het kerkbestuur Sint-Salvator (Borgt) wordt gunstig geadviseerd.
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van deze beslissing voor
goedkeuring schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
20e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst SintServaas (Grimbergen). Rekening 2012 – Advies

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 10;
Overwegende dat de jaarrekening 2012 van het bestuur van de eredienst Sint-Servaas
(Grimbergen) door de kerkraad op 19 maart 2013 werd vastgesteld en overgemaakt aan
de gemeente via het centraal kerkbestuur;
Overwegende dat de kerkraad op 31 december 2012 een budgetwijziging heeft
goedgekeurd waarvan een niet-ondertekend exemplaar werd gevoegd bij de ingediende
bundel van deze rekening;
Overwegende dat de wijzigingen in de rubriek van de exploitatie-uitgaven als interne
kredietaanpassing kunnen worden beschouwd maar deze langs de zijde van de
investeringen effectief een budgetwijziging vergen;
Overwegende dat budgetwijzigingen echter bij de gemeente moeten worden ingediend
vóór 15 september (artikel 50 van het eredienstendecreet) van het jaar waarop deze
betrekking hebben en dit kennelijk niet is gebeurd bij de wijziging waarvan sprake;
Overwegende dat de financiële belangen van de gemeente hierdoor echter niet worden
geschonden;
Overwegende dat de volgende niet-ondertekende overzichten tevens werden gevoegd:
•
kastoestand met bankrekeninguittreksels;
•
staat van het vermogen;
•
toelichtende nota;
Overwegende dat voor 2012 de gemeentelijke exploitatietoelage € 103.195,41 bedroeg;
Overwegende dat voor 2012 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2012 een financieel tekort vertoont van
€ 15.808,55;
Overwegende dat deze situatie te wijten is aan de onderhoudspremie omtrent de
herstelling van het koperwerk aan het dak die nog niet werd ontvangen;
Overwegende dat deze toestand zal worden geregulariseerd van zodra deze premie zal
zijn ontvangen;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2012 een financieel overschot
vertoont van € 15.037,12;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming betreffende de gunstige advisering van de rekening 2012 van
het kerkbestuur:

stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Jean-Paul Windelen, Philip Roosen, Jean Dewit,
Marc Hamelrijckx;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 26 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 6 onthoudingen
Artikel 1.
De rekening 2012 van het kerkbestuur Sint-Servaas (Grimbergen) wordt gunstig
geadviseerd.
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van deze beslissing voor
goedkeuring schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
Raadslid Jean-Paul Windelen verlaat de vergadering.
21e zaak:

Samenstelling Gemeentelijke BegeleidingsCommisie (GBC)

Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42 en 43;
Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, artikel 26/1 en
26/2, ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012, (hierna ‘het Decreet’ te noemen);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de
nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de
samenwerking voor het mobiliteitsbeleid, artikel 2 tot en met 12, (hierna ‘het Besluit’ te
noemen);
Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat elke gemeente een
Gemeentelijke Begeleidingscommissie (afgekort ‘GBC’) zal oprichten en ook de minimale
samenstelling van de GBC vastlegt.
Overwegende dat artikel 2 tot en met 5 van het Besluit nadere regels bevat omtrent de
aanwijzing van de vaste, de variabele en adviserende leden.
Overwegende dat het overeenkomstig artikel 5 van het Besluit aan de gemeente toekomt
adviserende leden van de GBC aan te wijzen;
Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat de gemeenteraad in het kader
van participatie kan beslissen de vergaderingen van de GBC open te stellen voor
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking;
Overwegende dat het volgens artikel 26/2 van het Decreet in sommige gevallen zinvol en
noodzakelijk kan zijn de werkzaamheden van de GBC of deelaspecten ervan te bundelen
op bovengemeentelijk vlak. Deze beslissing komt volgens artikel 9, §1, tweede lid van het
besluit toe aan het College van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging, waarbij akte genomen wordt van de vraag van raadslid Bart Laeremans
om de verslagen van deze gemeentelijke begeleidingscommissie door te sturen naar
gemeenteraadsleden of alleszins naar de fractievoorzitters;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:

Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Steven
Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen;
BESLIST: 22 stemmen voor en 1 stem tegen bij 8 onthoudingen
Artikel 1.
Er wordt een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC opgericht als multidisciplinair
en beleidsdomein overschrijdend overlegforum verantwoordelijk voor:
1. de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de
herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan;
2. de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van
projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid.
Art. 2.
Met behoud van de toepassing van artikel 26/1, §2, derde lid van het Decreet en artikel 2
en artikel 5 van het Besluit, worden de volgende adviserende leden toegevoegd aan de
GBC: vertegenwoordiger van de dienst Mobiliteit, Leefmilieu en duurzaamheid,
Ruimtelijke ordening, Openbare weken en lokale politie.
Art. 3.
De burgemeester wordt aangewezen als voorzitter van de GBC. In geval van
verhindering, kan de voorzitter deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid van het
College of een gemeentelijke ambtenaar.
Art. 4.
De Raad draagt haar bevoegdheid om te beslissen tot het openstellen van de
vergaderingen van de GBC voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld
en de bevolking over aan de voorzitter van de GBC , die dit doet in overleg met de vaste
leden.
Raadslid Elke Wouters vervoegt de vergadering.
22e zaak:

Reglement sociaal wonen

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
Overwegend dat de gemeente een bindend sociaal objectief heeft van 244 sociale
huurwoningen, 121 sociale koopwoningen en 6 sociale kavels tegen 2020 en een
inhaalbeweging van 9 extra sociale huurwoningen tegen 2025. De stijging t.g.v. de
Vlabinvest huurwoningen in Grimbergen komt neer op 15 extra woningen, met een totaal
van 268 huurwoningen en de stijging t.g.v. de Vlabinvest koopwoningen in Grimbergen
komt neer op 10 extra woningen, met een totaal van 131 sociale koopwoningen;
Overwegend dat de gemeente een goede sociale mix tot stand wil brengen, hetgeen
inhoudt dat ernaar gestreefd wordt dat in elke buurt een gevarieerd aanbod is wat betreft
het type woning (sociale huur, sociale kavels, private huur, private eigendom);
Gelet op het huidig reglement sociaal wonen van 24 juni 2010, dat tot 31 augustus 2013
van toepassing is;
Overwegende dat het reglement driejaarlijks geëvalueerd moet worden in functie van de
spanning tussen het bindend sociaal objectief, het reeds verwezenlijkte sociaal
woonaanbod en recente ramingen van het behoeftepatroon inzake sociaal wonen;
Overwegend dat voor de tweejaarlijkse voortgangstoets een goedgekeurd reglement
sociaal wonen nodig is;
Overwegend dat een goedgekeurd reglement sociaal wonen aan twee volgende
voorwaarden moet voldoen: er moet voor minstens een gedeelte van het grondgebied de

maximale percentages sociaal woonaanbod worden gehanteerd en er moet geopteerd
worden om geen afwijkingen in min toe te staan;
Na beraadslaging;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Philip Roosen, Elke Wouters, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Steven
Dupont, Elke Van Neyghem, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk
Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: 27 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 5 onthoudingen
Artikel 1.
Het gemeentelijk reglement sociaal wonen wordt als volgt vastgesteld:
GEMEENTELIJK REGLEMENT SOCIAAL WONEN
HOOFDSTUK 1. Definities
Artikel. 1.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1. Decreet Grond- en Pandenbeleid: decreet van 27 maart 2009 betreffende het gronden pandenbeleid.
2. Sociale huurwoning: een woning zoals gedefinieerd in art. 2, 22° van het decreet van
15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode.
3. Sociale koopwoning: een woning zoals gedefinieerd in art. 2, 23° van het decreet van
15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode.
4. Sociale kavel: een kavel die behoort tot een sociale verkaveling zoals gedefinieerd in
art. 2, 25° van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode.
5. Sociaal woonaanbod: het aanbod aan sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en
sociale kavels dat voldoet aan de voorwaarden beschreven in art. 1.2, 16° van het
Decreet Grond- en Pandenbeleid.
6. Vlaamse wooncode: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode.
HOOFDSTUK 2. Toepassingsgebied
Art. 2.
Dit reglement is van toepassing op alle stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen die
worden ingediend, voor zover deze aanvragen voldoen aan de bepalingen in art. 4.1.8,
eerste lid 1°-4° van het Decreet Grond- en Pandenbeleid.
Art. 3.
Dit reglement is niet van toepassing in ruimtelijke uitvoeringsplannen waarin andere
normen wat betreft de realisatie van sociale woningen zijn bepaald, tenzij het betreffende
ruimtelijk uitvoeringsplan anders zou bepalen.
Art. 4.
Wanneer dit reglement van toepassing is op een stedenbouwkundige of
verkavelingsaanvraag, maar dit reglement niet toelaat te bepalen wat het te
verwezenlijken sociaal woonaanbod is, zijn de percentages van toepassing zoals bepaald
in art. 4.1.8, tweede lid, 1° en 2° van het Decreet Grond- en Pandenbeleid.
HOOFDSTUK 3. Ruimtelijke verdeling sociale woningen
Art. 5.

§1. Indien een aanvraag voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning wordt
ingediend voor percelen gelegen in de gemeente Grimbergen wordt een sociaal
woonaanbod verwezenlijkt dat gelijk is aan:
•
40% van het aantal te verwezenlijken woningen en/of kavels, indien de gronden
eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen.
•
20% van het aantal te verwezenlijken woningen en/of kavels, indien de gronden
eigendom zijn van natuurlijke of rechtspersonen.
HOOFDSTUK 4. Verhouding van de te verwezenlijken sociale woningen
Art. 6.
Indien een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag onderworpen is aan een sociale last
voor de creatie van een bijkomend sociaal woonaanbod, wordt deze als volgt verdeeld:
•
minstens 60% sociale huurwoningen;
•
maximaal 40% sociale koopwoningen;
•
0 % sociale koopkavels.
Art. 7.
Indien een aanvraag voor verkavelingsvergunning onderworpen is aan een sociale last
voor de creatie van een bijkomend sociaal woonaanbod, wordt deze als volgt verdeeld:
•
minstens 75 % sociale huurwoningen;
•
maximaal 20 % sociale koopwoningen;
•
maximaal 5 % sociale koopkavels.
HOOFDSTUK 5. Afwijkingen
Art. 8.
Afwijkingen in min op de normen van dit reglement worden niet toegestaan. Indien het –
omwille van de specifieke karakteristieken van het project – moeilijk of niet wenselijk is
om de normen van dit reglement na te leven, dient de aanvrager een beroep te doen op
de alternatieve uitvoeringswijzen voorzien in artikel 4.1.18 en 4.1.19 van het decreet
betreffende het grond- en pandenbeleid.
HOOFDSTUK 6. Inwerkingtreding en overgangsbepaling
Art. 9.
Dit reglement treedt in werking op 31 augustus 2013. Aanvragen die worden ingediend
op of na deze datum zijn onderworpen aan de bepalingen van dit reglement.
Art. 10.
Overeenkomstig art. 4.1.9, §2 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid, zal dit reglement
driejaarlijks geëvalueerd worden in functie van de spanning tussen het bindend sociaal
objectief, het reeds verwezenlijkte sociaal woonaanbod en recente ramingen van het
behoeftepatroon inzake sociaal wonen, en zullen de geldende bepalingen indien nodig
aangepast worden.
Art. 11.
Van zodra, overeenkomstig art. 4.1.8, laatste lid van het Decreet Grond- en
Pandenbeleid, het gemeentelijk bericht bekend is gemaakt waarin vermeld wordt dat het
bindend sociaal objectief bereikt is, kan het college lagere percentages opleggen dan
diegene die opgenomen zijn in dit gemeentelijk reglement.
Art. 2.
Onderhavig reglement zal door middel van aanplakking worden bekendgemaakt en treedt
in werking op 31 augustus 2013.
23e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van een verbod parkeren in de Poststraat

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie
op het wegverkeer en latere wijzigingen;

Gelet op het MB van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun minimum
afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 oktober 1969 houdende het aanvullend
reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake de
invoering van een stationeerverbod in de Poststraat, Van Wayenberghstraat en de
Burtinstraat (deel);
Overwegend dat in de meeste straten het halfmaandelijks beurtelings parkeren werd
vervangen (o.a. Van Wayenberghstraat en de Burtinstraat);
Overwegend dat het toch de bedoeling is van de Vlaamse Overheid om het
halfmaandelijks beurtelings parkeren af te schaffen;
Overwegend dat het halfmaandelijks beurtelings parkeren nog steeds is ingesteld in de
Poststraat;
Gelet op het advies van de beperkte commissie van 18 april 2013 inzake het instellen van
een verbod parkeren in de Poststraat langs de zijde met de pare huisnummers;
Gelet op het ontwerpplan als bijlage;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Het gemeenteraadsbesluit van 16 oktober 1969 wordt opgeheven en vervangen door het
instellen van een verbod parkeren in de Poststraat langs de zijde met de pare
huisnummers.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel zal gesignaleerd worden door plaatsing van de nodige
borden E3 met onderborden Xa en Xb.
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
24e zaak:

Lokale politie – Oortjes voor radiocommunicatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 - en latere wijzigingen - betreffende de
overheidsopdrachten aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies
voor openbare werken;
Gelet op de slechte kwaliteit van de oortjes die werden aangekocht in 2012;
Gelet op het financieel voorstel van de firma Sait Zenitel, Z.1. Research Park 110 te 1731
Zellik;
Gelet op het feit dat de firma Sait Zenitel, Z.1. Research Park 110 te 1731 Zellik bereid is
de oortjes die in 2012 werden aangekocht terug te nemen;
Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop van de nieuwe oortjes € 1.500,00
(excl. btw) bedraagt;
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/744-51 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Over te gaan tot de aankoop van de nieuwe oortjes voor radiocommunicatie volgens het
financieel voorstel van de firma Sait Zenitel, Z.1. Research park 110 te 1731 Zellik.
25e zaak:

Lokale politie – Aankoop rolkrik – Voorwaarden en wijze van gunnen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 - en latere wijzigingen - betreffende de
overheidsopdrachten aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies
voor openbare werken;
Gelet op de jaarlijkse kostprijs van € 384,00 (excl. btw) voor de omwisseling van banden;
Gelet op het voorstel van de korpsleiding om de technische medewerker van de
politiezone te laten instaan voor de omwisseling van de banden;
Gelet op het feit dat de technische medewerker op dit ogenblik niet beschikt over het
nodige materiaal om de taak uit te voeren;
Overwegende dat de totale kostprijs van deze opdracht wordt geraamd op € 300,00 (excl.
btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/744-51 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aankoop van een rolkrik volgens de behoeften van de politiezone goed te keuren.
Art. 2.
Opdracht te geven de procedure te starten om deze aankoop te gunnen via een
onderhandelingsprocedure waarbij ten minste drie leveranciers worden aangeschreven.
26e zaak:

Lokale politie - Aankoop oefenmateriaal geweldbeheersing

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 - en latere wijzigingen - betreffende de
overheidsopdrachten aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies
voor openbare werken;
Gelet op de noodzaak om over te gaan tot de aankoop van oefenmateriaal
geweldbeheersing;
Gelet op de verplichte opleiding en trainingen die de politiemensen dienen te volgen;
Overwegende dat de totale kostprijs van deze opdracht wordt geraamd op € 1.100,00
(excl. btw).
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/744-51 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.

De aankoop van oefenmateriaal geweldbeheersing volgens de behoeften van de
politiezone goed te keuren.
Art. 2.
Opdracht te geven de procedure te starten om deze aankoop te gunnen via een
onderhandelingsprocedure waarbij ten minste drie leveranciers worden aangeschreven.
27e zaak:

Lokale politie – Aankoop twee bijkomende draagbare toestellen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 - en latere wijzigingen - betreffende de
overheidsopdrachten aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies
voor openbare werken;
Gelet op de noodzaak om de werking bij ondervragingen te vergemakkelijken;
Gelet op het feit dat de telefooninstallatie in ons politiecommissariaat werd geplaatst door
de firma Essec Telecom Systems, Schoebroekstraat 48 te 3583 Paal-Beringen;
Overwegende dat de totale kostprijs van deze opdracht wordt geraamd op € 900,00 (excl.
btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/744-51 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De aankoop en plaatsing van twee bijkomende draagbare telefoontoestellen bij de firma
Essec Telecom Systems, Schoebroekstraat 48 te 3583 Paal-Beringen voor een totale
kostprijs van € 1.089,00 (incl. btw) goed te keuren.
28e zaak:

Lokale politie – Aankoop drie GPS-toestellen – Voorwaarden en wijze van
gunnen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 - en latere wijzigingen - betreffende de
overheidsopdrachten aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies
voor openbare werken;
Gelet op de noodzaak om over te gaan tot de aankoop van GPS-toestellen;
Overwegende dat de totale kostprijs van deze opdracht wordt geraamd op € 372,00 (excl.
btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/744-51 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aankoop van drie GPS-toestellen volgens de behoeften van de politiezone goed te
keuren.
Art. 2.

Opdracht te geven de procedure te starten om deze aankoop te gunnen via een
onderhandelingsprocedure waarbij ten minste drie leveranciers worden aangeschreven.
29e zaak:

Lokale politie – Aankoop omslagvulmachine - Voorwaarden en wijze van
gunnen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 - en latere wijzigingen - betreffende de
overheidsopdrachten aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies
voor openbare werken;
Gelet op de noodzaak om over te gaan tot de aankoop van een omslagvulmachine;
Overwegende dat de totale kostprijs van deze opdracht wordt geraamd op € 7.500,00
(excl. btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/744-51 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aankoop van een omslagvulmachine volgens de behoeften van de politiezone goed te
keuren.
Art. 2.
Het afsluiten van een onderhoudscontract voor de duur van vijf jaar voor deze machine
voor te leggen aan de gemeenteraad.
Art. 3.
Opdracht te geven de procedure te starten om deze aankoop te gunnen via een
onderhandelingsprocedure waarbij ten minste drie leveranciers worden aangeschreven.
30e zaak:

Lokale politie - Openstelling vacatures in het operationeel kader te begeven
bij mobiliteit

Gelet op artikel 128 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten inzonderheid op de artikelen VI.II.10 tweede lid 1°en
vierde lid, VI.II.13 2° en 3°, VI.II.14, VI.II.17, VI.II.18 eerste en vierde lid, VI.II.19 §1
eerste en tweede lid, VI.II.20 tweede lid, VI.II.24 tweede lid, VI.II.42 tweede lid, VI.II.46
eerste lid, VI.II.47 tweede lid, VI.II.52 eerste lid, VI.II.56 tweede lid, VI.II.71;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere
regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten
behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2005 inzake de wijziging van het
organogram en de personeelsformatie van het lokale politiekorps Grimbergen
goedgekeurd door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant op 24 augustus 2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2010 houdende uitbreiding
personeelsformatie en aanpassing organogram van de lokale politie;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2013 om de permanente
openstelling in mobiliteit van de vacatures bij de lokale politie voor het dienstjaar 2013
goed te keuren;
Gelet op het feit dat de in de mobiliteitscyclus 2013-03 in competitie te stellen
betrekkingen ten laatste op 28 juni 2013 dienen te worden meegedeeld aan de Directie
van de mobiliteit en het personeelsbeheer van de federale politie;
Overwegende dat het maximaal aantal betrekkingen dient vacant te worden verklaard;
Gelet op het feit dat er in de huidige cyclus 1 kandidaat inspecteur interventie en 1
kandidaat hoofdinspecteur APO-officier is;
Gelet op het feit dat actueel volgende betrekkingen vacant zijn:
•
3 vacatures inspecteur van politie interventie;
•
1 vacature inspecteur van of hoofdinspecteur van politie dienst interventie, specialist
geweldsbeheersing dwang zonder vuurwapen
•
2 vacatures hoofdinspecteur van politie interventie;
•
3 vacatures agent van politie bestuurlijke dienst;
Overwegende dat voor al deze betrekkingen de nodige kredieten zijn voorzien in de
begroting van de lokale politie;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Kennis te nemen van de openstelling van volgende vacatures voor het operationeel kader
in het kader van de mobiliteitscyclus 2013-03:
•
3 vacatures inspecteur van politie interventie;
•
1 vacature inspecteur van of hoofdinspecteur van politie dienst interventie, specialist
geweldsbeheersing dwang zonder vuurwapen
•
2 vacatures hoofdinspecteur van politie interventie;
•
3 vacatures agent van politie bestuurlijke dienst;

Toegevoegde agendapunten
31e zaak:

Bouw van een nationaal voetbalstadion op de site Parking C te Grimbergen

Interpellaties gevraagd door Bart LAEREMANS (Vernieuwing) en Philip ROOSEN (N-VA)
De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Bart Laeremans betreffende de
beslissing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om in Grimbergen een nationaal
voetbalstadion te bouwen, waarin de volgende door hem gestelde vragen worden
behandeld:
1. Op welke wijze werd het college van burgemeester en schepenen (CBS) of
afzonderlijke leden van het college voorafgaandelijk aan de beslissing van het
Oostendeconclaaf van de Brusselse regering betrokken bij dit dossier? Was de
beslissing voor iedereen een volslagen verrassing?
2. Op welke wijze werd het CBS sinds deze beslissing bij dit project betrokken? Door wie
werd de gemeente geïnformeerd en welke informatie werd intussen bekomen? Kan
deze worden ingezien?
3. Welke initiatieven heeft het CBS intussen genomen om meer informatie te bekomen
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de stad Brussel? Welke initiatieven werden
genomen om een overleg op gang te trekken?
4. Welk overleg heeft intussen plaats gehad met de Vlaamse overheid? Welke informatie
werd van de Vlaamse overheid bekomen?
5. Op welke wijze zijn de Brusselse plannen verenigbaar met de motie die over Parking
C werd goedgekeurd door de Grimbergse gemeenteraad van 27 augustus 2008: “De
gemeenteraad van Grimbergen is zich er terdege van bewust dat een project op de
site van Parking C nooit de draagkracht van de wijde omgeving mag overstijgen.”?
6. Op welke wijze zijn de plannen voor het nationaal stadion verzoenbaar met het GRUP
voor het VSGB, dat o.a. een maximum voorziet van 5 hectare voor stadsrecreatie,
terwijl voor het nieuwe stadion een oppervlakte nodig is van 15 hectare, met name 12
hectare voor het stadion en 3 hectare voor de omgeving? Acht het CBS het

aanvaardbaar dat dit GRUP drastisch zou worden aangepast, terwijl het nog maar pas
van kracht is? Hoeveel jaar zal er in voorkomend geval nodig zijn om een nieuwe
GRUP te realiseren?
7. Kan het CBS meedelen op welke wijze die 12+3 hectare zou worden ingevuld? Is dit
louter stadion of zijn daarin ook andere commerciële ruimtes (bedrijven, winkels, ...)
begrepen? Wat is de totale oppervlakte aan zulke flankerende commerciële
activiteiten die verwacht wordt?
Antwoord: hierover hebben we geen informatie.
8. In welke mate is er in die 15 hectare ruimte voor parkeren voorzien? Op welke wijze
en op welke plaats zal er ruimte voorzien zijn voor het behoud van de huidige
parkeercapaciteit van Parking C? Is het de bedoeling deze parkeercapaciteit nog
verder uit te breiden? Is voorzien dat er tegelijkertijd met manifestaties in het stadion
ook een beurs kan gehouden worden in de Heizelpaleizen en dat tegelijkertijd voldaan
kan worden aan de parkeerbehoeften voor het NEO-project?
9. In welke mate werd er door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reeds een MER-studie
gehouden of voorbereid? Werd een mobiliteitsstudie gehouden? Wat is de verwachte
toename van het verkeer? Hoe zal deze toename worden afgewikkeld? Welke plannen
zijn er voor de aanpassing van de toegangsinfrastructuur en de Ring?
10. Is het CBS op de hoogte van alle alternatieven voor Parking C en de studies
daaromtrent, bijvoorbeeld deze van Schaarbeek-Vorming, behoud op de Heizel, …?
Wat is er hiervan vandaag nog steeds mogelijk?
11. Wie zou instaan voor de financiering van dit hele project? Wat is de geschatte
kostprijs? Wat is de inbreng van de stad Brussel en het Hoofdstedelijk Gewest? Wat is
de verwachte inbreng van privé-kapitaal? Wordt een inbreng gevraagd van
Grimbergen of van de Vlaamse overheid?
12. Op welke wijze zou dit nieuwe stadion rendabel kunnen zijn voor de privéinvesteerders? Klopt het dat zo’n stadion in dat geval minstens één keer per week op
commerciële basis moet gebruikt worden? Klopt het dat in dat geval een nationale
voetbalploeg haar thuisbasis zou moeten maken van dit stadion? Zo ja, klopt het dat
voetbalclub Anderlecht in dat geval naar Grimbergen zou verhuizen en bijgevolg niet
meer zou investeren in de uitbreiding van het eigen stadion? Wordt Anderlecht dan
een Grimbergse club? Werd daarover reeds overleg gepleegd met het bestuur van
Anderlecht?
13. Op welke wijze hoopt de minister-president dat de komst van het nationale stadion
naar Grimbergen kan bijdragen tot de versterking van het Nederlandstalig karakter
van de Vlaamse Rand? Zal het taalgebruik tijdens de sportwedstrijden en de
manifestaties het Nederlands zijn? Zullen alle opschriften Nederlandstalig zijn? Zal de
wetgeving op het taalgebruik in het bedrijfsleven worden nageleefd, zodat de interne
communicatie tussen werkgevers en werknemers in het stadion en alle verbonden
bedrijven in het Nederlands zou verlopen? Welke garanties worden op dit vlak
geboden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
14. Grimbergen heeft vandaag reeds problemen met een voetbalclub waar
jeugdtrainingen grotendeels in het Frans worden gegeven. Wanneer het stadion naar
Grimbergen verhuist, zullen dan een aantal Brusselse clubs die vandaag het
Heizelstadion als trainingsruimte gebruiken mee verhuizen? Om hoeveel clubs gaat
het? In welke mate zijn dit Nederlandstalige clubs die hun trainingen steeds in het
Nederlands houden? Zullen ook andere clubs die worden aangetrokken het
Nederlandstalig karakter van Grimbergen respecteren?
De gemeenteraad hoort vervolgens een interpellatie van raadslid Philip Roosen waarin de
plannen om een nieuwvoetbalstadion te bouwen op Parking C, waarin de volgende vragen
worden behandeld:
1. Welke gesprekken/onderhandelingen zijn tot op vandaag gebeurd met betrekking tot
de bestemming van Parking C?
2. Wat is de huidige stand van zaken in dit dossier?
3. Wat is de mening van het college van burgemeester en schepenen m.b.t. deze
plannen?

4. Wat zijn de volgende actiepunten die de gemeenteraad wenst te nemen m.b.t. dit
dossier?
De burgemeester beantwoordt beide interpellaties. Uit haar antwoord blijkt dat:
•
de beslissing van de Brusselse regering een volslagen verrassing was;
•
de gemeente zelf initiatief nam voor een overleg met alle betrokken overheden dat
plaatsvond in de raadzaal van het gemeentehuis in 2011;
•
er sedert de bekendmaking van de beslissing van het Brusselse gewest betreffende de
bouw van een nationaal voetbalstadion op Parking C enkel verkennende, informele en
geïsoleerde contacten zijn geweest tussen de burgemeester en het kabinet Peeters,
de provinciegouverneur en de burgemeester van Brussel;
•
de mate waarin de bouw van een nationaal stadion op Parking C verenigbaar is met
de moties die hierover door de gemeenteraad zijn goedgekeurd verder moet worden
besproken en dat het college reeds duidelijk gesteld heeft dat de huidige
parkeercapaciteit behouden moet blijven en dat er bij evenementen een “no go-zone”
moet worden ingesteld;
•
de Vlaamse overheid als vergunningverlener dient te beoordelen of de plannen van
het Brusselse gewest verenigbaar zijn met de bepalingen van het gewestelijk RUP;
•
het college van burgemeester en schepenen niet over meer informatie beschikt dan
deze die via de pers werd verspreid.
Raadslid Jean-Paul Windelen vervoegt de vergadering.
32e zaak:

Motie voor een nuttige invulling van Parking C, die het draagvlak van de
wijde omgeving niet overstijgt

Voorstel ingediend door raadslid Bart Laeremans
Gelet op het voorstel van raadslid Bart LAEREMANS, fractievoorzitter van Vernieuwing,
houdende goedkeuring van de volgende motie:
“De gemeenteraad van Grimbergen:
•

Drukt zijn verbazing uit over de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
eenzijdig beslissingen wenst op te dringen over een terrein dat in Grimbergen ligt,
met name Parking C, zonder het minste voorafgaande overleg met ons
gemeentebestuur of met de Vlaamse regering;

•

Wenst uitdrukkelijk te bevestigen dat Grimbergen een eentalig Nederlandstalige
gemeente is; wij wensen respect voor dit Nederlandstalig karakter op heel ons
grondgebied, ook wat betreft de naleving van de wetgeving op het taalgebruik in het
bedrijfsleven;

•

Brengt in herinnering dat op 27 augustus 2008 door de Grimbergse gemeenteraad
volgende motie over Parking C werd goedgekeurd: “De gemeenteraad van
Grimbergen is zich er terdege van bewust dat een project op de site van Parking C
nooit de draagkracht van de wijde omgeving mag overstijgen.” De gemeenteraad
herbevestigt deze motie en pleit voor een project op mensenmaat;

•

Stelt vast dat in het GRUP dat door de Vlaamse regering werd vastgesteld in
december 2011 een diverse, multifunctionele invulling werd voorzien voor Parking C,
met een maximum van 5 hectare aan stadsrecreatie, waardoor er overduidelijk geen
plaats is voor een megastadion. De gemeenteraad is van oordeel dat er hoegenaamd
geen reden is om dit GRUP hoogdringend en drastisch te herzien.

•

Vraagt aan de Vlaamse regering dat spoedig wordt samengezeten voor een nuttige en
realistische invulling van dit strategisch gebied, waar plaats zou moeten zijn voor:
- infrastructuur voor openbaar vervoer in de vorm van een stelplaats voor De Lijn
(tramlijn Tervuren-Jette, parkeerplaats voor lijnbussen, administratie, …)
- parkeergebouwen (behoud van de huidige capaciteit ten behoeve van de
activiteiten op de Heizel en de realisatie van een redelijke bijkomende capaciteit
voor pendelaars, die vanaf Parking C met het openbaar vervoer naar Brussel
kunnen)
- enkele administraties, diensten en organisaties die verbonden zijn met het
Vlaams Gewest of de Vlaamse Gemeenschap, en die op deze wijze een vitrine
krijgen voor een talrijk publiek (toerisme, tewerkstelling, economie, onderwijs in
Brussel, sport, …)

-

een bedrijvenpark voor regionale bedrijven (zodat er o.a. extra ruimte vrijkomt in
de woonkernen van Strombeek-Bever waarvoor momenteel een Masterplan wordt
uitgewerkt)”;

Gelet op het voorstel van raadslid Kirsten HOEFS, fractievoorzitter van CD&V, om deze
motie van raadslid Bart LAEREMANS als volgt te amenderen:
“Gelet op de motie die aanvaard werd door de gemeenteraad in de zitting van 28 februari
2008 en herbevestigd door de gemeenteraad van 27 augustus 2008;
Gelet op het advies van de gemeenteraad van 25 september 2008 uitgebracht over het
ontwerpeindrapport inzake de afbakening Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel (VSGB);
Gelet op de definitieve vaststelling door de gemeenteraad van het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan (GRS) op 23 september 2010;
Gelet op de definitieve vaststelling van het Gewestelijk RUP VSGB door de Vlaamse
regering op 16 december 2011;
Overwegend het feit dat in mei 2013 vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het
voorstel werd geformuleerd tot de bouw van een nieuw nationaal voetbalstadion op
parking C, teneinde de beschikbare ruimte ter hoogte van het huidige voetbalstadion te
kunnen hergebruiken;
BESLIST:
Het persbericht van 27 mei 2013 van de gemeente Grimbergen te onderschrijven waarin
wordt gesteld dat de invulling van parking C rekening dient te houden met de draagkracht
van de omgeving en er bij de Vlaamse regering op aan te dringen om een projectgroep op
te starten met alle betrokken actoren in dit dossier (het Vlaams en het Brussels Gewest,
de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Grimbergen, Wemmel en Brussel).”
Gelet op het voorstel van raadslid Bart LAEREMANS, zoals geformuleerd na verdere
beraadslaging, om op dit amendement een subamendement ter stemming te leggen,
houdende toevoeging van volgende bepaling:
“Wenst uitdrukkelijk te bevestigen dat Grimbergen een eentalig Nederlandstalige
gemeente is; wij wensen respect voor dit Nederlandstalig karakter op heel ons
grondgebied, ook wat betreft de naleving van de wetgeving op het taalgebruik in het
bedrijfsleven.”;
Gelet op de beraadslaging over dit subamendement waarin wordt aangegeven dat het
weinig zinvol is met een gemeentelijke de bestaande wettelijke regelingen te bevestigen;
Gaat over tot de stemming over het subamendement van raadslid Bart Laeremans:
stemmen voor:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke
Wouters;
onthouden zich:
///
stemmen tegen:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Jean
Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
Stelt vast dat dit subamendement met 22 stemmen tegen en 11 stemmen bij 0
onthoudingen wordt verworpen;
Gaat over tot de stemming over het amendement ingediend door Kirsten HOEFS:
stemmen tegen:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke
Wouters;
onthouden zich:
Jean Dewit;

stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Marc
Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 21 stemmen voor en 11 stemmen tegen bij 1 onthouding
Het persbericht van 27 mei 2013 van de gemeente Grimbergen te onderschrijven waarin
wordt gesteld dat de invulling van parking C rekening dient te houden met de draagkracht
van de omgeving en er bij de Vlaamse regering op aan te dringen om een projectgroep op
te starten met alle betrokken actoren in dit dossier (het Vlaams en het Brussels Gewest,
de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Grimbergen, Wemmel en Brussel).
33e zaak:

Motie inzake het Potaardegebied

Voorstel ingediend door raadslid Bart Laeremans
Gelet op het voorstel van raadslid Bart Laeremans houdende goedkeuring door de
gemeenteraad van de volgenden motie gericht aan de Vlaamse regering inzake het
Potaardegebied:
“De gemeenteraad van Grimbergen vraagt de Vlaamse regering bij de opstelling van het
nieuwe GRUP voor het ‘Gebied voor wonen en park Potaarde’:
1. In de zone tussen IJsvogellaan, Grimbergsesteenweg, Potaarde en Landhuizenlaan
een aaneengesloten parkzone en groenverbindingen te voorzien van minstens 3
hectare;
2. In het woongedeelte gegroepeerde eengezinswoningen te voorzien met een beperkte
oppervlakte en een bescheiden tuin. Deze aaneengesloten wooncomplexen dienen zo
ontworpen te worden dat men vanuit de meeste van deze woningen en vanuit de
Singel rechtstreeks zicht heeft op het park of op de groenzones;
3. Geen ruimte te voorzien voor winkels en bedrijfjes. Deze horen thuis in de kern van
Strombeek en zouden de rust in het parkgebied alleen maar verstoren.
4. Voor dit gebied een woonbeleid uit te werken dat gericht is op betaalbare woningen
voor mensen met een lokale band.”
Gelet op de definitieve vaststelling van het Gewestelijk RUP Vlaams Strategisch Gebied
rond Brussel (VSGB) door de Vlaamse regering op 16 december 2011;
Gelet op het arrest nr. 220.410 van de Raad van State, Xe kamer, dat de schorsing
beveelt van de tenuitvoerlegging van het besluit van de Vlaamse regering van 16
december 2011 houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan “afbakening VSGB en aansluitende open ruimtegebieden”, in zoverre dit
het deelgebied “C2.1 Gebied voor wonenen en park” te Grimbergen betreft;
Gelet op het arrest nr. 223.731 van de Raad van State, Xe kamer, dat de vernietiging
beveelt van bovenvermeld besluit, inzoverre diet het deelgebied “C2.1 Gebied voor
wonenen en park” te Grimbergen betreft;
Gelet op de collegebeslissing van 17 juni 2013 om aan het gewest aan te geven dat de
gemeente Grimbergen zelf inititatief zal nemen tot het opstellen van een Gemeentelijk
RUP voor het gebied Potaarde zodat zij zelf kan bepalen hoe deze zone er zal uitzien, met
engagement voor 3 ha park;
Overwegend dat deze zone hierbij voor een bepaalde termijn bevroren kan worden, onder
meer in het kader van het lopende Masterplan Strombeek-Bever en de hieruit
voorvloeiende inzichten in verband met de beschikbare ruimte in Strombeek-Bever;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de motie
voorgelegd door raadslid Bart Laeremans rekening houdend met dit alles als volgt te
amenderen:
“De gemeenteraad sluit zich aan bij de collegebeslissing van 17 juni 2013 betreffende het
opstellen van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het Potaardegebied”;

Gaat over tot de stemming betreffende de goedkeuring van deze aldus geamendeerde
motie:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 32 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
Zich aan te sluiten bij de collegebeslissing van 17 juni 2013 betreffende het opstellen van
een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het Potaardegebied en derhalve te
onderschrijven dat de gemeente Grimbergen zelf initiatief zal nemen tot het opstellen van
een gemeentelijk RUP, waarbij zij zelf kan bepalen hoe deze zone er zal uitzien, met
engagement voor 3 ha park. Hierbij kan deze zone voor een bepaalde termijn bevroren
worden, dit ondermeer in het kader van het lopende Masterplan Strombeek-Bever en de
hieruit voortvloeiende inzichten in verband met de beschikbare ruimte in StrombeekBever.
34e zaak:

Motivatie bij het besluit van de gemeenteraad van 25/04/2013 (16de
zaak)

Voorstel ingediend door raadslid Philip Roosen
De behandeling van dit punt wordt verwezen naar de besloten zitting, bij het agendapunt
“Kennisneming van het besluit van de provinciegouverneur van 21 mei 2013 houdende
schorsing van de benoeming van Stephan Van Litsenborgh tot commissaris bij de
interventie en voorstel tot intrekking van dit besluit”.
35e zaak:

Werken Aquafin Benedestraat fase 1 Humbeek

Interpellatie gevraagd door raadslid Gerlant van Berlaer
De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Gerlant van Berlaer,
fractievoorzitter van sp.a, betreffende de werken Aquafin Benedestraat fase 1 Humbeek,
die een aantal vragen doen rijzen:
•
de huidige werf (tijdelijke werkplaats) is levensgevaarlijk voor fietsers, voetgangers,
automobilisten alsook voor de aanwezige werklieden zelf:
- er gebeurde recent een dodelijk ongeval, en het lijkt ons beter verdere problemen
te vermijden;
- de putten die gemaakt en opgevuld zijn met zand zijn levensgevaarlijk en lopen
ook soms door tot op het wegdek en zijn niet afgesloten door middel van paaltjes;
- ook ontbreken er borden met snelheidsbeperkingen de wettelijk verplichte
signalisatie (met uitzondering van de werf van Algrondo);
- verontruste bewoners zochten vergeefs naar een informatief schrijven vanwege
de gemeente met uitleg over de data van de werken, de namen van de
buurttoezichters en hoe men deze kan bereiken;
•
tevens bestaat er een discrepantie tussen de huidige plannen en deze die voorlagen
op het gemeentehuis voor de openbare bekendmaking:
- op de aangepaste plannen is te merken dat nutsleidingen niet onder het fietspad
maar onder het voetpad worden geplaatst. Dat betekent dat de weg meer dan 40
cm opschuift naar de onpaarzijde van de straat. (zie bijgevoegde plannen
Grontmij);
- in de huidige plannen voor uitvoering wordt een grotere curvatuur gelegd in de
origineel zachte bocht ter hoogte van huisnummers 110 - 125. Het is

•

overduidelijk dat dit niet ten goede komt van de veiligheid wat betreft het lokaal
verkeer, en meer risico meebrengt op ongevallen waarbij voertuigen zich tegen of
in de woningen kunnen lanceren. Nochtans bevindt zich in de holle zijde van die
bocht een stuk grond in eigendom van de gemeente, maar zonder gebruik;
- de bewoners maken zich zorgen om dreigende ongevallen bij het inrijden en
verlaten van hun garages/parkeerplaatsen, voornamelijk vanwege het in de
huidige plannen dichterbij de woningen liggen fietspad en voetpad, te wijten aan
die scherpere curvatuur, die tot slot ook het brede zicht wegneemt voor
manoevrerende voertuigen. Voornamelijk ter hoogte van huisnummer 119 is dat
een evident probleem;
er bestaat ook hier een buurtcomité, dat een belangrijk aantal bewoners verenigt,
maar dat niet van de aanpassingen aan de plannen op de hoogte is:
- eerst dient gezegd dat tot en met de verslaggeving door schepen Selleslagh naar
aanleiding van de coördinatievergadering d.d. 21 maart 2013 de communicatie
vlot verliep, maar nadien toch te wensen overlaat;
- nochtans krijgen de leden van dit comité vele verontruste vragen van andere
bewoners; waar zij momenteel bij gebrek aan recente info in tegenstelling tot het
verleden niet meer kunnen op antwoorden;
- met name ontstond ook grote verwarring in verband met nakende onteigeningen
waar landbouwgrond moet wijken voor grachten, en toen pachters vaststelden
dat hun gewassen over een lengte van 4 meter vernietigd werden, en enkel de
eigenaar van de grond (OCMW Mechelen) hierover bleek geïnformeerd;
- na herhaalde mondelinge en digitale vragen aan de bevoegde schepen, verwees
deze hen naar de schepen van mobiliteit, die echter niet bevoegd is voor deze
materie.

Aansluitend stelt raadslid Gerlant Van Berlaer voor dat de gemeente:
•
initiatief neemt om de tijdelijke werkplaats met dringendheid veiliger te maken voor
alle passanten en voor de werklieden, inclusief gedegen signalisatie;
•
de plannen uitvoert zoals ze voorlagen voor de openbare bekendmakingen. Met name
de inrichting van de bocht thv huisnummers 110-125 herbekijkt, zich beraadt over
het huidig ongebruik van de gemeentelijke eigendom in de holle zijde van die bocht,
en besluit om die bocht opnieuw zo zacht als mogelijk te maken en liefst recht, ten
behoeve van de toekomstige verkeersveiligheid voor alle gebruikers;
•
via de bevoegde schepen opnieuw contact neemt met de bewoners en het
buurtcomité, om de dialoog te herstellen en duidelijkheid te scheppen in verband met
wijzigingen aan ter inzage gelegde plannen. Uiteraard dient ook hier weer rekening
gehouden te worden met de bij het begin van deze legislatuur beloofde inspraak.
Schepen Chris Selleslagh, bevoegd voor openbare werken geeft antwoord op deze vragen
en haalt hierbij het volgende aan:
•
De werken die op dit ogenblik aan de gang zijn, zijn niet de eigenlijke wegeniswerken,
maar voorafgaande werken van de nutsmaatschappijen. Zij moeten zelf instaan voor
het plaatsen van de nodige signalisatie in overeenstemming met de vergunning die
hen werd afgeleverd.
•
Aansluitend bij het voorgaande zijn de tracés die thans werden uitgezet en zijn
weergegeven op het beeldmateriaal dat door raadslid Gerlant Van Berlaert wordt
voorgelegd niet de tracés voor de uiteindelijke aanleg van de weg.
•
De ontwerper heeft bevestigd dat het ontworpen profiel, zoals voorgelegd aan de
verkeerscommissie, uitgevoerd wordt en er geen afwijkingen zijn.
•
De comunicatie met de omwonenden is niet verbroken.
•
Met vragen over het verloop van de werf kunnen de omwonenden steeds terecht bij
de contactpersonen die aangeduid zijn en waarvan de gegevens zijn aangeplakt bij de
werfkeet.
Raadslid Gerlant Van Berlaer vraagt dat de veiligheid van de tijdelijke werkplaats zou
worden nagekeken en dat de namen van de contactpersonen zouden worden meegedeeld
aan de omwonenden.

Mondelinge vragen
Vanwege raadslid Yves Verberck
Raadslid Yves Verberck vestigt de aandacht op het feit dat het groendak op het sport-en
schoolcomplex te Humbeek wegschuift.

Vanwege raadslid Karlijne Van Bree
•

Raadslid Karlijne Van Bree haalt aan dat de vrije basisschool Sint-Jozef te StrombeekBever het tekort aan inschrijvingsmogelijkheden van de gemeentelijke basisschool
't Villegastje zou opvangen. Zij vraagt welke initiatieven het college van burgemeester
en schepenen plant in verband het capaciteitstekort van de de gemeentelijke
basisschool 't Villegastje te Strombeek-Bever.

•

Raadslid Karlijne Van Bree merkt op dat zich in de Kasteelstraat te Strombeek-Bever
een parkeerprobleem stelt. Zij wenst te weten of hier afboordingen zullen worden
aangebracht om meer plaatsen te creëren.

Vanwege raasdlid Bart Laeremans
Raadslid Bart Laeremans wijst erop dat de voetbalcompetitie opnieuw start in augustus.
Hij vraagt in dit verband naar de perspectieven rond de aanpak van de taalproblematiek
bij KFC Strombeek.

Besloten zitting

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergadering van 23 mei 2013 zodat deze, overeenkomstig artikel 33, 4de
lid, van het gemeentedecreet zijn goedgekeurd.
De voorzitter sluit de vergadering.
In zitting, datum als hierboven
de secretaris

de voorzitter

Hans Habils

Jos Smets

