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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 28/11/2017
Van 18:30 uur tot 21:45 uur

Aanwezig:
Voorzitter: Dominique Houtart
Burgemeester: Dorothée Cardon de Lichtbuer
Schepenen: Véronique Caprasse, Olivier Joris, Elisabeth de Foestraets-

d'Ursel, Arnold d'Oreye de Lantremange en Thierry Van De 
Plas

Gemeenteraadsleden: Guillaume von Wintersdorff, Jozef Van Eeckhoudt, Bruno 
Vandersteen, Cathy Vandamme-Henrot, Luc Timmermans, 
Bertrand Waucquez, Françoise Devleeschouwer, Marie-
France Constant, Pierre Simon, Alain Van Herck, Carel 
Edwards, Isabel Rodriguez, Johan Forton, Joost 
Vanfleteren en Bernadette Glidden

Gemeentesecretaris: Joëlle Eggermont

Verontschuldigd:
Gemeenteraadslid: Chantal Ochelen

Gemeenteraadslid Isabel Rodriguez verlaat de vergadering vanaf punt 7.
Burgemeester Dorothée Cardon de Lichtbuer verlaat de vergadering vanaf punt 19.
Burgemeester Dorothée Cardon de Lichtbuer vervoegt de vergadering vanaf punt 20.

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring notulen van 24 oktober 2017
2. Punten bij hoogdringendheid - Home Invest - Medi-Market - Geen afschaffing van 

het vredegerecht te Kraainem
3. Aanwerving - Financieel Beheerder - Openstelling - aanpassing vacature
4. Intercommunale - Haviland- Buitengewone Algemene vergadering - 13 december 

2017
5. Intercommunale - Interza- Algemene vergadering - 13 december 2017
6. Dienstverlener - Ethias- Buitengewone algemene vergadering - 27 november 2017
7. Intergemeentelijke samenwerking/dienstverlener - Bosgroep Groene Corridor - 

Vervanging mevrouw M. Kahn
8. Intergemeentelijke samenwerking - jaarrekening 2016 interlokale vereniging it-

punt
9. Wijkwerken - Hervorming van het PWA stelsel naar een nieuw instrument “Wijk-

werken” binnen het Vlaams Activeringsbeleid – Principebeslissing
10. Conseil des sports - Verdeling subsidies 2017
11. Conseil Culturel francophone - Verdeling subsidies 2017
12. Subsidies - Scouts Saint Pancrace 39 en 88
13. Subsidies - Unité Scoute de Saint Dominique 106 ième
14. Overlegcommissie - Brussels Airport - 23 november 2017
15. Intercommunale - Iverlek - Buitengewone algemene vergadering - 15 december 

2017 - Extra beslissingen
16. Uitbreiding MTB-Zone
17. Pikdorenveld verkavelingsaanvraag 96K5
18. Brussels Airport - Forum 2040
19. VVSG - VVSG zoekt slimme gemeenten voor nieuwe werkgroep Smart City
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20. Vragen van gemeenteraadsleden
22. Mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

BESLOTEN ZITTING (KOMT VAN OPENBAAR)

21. Aanwerving - Aanstelling Omgevingsambtenaar
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1) De voorzitter opent de zitting om 18.40 uur en herinnert de gemeenteraadsleden 
aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement omtrent de wijze van 
notulering en leest volgende tekst voor:

Geachte gemeenteraadsleden,

Alvorens de behandeling van de dagorde te starten wens ik u graag te 
herinneringen aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement omtrent de 
wijze van notulering.

Het huishoudelijk reglement stelt in artikel 345 tweede lid dat de notulen van 
de gemeenteraad melding maken van alle beslissingen, "zonder daarom in 
extenso de diverse tussenkomsten van de raadsleden weer te geven."

Ook de gouverneur herinnerde langs zijn schrijven van 27 juni laatstleden dat 
"de notulen geen woordelijke weergave zijn van wat werd gezegd in de 
gemeenteraad".

De minister van Binnenlandse Aangelegenheden stelde in haar antwoord op 
een parlementaire vraag van 1 september 2016 dat " de notulen van de 
gemeenteraad de essentie van de tussenkomsten en de mondeling en 
schriftelijk gestelde vragen en antwoorden dienen te vermelden".

Ik informeer u dat vanaf heden deze richtlijnen stikt toegepast zullen worden.

Indien de gemeenteraad het wenst, kan naast de notulen een zittingsverslag 
opgesteld worden. Dit dient desgevallend in het huishoudelijk reglement 
geregeld te worden. Het zittingsverslag zal in de toelomst door het decreet 
lokaal bestuur een verplicht verslag worden.

2) Raadslid L. Timmermans wenst toelichting, wat de voorzitter weigert en gaat naar 
het eerste punt van de dagorde.

3) De gemeenteraad wordt onderbroken wegens technische redenen omwille van 
gebrek aan wifi van 18.45 uur tot en met 19.30 uur.

OPENBARE ZITTING

1. GOEDKEURING NOTULEN VAN 24 OKTOBER 2017

Feiten en context
• Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2017.

Juridische gronden
• Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer bepaald artikel 33 betreffende de 

werking van de gemeenteraad.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met 12 ja-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Olivier Joris, Elisabeth de 
Foestraets-d'Ursel, Thierry Van De Plas, Dominique Houtart, Guillaume von Wintersdorff, 
Bruno Vandersteen, Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Carel Edwards, Johan 
Forton en Bernadette Glidden), 10 onthoudingen (Véronique Caprasse, Arnold d'Oreye de 
Lantremange, Jozef Van Eeckhoudt, Cathy Vandamme-Henrot, Luc Timmermans, 
Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, Isabel Rodriguez en Joost 
Vanfleteren)
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Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de notulen van 24 oktober 2017 goed.

2. PUNTEN BIJ HOOGDRINGENDHEID - HOME INVEST - MEDI-MARKET - GEEN 
AFSCHAFFING VAN HET VREDEGERECHT TE KRAAINEM

Feiten en context
• Om te voorkomen dat de gemeente voor een voldongen feit komt te staan, en in 

het belang van het naleven wat wettelijke bepalingen, van de veiligheid, mobiliteit 
en leefbaarheid voor de bewoners in de nabijheid van dit gebouw, vraagt raadslid 
C. Edwards om dit punt bij hoogdringendheid op de agenda van de gemeenteraad 
van 28 november te plaatsen:
◦ Home Invest - Media-Market

• Raadslid B. Waucquez vraagt om het volgend punt met hoogdringdheid te 
behandelen:
◦ Geen afschaffing van het vredegerecht te Kraainem

Juridische gronden
• Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 29 aangaande de 

toevoeging van punten bij hoogdringendheid.

Argumentatie
• Een punt dat niet op de agenda staat, mag slechts ter bespreking worden 

gebracht in spoedeisende gevallen.
• Ten minste 2/3 van de aanwezige leden moet tot spoedbehandeling besluiten.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit 

Home Invest - Medi-Market met 7 ja-stemmen (Jozef Van Eeckhoudt, Luc Timmermans, 
Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Carel Edwards, Johan Forton en Joost 
Vanfleteren), 15 nee-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Véronique Caprasse, 
Olivier Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Arnold d'Oreye de Lantremange, Thierry 
Van De Plas, Dominique Houtart, Guillaume von Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Cathy 
Vandamme-Henrot, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, Isabel 
Rodriguez en Bernadette Glidden)

Home Invest - Medi-Market met 7 ja-stemmen (Jozef Van Eeckhoudt, Luc Timmermans, 
Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Carel Edwards, Johan Forton en Joost 
Vanfleteren), 16 nee-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Véronique Caprasse, 
Olivier Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Arnold d'Oreye de Lantremange, Thierry 
Van De Plas, Dominique Houtart, Guillaume von Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Cathy 
Vandamme-Henrot, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, Isabel 
Rodriguez, Chantal Ochelen en Bernadette Glidden)

De gemeenteraad beslist het voorstel te verwerpen.

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om het voorstel "Home Invest - Media-Market" niet met 
hoogdringendheid te behandelen.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om het voorstel "Geen afschaffing van het vredegerecht te 
Kraainem" niet met hoogdringendheid te behandelen.
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3. AANWERVING - FINANCIEEL BEHEERDER - OPENSTELLING - AANPASSING 
VACATURE

Feiten en context
• In zitting van 26 september 2017 heeft de gemeenteraad beslist over te gaan tot 

het openstellen van de decretale functie van financieel beheerder in statutair 
dienstverband, en dit via een aanwervingsprocedure.

• In de vacature werd niet vermeld dat er een dienstvoertuig in het loonpakket is 
inbegrepen.

Juridische gronden
• De wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966.
• Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en verdere wijzigingen.

◦ Artikel 43, § 2, 7° betreffende de bevoegdheid van de gemeenteraad inzake
aanstelling en ontslag van de financieel beheerder, alsook artikel 
77betreffende de eedaflegging van de financieel beheerder.

• De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, door de gemeenteraad
aangenomen op 22 december 2009, en wat aanpassingen betreft op 27 april 2010
en 26 juni 2010 en wijzigingen op 27 oktober 2015, 22 december 2015 en 23
februari 2016.
◦ Artikel 3, 4, 5, 6 en 12 betreffende de diplomavoorwaarde, de procedures voor

het vervullen van vacante betrekkingen, de algemene toelatingsvoorwaarden
en algemene aanwervingsvoorwaarden.

◦ Artikel 9 - 11 betreffende de aanwervingsprocedure.
◦ Artikel 13 - 19 betreffende de algemene regels voor de selecties, waarbij ook

volgens artikel 18, voor de graad van financieel beheerder, de selectie een
test bevat die het financieel-economisch inzicht van de kandidaten toetst,
aangevuld met ten minste twee selectietechnieken, waaronder een grondig
sollicitatiegesprek of mondelinge proef (deze selectietechniek beoogt de
evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de
specifieke vereisten van de functie, evenals zijn motivatie, van zijn
persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor
het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd).
Voor de leidinggevende functies van niveau A, B, C, en D bevat de selectie
altijd een psychotechnisch onderzoek in verband met de managements- en
leiderschapscapaciteiten op het niveau van de functie.

◦ Artikel 20§1, 1°, 2°en 3° betreffende de selectiecriteria, de
selectietechniek(en), het verloop en de timing van de selectie, en het 4°
waarbij gesteld wordt dat de aanstellende overheid het minimaal resultaat
bepaalt, om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de
selectieprocedure.

◦ Artikel 25 waarin wordt vermeld dat er een wervingsreserve kan aangelegd
worden voor de duur van 2 jaar, verlengbaar tot maximum 5 jaar.

◦ Artikel 28 - 30 betreffende de specifieke bepalingen voor de aanwerving van
de financieel beheerder van de gemeente.

• De personeelsformatie / het organogram zoals gewijzigd bij beslissing van de
gemeenteraad op 30 april 2013, 24 september 2013, 4 november 2014 en 29
september 2015.

• Collegebeslissing van 18 april 2017 waarbij beslist werd om twee dienstvoertuigen 
te leasen die werden toegewezen aan de secretaris en de financieel beheerder.

• Collegebeslissing van 3 oktober 2017 waarbij akkoord gegeven werd over de 
aangepaste vacature.

Adviezen
• De financieel beheerder waarnemend heeft een visum verleend.
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Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met 15 ja-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Véronique Caprasse, Olivier 
Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Arnold d'Oreye de Lantremange, Thierry Van De 
Plas, Dominique Houtart, Guillaume von Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Cathy 
Vandamme-Henrot, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, Isabel 
Rodriguez en Bernadette Glidden), 7 nee-stemmen (Jozef Van Eeckhoudt, Luc 
Timmermans, Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Carel Edwards, Johan Forton 
en Joost Vanfleteren)

Artikel 1:
Het gemeentebestuur van Kraainem bekrachtigt de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 3 oktober 2017 om in het ontwerp voor de 
publicatie van financieel beheerder volgende aan te passen in het aanbod:

• Fietsvergoeding of terugbetaling abonnement openbaar vervoer voor  woon-
werkverkeer wordt vervangen door dienstvoertuig.

4. INTERCOMMUNALE - HAVILAND- BUITENGEWONE ALGEMENE 
VERGADERING - 13 DECEMBER 2017

Feiten en context
• Haviland nodigt het gemeentebestuur uit om de buitengewone algemene 

vergadering bij te wonen. Deze zal plaats vinden op woensdag 13 december 2017 
om 18 uur in de "Salons Romree", Beiaardlaan 31 te 1850 Grimbergen.

• De agenda wordt als volgt samengesteld:
1) notulen van de buitengewone algemene vergadering van 6 september 

2017: goedkeuring;
2) de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 

2018 (artikel 35): goedkeuring;
3) toetreding autonome gemeentebedrijven (artikel 35): goedkeuring;
4) toetreding hulpverleningszones (artikel 8): goedkeuring;
5) toetreding politiezones (artikel 8): goedkeuring;
6) varia.

Juridische gronden
• Vlaams Decreet van 6 juli 2001, betreffende de intergemeentelijke samenwerking.

◦ art. 44, 1° en 3° alinea betreffende de aanduiding van vertegenwoordigers 
waarbij zij rechtstreeks aangewezen worden door de gemeenteraden uit hun 
leden en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt 
herhaald voor elke algemene vergadering.

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
• Gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2017 waarbij de heer G. von Wintersdorff 

aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde en mevrouw D. Cardon in de 
gemeenteraadszitting van 29 januari 2013 als plaatsvervangende gemeentelijke 
vertegenwoordiger, voor het bijwonen van de vergaderingen van Haviland.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt nota van het feit dat Haviland een buitengewone algemene 
vergadering organiseert op 13 december 2017 van Haviland.
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Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 
13 december 2017 van Haviland goed te keuren.

Artikel 3:
De gemeenteraad herhaalt het mandaat van de heer G. von Wintersdorff conform zijn 
benoeming als gemeentelijke vertegenwoordiger op de gemeenteraadszitting van 25 april 
2017 om vergaderingen van Haviland bij te wonen.

Artikel 4:
De gemeenteraad herhaalt het mandaat van mevrouw D. Cardon de Licthbuer conform 
haar benoeming als plaatsvervangend gemeentelijke vertegenwoordiger op de 
gemeenteraadszitting van 29 januari 2013 om de vergaderingen van Haviland bij te 
wonen.

5. INTERCOMMUNALE - INTERZA- ALGEMENE VERGADERING - 13 DECEMBER 
2017

Feiten en context
• Interza nodigt het gemeentebestuur uit om de jaarvergadering bij te wonen. Deze 

zal plaatsvinden op woensdag 13 december 2017 om 19 uur in de vergaderzaal 
van de cultuurhoeve Mariadal, Kouterlaan 2 te 1930 Zaventem.

• De agenda wordt als volgt samengesteld:
1) Vaststelling van geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 

van de statuten;
2) Goedkeuring van de notulen van 14 juni 2017;
3) Begroting 2017 - verdeling van de werkingsmiddelen: toelichting - 

goedkeuring;
4) Goedkeuring van de toetreding van Interza tot Intercommunale 

Intradura met de aankoop van 1 D-aandeel;
5) Goedkeuring van de toetreding van Intradura tot Intercommunale 

Interza met de aankoop van 5 B-aandelen;
6) Kennisname bestuurder Kampenhout;
7) Aktename vervanging Bertrand Waucquez (Kraainem) als raadgevend 

bestuurder door Jean-Luc Vandermosten (Kampenhout);
8) Varia.

Juridische gronden
• Vlaams Decreet van 6 juli 2001, betreffende de intergemeentelijke samenwerking.

◦ art. 44, 1° en 3° alinea betreffende de aanduiding van vertegenwoordigers 
waarbij zij rechtstreeks aangewezen worden door de gemeenteraden uit hun 
leden en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt 
herhaald voor elke algemene vergadering.

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
• Gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013 waarbij de heren B. Vandersteen, 

Th. Van De Plas en A. Van Herck aangesteld werden als gemeentelijke 
afgevaardigden voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van Interza.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
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De gemeenteraad neemt nota van het feit dat Interza een jaarvergadering organiseert op 
woensdag 13 december 2017 in de vergaderzaal van de cultuurhoeve Mariadal, 
Kouterlaan 2 te 1930 Zaventem.

Artikel 2:
De gemeenteraad keurt de agenda van de jaarvergadering van Interza van 13 december 
2017 goed.

Artikel 3:
De gemeenteraad herhaalt het mandaat van de heren B. Vandersteen, A. Van Herck en 
Th. Van De Plas conform zijn benoeming als gemeentelijke vertegenwoordiger op de 
gemeenteraadszitting van 29 januari 2013 om vergaderingen van Interza bij te wonen.

6. DIENSTVERLENER - ETHIAS- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - 
27 NOVEMBER 2017

Interventie(s)
1) Raadslid G. von Wintersdorff meldt dat het aanwezigheidsquorum niet werd 

bereikt en dat de buitengewone algemene vergadering bijgevolg plaats zal vinden 
op woensdag 27 december 2017.

Feiten en context
• Ethias nodigde het gemeentebestuur uit om de buitengewone algemene 

vergadering van maandag 27 november 2017 bij te wonen.
• De agenda werd als volgt samengesteld:

◦ A. Omzetting van de onderlinge verzekeringsvereniging in een coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

1) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 250 
van de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en het 
toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemengen.

2) Verslag van de commissaris over de samenvattende staat van activa en 
passiva van de onderlinge verzekeringsvereniging op 30 september 
2017, overeenkomstig artikel 251 van de wet van 13 maart 2016 
betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of 
herverkiezingsondernemingen.

3) Omzetten van Ehias Gemeen Recht onderlinge verzekeringsvereniging 
in een coöperatieve vennootschap met beperkter aansprakelijkheid en 
aanneming van de nieuwe tekst van de statuten.

◦ B. Ontslag/Benoeming
4) Ontslag van de bestuurders van de onderlinge verzekeringsvereniging
5) Benoeming van de nieuwe bestuurders van de coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
◦ C. Lezing en goedkeuring van de notulen ter zitting

• De heer G. von Wintersdorff woonde de vergadering bij.

Juridische gronden
• Vlaams Decreet van 6 juli 2001, art. 44, 1° en 3° alinea betreffende de 

aanduiding van vertegenwoordigers waarbij zij rechtstreeks aangewezen worden 
door de gemeenteraden uit hun leden en dat de vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
• Gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2015 waarbij de heer G. von Wintersdorff 

aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde voor het bijwonen van de 
algemene vergaderingen van Ethias.

Besluit
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Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat de heer G. von Wintersdorff de 
buitengewone algemene vergadering van 27 november 2017 van Ethias bijwoonde.

7. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING/DIENSTVERLENER - BOSGROEP 
GROENE CORRIDOR - VERVANGING MEVROUW M. KAHN

De gemeenteraad beslist het voorstel te verdagen naar een volgende zitting.

8. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - JAARREKENING 2016 
INTERLOKALE VERENIGING IT-PUNT

Feiten en context
• Goedkeuring van het financieel resultaat 2016 en van het activiteitenverslag 2016 

door het beheerscomité van it-punt op 28 juni 2017
• Einde 2016 had de interlokale vereniging it-punt 19 leden (+ 3 OCMW’s die lid zijn 

via de gemeente)
• It-punt ilv sluit 2016 af met een positief resultaat van 4682,57 euro.

Juridische gronden
• Artikelen 2 §1, 6, 7, 8 en 9 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de 

intergemeentelijke samenwerking

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van het financieel resultaat van 2016 van interlokale 
vereniging it-punt.

9. WIJKWERKEN - HERVORMING VAN HET PWA STELSEL NAAR EEN NIEUW 
INSTRUMENT “WIJK-WERKEN” BINNEN HET VLAAMS ACTIVERINGSBELEID 
– PRINCIPEBESLISSING

Feiten en context
• De Vlaamse regering heeft, in het kader van de 6de staatshervorming beslist om 

het PWA-stelsel voor het Vlaamse gewest te hervormen naar een nieuw Vlaams 
activeringsinstrument, nl. wijkwerken.

• De lokale verankering, het uitvoeren van maatschappelijk relevante taken en een 
laagdrempelige opstap naar werk voor de werkzoekende zijn belangrijke 
kenmerken van wijk-werken.

• De gemeentebesturen zullen vanaf 1 januari 2018 niet langer de mogelijkheid 
hebben om te voorzien in een PWA in het Vlaamse gewest en de PWA-vzw’s zullen 
niet langer de “organisatie van PWA” toegewezen krijgen. De omschrijving van 
wat men onder een “PWA-stelsel” verstaat, de PWA-arbeidsovereenkomst en de 
PWA-vrijstelling blijven federale bevoegdheid.

• De toeleiding zal gebeuren door VDAB (werkzoekenden) of het OCMW 
(leefloongerechtigden) op basis van een inschatting of de persoon in kwestie baat 
bij en nood heeft aan wijk-werken als instrument om werkervaring te verwerven, 
en dit voor maximaal 12 maanden.

• Overgangsbepalingen zijn voorzien voor diegenen die op 30 september 2017 
beschouwd worden als “huidige PWA-werknemers”.
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• Een wijk-werker mag maximum 60u/ maand en maximum 630u/ jaar prestaties 
verrichten in het kader van wijk-werken en ontvangt daarvoor 4,10 € per 
gepresteerd uur.

• De Raad van Bestuur van VDAB voorziet in een Vlaamse activiteitenlijst.  Lokale 
afwijkingen zijn toegestaan maar worden wel opgevolgd en de lijst wordt ook 
jaarlijks geëvalueerd. Activiteiten in wijk-werken mogen geen verdringing tot 
gevolg hebben van arbeid in het regulier circuit of de sociale economie.

• De uitgifte van de wijk-werkcheques zal gebeuren door een (externe) 
uitgiftemaatschappij.  Wijk-werkers dienen hun cheques en prestatieformulieren 
in bij de organisator “wijk-werken”.

• Een “virtueel” IT - platform wordt ontwikkeld door VDAB en moet door de 
organisatoren wijk-werken gebruikt worden voor het uitvoeren van hun 
opdrachten in het kader van wijk-werken.

• De financiering van de organisatoren wijk-werken bestaat uit 4 componenten, nl.:
◦ een inschrijvingsrecht jaarlijks te betalen door de gebruiker
◦ het restbedrag van de aanschafprijs van de wijk-werkcheques
◦ 100 FTE personeel die ter beschikking worden gesteld door VDAB
◦ de opname van de ontwikkel- en onderhoudskost van het platform “wijk-

werken” door VDAB 
• De VDAB neemt een regisseursrol op voor wat betreft de activering van 

werkzoekenden en het “beheer” van het nieuwe activeringsinstrument wijk-
werken en verankert tegen eind 2017 structureel de samenwerking met lokale 
partners in haar eigen dienstverleningsmodel. 

• Het lokaal bestuur neemt tevens een belangrijke rol op in het kader van wijk-
werken.

• Voor de organisatie van wijk-werken wordt gestreefd naar een minimale 
schaalgrootte. In het uitvoeringsbesluit wordt een minimale schaalgrootte van 
“60.000 inwoners” vooropgesteld om op een efficiënte manier als organisator 
wijk-werken te kunnen optreden;

• Het lokaal bestuur heeft 3 mogelijke opties:
◦ Ofwel telt het grondgebied voldoende inwoners én wenst het lokaal bestuur 

bovendien een rol op te nemen in de organisatie van het wijk-werken voor de 
werkzoekenden en leefloongerechtigden en gebruikers die woonachtig of 
gevestigd zijn op het grondgebied. In dat geval voorziet het lokaal bestuur dan 
zelf in een “organisator wijk-werken”.

◦ Ofwel beschikt het lokaal bestuur weliswaar niet over voldoende inwoners 
maar ziet ze een opportuniteit in het aangaan van een samenwerkingsverband 
met één of meerdere andere lokale besturen, waardoor ze ook op die manier 
een actieve rol kan opnemen in de organisatie van wijk-werken, op 
voorwaarde dat het samenwerkingsverband een grondgebied van 60.000 
inwoners omvat. Ze voorziet ook dan, samen met de overige leden van het 
samenwerkingsverband, in een “organisator wijk-werken”. 

◦ Ofwel wenst het lokaal bestuur geen rol op te nemen in de organisatie van 
wjjk-werken en duidt ze de VDAB aan als “organisator wijk-werken” voor 
zowel de werkzoekenden en leefloongerechtigden als gebruikers woonachtig / 
gevestigd op haar grondgebied. 

• Het uitvoeringsbesluit voorziet ook nog in een 4de optie indien het lokaal bestuur 
niet voldoet aan de voorwaarde van schaalgrootte maar toch een regisseursrol 
wenst op te nemen in het kader van de organisatie van wijk-werken binnen het 
grondgebied.

• Het gebruik van deze optie is toegelaten mits voldaan aan een aantal 
voorwaarden en mits een gemotiveerde aanvraag ter attentie van de Vlaamse 
minister van Werk.

• Aan de colleges van burgemeester en schepenen werd gevraagd om ten laatste op 
31 oktober 2017 aan de VDAB te laten weten voor welke van de vier opties zij 
kiest.
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• Deze beslissing dient ter goedkeuring geagendeerd te worden in de eerstvolgende 
gemeenteraad.

Juridische gronden
• Het decreet betreffende wijkwerken, gestemd in plenaire zitting in het Vlaams 

Parlement op 05 juli 2017 (inwerkingtreding 1 januari 2018).
• Het ontwerp van uitvoeringsbesluit wijkwerken, zoals principieel goedgekeurd 

door de Vlaamse Regering (inwerkingtreding 1 januari 2018).
• Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen.

Argumentatie
• Een intergemeentelijk samenwerkingsverband met andere lokale besturen, in 

concreto de zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand, lijkt het meest 
aangewezen, gezien er gestreefd dient te worden naar een schaalgrootte van 
minstens 60.000 inwoners.

• Op die manier kan een actieve rol opgenomen worden in de organisatie van wijk-
werken.

• De concrete vorm van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband en de 
oprichting van een organisator wijk-werken dient nog uitgewerkt te worden in 
overleg met de overige faciliteitengemeenten.

Financiële gevolgen

Nog niet gekend

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en 
schepenen in vergadering van 24 oktober 2017 betreffende de hervorming van het PWA 
stelsel naar een nieuw instrument “Wijk-werken” binnen het Vlaams Activeringsbeleid – 
princiepsbeslissing

10. CONSEIL DES SPORTS - VERDELING SUBSIDIES 2017

Feiten en context
• Op 3 november 2017 ontving de dienst van Conseil des Sports de aanvraag tot 

uitbetaling van de subsidies aan hun aangesloten leden.

Juridische gronden
• De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelagen.
• Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 57 betreffende de bevoegdheden 

van de burgemeester en schepenen.
• Het reglement gemeentelijke subsidies van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel gegunde uitgave inkomst
AR 64930000
BI 074000

4000 euro nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
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De gemeenteraad bekrachtigt de verdeling van de subsidies 2017 aan de leden van 
Conseil des Sports: 

ASBG TBC 142,71 euro
C.A.S.S.K. 316,98 euro
F.C. NI 746,33 euro
H.C.K. 791,33 euro
JUDO KENDO 386,22 euro
K.B.C. 472,77 euro
K.T.C. 531,72 euro
R.C.K. 218,17 euro
T.T.K. 255,10 euro
VOLLEY-BALL-MIXTE 138,14 euro

11. CONSEIL CULTUREL FRANCOPHONE - VERDELING SUBSIDIES 2017

De gemeenteraad beslist het voorstel te verdagen naar een volgende zitting.

12. SUBSIDIES - SCOUTS SAINT PANCRACE 39 EN 88

De gemeenteraad beslist het voorstel te verdagen naar een volgende zitting.

13. SUBSIDIES - UNITÉ SCOUTE DE SAINT DOMINIQUE 106 IÈME

De gemeenteraad beslist het voorstel te verdagen naar een volgende zitting.

14. OVERLEGCOMMISSIE - BRUSSELS AIRPORT - 23 NOVEMBER 2017

Feiten en context
• Brussels Airport nodigde het gemeentebestuur uit om de overlegcommissie van 

donderdag 23 november 2017 bij te wonen.
• De agenda werd als volgt samengesteld:

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering
2) Klimaatbeleid Brussels Airport Company - door Brussels Airport 

Company
3) Toelichting over de politiek van de federale regering inzake de 

vliegroutes voor Brussels Airport - door een vertegenwoordiger van het 
kabinet van Minister voor Mobiliteit, de heer Bellot.

4) Vergaderdata in 2018
5) Forum 2040: stand van zaken
6) Evolutie bewegingen - door Belgocontrol
7) Evolutie baangebruik en routes - door Brussels Airport Company
8) Varia

• Mevrouw d'Ursel woonde de overlegcommissie bij.

Juridische gronden
• Vlaams Decreet van 6 juli 2001, art. 44, 1° en 3° alinea betreffende de 

aanduiding van vertegenwoordigers waarbij zij rechtstreeks aangewezen worden 
door de gemeenteraden uit hun leden en dat de vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
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• Gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2013 waarbij mevrouw E. d'Ursel aangesteld 
werd als gemeentelijke afgevaardigde voor het bijwonen van de algemene 
vergaderingen van Brussels Airport.

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt akte van het feit dat mevrouw E. d'Ursel de overlegcommissie 
van 23 november 2017 van Brussels Airport bijwoonde.

15. INTERCOMMUNALE - IVERLEK - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 
- 15 DECEMBER 2017 - EXTRA BESLISSINGEN

Feiten en context
• Op de gemeenteraadszitting van 24 oktober 2017 werd er kennis genomen van de 

buitengewone algemene vergadering van Iverlek van 15 december 2017.
• Op de agenda staan volgende agendapunten waarbij een aparte beslissing dient 

genomen te worden:
◦ Inkanteling van deel Finilek in Iverlek - Splitsing door overneming;
◦ Statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat

• Indien hierover geen beslissing genomen wordt, betekent dit dat de gemeente 
Kraainem zich onthoudt voor de inkanteling van deel Finilek in Iverlek - Splitsing 
door overneming, de statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat.

Juridische gronden
• Vlaams Decreet van 6 juli 2001, art. 44, 1° en 3° alinea betreffende de 

aanduiding van vertegenwoordigers waarbij zij rechtstreeks aangewezen worden 
door de gemeenteraden uit hun leden en dat de vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

• Vlaams decreet van 6 juli 2001, art. 44 , dient de gemeenteraad zijn goedkeuring 
te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en onder meer op 
expliciete wijze aan de voorgestelde splitsing door overneming en aan de 
voorgestelde statutenwijzigingen.

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
• Gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2017 waarbij er akte werd genomen van 

de buitengewone algemene vergadering van Iverlek en de goedkeuring van de 
agenda.

• Gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013 waarbij de heer A. Van Herck 
aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde en de heer Th. Van De plas als 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene 
vergaderingen van Iverlek.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de 
algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging 
Iverlek d.d. 15 december 2017 : 

1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen 
en inkanteling van deel Finilek in Iverlek

1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie 
van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de 
activiteiten van Finilek in Iverlek.
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1.2. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking 
zijn gesteld van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging 
Finilek, de overnemende opdrachthoudende vereniging Iverlek en de 
overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van 
vennootschappen, met name:

a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het 
Wetboek van vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen 
dienstverlenende vereniging en van de overnemende opdrachthoudende 
vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid.
b. de volgende bijzondere verslagen:

(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het 
splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van 
vennootschappen;
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel 
overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen;

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel 
van de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde 
bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 
van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze 
stukken verkrijgen.

1.3. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich 
hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de 
splitsing betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum van het 
splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing 
besluit.
1.4. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 
voorwaarden en tijdsbepaling.
1.5. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel 
opgenomen opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende 
voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken 
rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden 
bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het 
splitsingsvoorstel:

a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing 
door overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening van het 
gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de 
dienstverlenende vereniging Finilek:

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, met zetel te 
Aarschotse-steenweg 58, 3012 Leuven;
(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 
Brussel;

b. Beschrijving van de over te nemen activa en passiva;
c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten 
gevolge van de splitsing;
d. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van 
het kapitaal ingevolge splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van 
de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de verhoging van het 
vaste gedeelte van het kapitaal;
e. Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, 
wijziging van het doel door toevoeging van volgende activiteiten: 

(i) het beheer, verwerven en of financieren van strategische 
participaties in Publigas en Publi-T, 
(ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de 
voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan 
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de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen 
Ae en Ag van de verkrijgende vereniging en/of het realiseren van 
investeringen die voorzien zijn in hun budget en (iii) het beheer van de 
gouden aandelen in Telenet,
en kennisneming in dit verband van het  bijzonder verslag van de raad van 
bestuur en van het verslag van de commissaris met betrekking tot de staat 
van activa en passiva per 30 juni 2017 in het kader van artikel 413 van het 
Wetboek van vennootschappen;

f. Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 
28, 30, 31, 32 en 37bis van de statuten ten einde onder meer de werking van 
de vereniging in overeenstemming te brengen met de ingevolge de splitsing 
verkregen vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van 
statutenwijziging gevoegd bij de agenda.

1.6. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor 
de subactiviteit Strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van 
andere financieringen die door de voormalige financieringsvereniging vόόr 1 
januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de 
verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die 
voorzien zijn in hun budget inclusief het beheer van de gouden aandelen en de 
daaraan verbonden rechten.
1.7. Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen 
waarvan participaties overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de 
splitsing, in het bijzonder de ondernemingen Publi-T en Publigas.
1.8. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of 
transacties nodig of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in 
het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van bestuur.
1.9. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van 
de desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de 
splitsing en statutenwijziging, met inzonderheid machtiging aan de raad van 
bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de punten g., h. en i., om:

a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4. 
afstand te doen, voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en 
voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is afstand te doen van 
deze opschortende voorwaarden;
b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die 
gelden ten aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.4., 
vast te stellen;
c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de 
principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel;
d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op 
basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva 
van de te splitsen vereniging en de  overnemende vereniging per 31 december 
2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en 
het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van 
de cijfers per 31 december 2017;
e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad 
van bestuur, de nieuwe aandelen in de vereniging te verdelen over de 
deelnemers van de te splitsen vereniging, berekend volgens de principes 
vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het 
splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers;
f. het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in 
boekhoudkundige continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 
van de statuten hieraan aan te passen;
g. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en 
bijgevolg de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en 
de daaruit vloeiende kapitaalverhoging van de overnemende vereniging, 
authentiek vast te stellen;
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h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te 
doen wat nodig of nuttig kan zijn;
i. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de 
beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van 
de splitsing in de meest brede zin.

2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 
intergemeengelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor het boekjaar 2018 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde 
begroting 2018.
3. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen 
van Iverlek aan Eandis System Operator cvba. 
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan 

a. het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging 
Iverlek van een deel van de dienstverlenende vereniging Finilek, waarbij op 1 januari 
2018 alle betrokken activa en passiva en alle rechten en plichten, boekhoudkundig 
overgedragen worden aan Iverlek, mits toekenning aan de deelnemende gemeenten 
van Iverlek van  aandelen Apt voor de deelnemingen in Publi-T, aandelen Apg voor de 
deelnemingen in Publigas en aandelen Ate voor de deelneming in de ‘Gouden 
aandelen’ van Telenet Group Holding nv, zonder aanduiding van nominale waarde, 
volledig volgestort, 
b. de inbreng door de gemeente/stad van de activiteit beheer van Strategische 
participaties bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek;
c. de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van  de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek, onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van 
de voorgenomen splitsing van Finilek; 

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist dat de heer A. Van Herck, de vertegenwoordiger van de 
gemeente Kraainem, die zal deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone 
zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 15 december 2017, op te dragen 
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 
heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige gemeenteraadsbeslissing en 
tijdens afwezigheid de heer Th. Van De Plas.

Artikel 4:
De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te belasten met de 
uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten 
aan de opdrachthoudende vereniging.

16. UITBREIDING MTB-ZONE

Feiten en context
• Het Lucht-Klimaat-Energie Plan welke de regionale doelstellingen bepaalt,  met 

name ten aanzien van CO2 uitstoot en fijne  stofdeeltjes teneinde een betere 
levenskwaliteit te garanderen.

• “Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030” door het Federaal 
Planbureau verricht.

• De steeds grotere dreiging van verkeersverstoppingen binnen- en buiten het 
Brusselse Gewest; 

• De talrijke pendelaars die dagelijks de Brusselse, Vlaamse en Waalse regionale 
grenzen oversteken ; 
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• De intermodaliteit van het openbaar vervoer te bevorderen om het hoofd te 
bieden aan de verkeersverstoppingen welke talrijke ongemakken veroorzaken ten 
nadele van de levenskwaliteit ; 

• De MTB en JUMP formules met één enkel abonnement  de verschillende formules 
kunnen integreren welke door de mobiliteitsoperatoren (de MIVB, de  TEC, De Lijn 
en de NMBS) aangeboden worden;  

• De MTB zone loopt tot het vier armen Kruispunt en geldt voor de tramlijn 44 maar 
niet voor de buslijnen 315 en 317 van De Lijn

• De bussen van de lijnen 315, 317, 316, 318 en “Conforto” doorlopen, bijna leeg, 
de hoofdas van de gemeente (Koningin Astrid en Baron Albert d’Huartlaan) en 
zouden een voortreffelijk alternatief aan de auto kunnen zijn als een attractief 
tarief was van toepassing 

Juridische gronden
• 6de Staatshervorming en op de wet van 19 Juli 2012 welke beschouwt dat het 

essentieel is de Metropolitaanse gemeenschap van Brussel op te richten, in het 
bijzonder voor aangelegenheden van transregionaal belang in- en rond Brussel, 
zoals mobiliteit, verkeersveiligheid en wegenbouw;

• Gemeentedecreet van 15 juni 2005

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad verzoekt DE LIJN  en de TEC zo vlug mogelijk besprekingen te voeren 
met de andere operatoren, teneinde de MTB-zone uit te breiden om het grondgebied van 
Kraainem in te sluiten.

17. PIKDORENVELD VERKAVELINGSAANVRAAG 96K5

Feiten en context
• 2015-09-22 Verkavelingsaanvraag perceel 96K5 door Architectenbureau 

RUIMTE.be BVBA namens consoorten Fabry-Van Meerbeek
• 2016-02-23 Besluit van het CBS Kraainem van 16 februari 2016 waarbij de 

verkavelingsaanvraag wordt geweigerd
• 2016-03-25 Beroep advokatenbureau LIEDERKERKE gericht aan de Provincie 

Vlaams-Brabant namens consoorten Fabry-Van Meerbeek
• 2016-06-16 Weigering beroep door de Deputatie (ref. Dossier RMT-RO-BB-2016-

0138-PSA-01). De gemeente wordt vertegenwoordigd door advocaat Tom Swerts. 
Buurtbewoners zijn ook aanwezig

• 2016 (zomer?) De consoorten Fabry-Van Meerbeek gaan in beroep bij de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen. Het betreft hier de zaak met rolnummer 
1516/RvVb/0768/A. In deze zaak is de schriftelijke procedure blijkbaar nog niet 
afgerond. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze zaak in het najaar 2017 op zitting 
komen, maar een zittingsdatum is vooralsnog niet bekend.

• 2017-05-30 GR Notulen Artikel 1: “Indien mogelijk, zal een afgevaardigde van het 
college en van de administratie deelnemen aan de zitting die zal plaatsvinden in 
het najaar 2017”

• 2017-10-24 GR Notulen Artikel 1: “De gemeenteraad neemt kennis aangaande 
het dossier Pikdorenveld - verkavelingsaanvraag 96K"

Juridische gronden
• De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en uitvoeringsbesluiten
• Nieuwe regelgeving inzake planschade en planbaten (instrumentendecreet)?
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Argumentatie
• In het kader van het instrumentendecreet van Minister Schauvliege zouden 

planschade en planbaten binnenkort op een andere manier berekend kunnen 
worden, zie 
https://www.ruimtevlaanderen.be/Portals/108/docs/News/VR20161305_Conceptn
ota_Instrumentendecreet.pdf => gevolgen evalueren en consoorten Fabry-Van 
Meerbeek contacteren hieromtrent

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Interventie(s)
1) De burgemeester, D. Cardon de Lichtbuer, antwoordt dat de advocaat het zelf nog 

niet weet en dat het gemeentebestuur alleszins geen rechtstreeks contact kan 
nemen met de tegenpartij.

2) De burgemeester, D. Cardon de Lichtbuer stelt voor om aan onze raadsman 
advies te vragen hieromtrent.

3) Raadslid B. Waucquez dient mondeling een amendement in:
◦ "De gemeenteraad beslist om deze oplossing door de diensten te laten 

evalueren" in de plaats van "De gemeenteraad beslist in het kader van het 
instrumentendecreet om de gevolgen van de nieuwe manier van berekening 
van planschade en planbaten te laten evalueren door consoorten Fabry - Van 
Meerbeek."

Besluit 

Amendement - B. Waucquez met eenparigheid der stemmen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om deze oplossing door de diensten te laten evalueren.

18. BRUSSELS AIRPORT - FORUM 2040

Feiten en context
• De Strategische Visie 2040 van Brussels Airport moet de luchthaven en België 

klaarstomen voor de toekomst. Essentieel daarbij is dat het economische 
potentieel en de sociale ontwikkeling van de luchthaven in balans worden 
gebracht met de impact hiervan op de omgeving. Om dit te bereiken kiest 
Brussels Airport voor een open en gestructureerde dialoog met een groep van 
omwonenden, gemeenten, bedrijven en experten onder de naam “Forum 2040”. 
De eerste sessie [mobiliteit] heeft plaatsgevonden op 27 september, de 2de 
sessie [luchtbewegingen en geluid] op 25 oktober, en de 3de sessie [fijn stof en 
grondgeluid] op 22 november 2017. Als deelnemer van de gemeente [en tevens 
als vicevoorzitter van UBCNA-BUTV] in het Forum kan ik samen met de andere 
betrokkenen op een constructieve, maar ook kordate manier ervoor zorgen dat 
niet enkel de belangen van Brussels Airport, maar ook van de buurtbewoners in 
aanmerking komen. Algemene website voor het forum 2040:
https://www.brusselsairport2040.be/nl/vision-2040/42/dialogue-ouvert

Juridische gronden
• De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en uitvoeringsbesluiten  Het 

Gemeentedecreet
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Argumentatie
• Op 20 december 2017 vindt de 4de sessie plaats [o.a. landzijde en economische 

aspecten], en wij krijgen de kans om vragen te stellen. Wij stellen dus voor om in 
de loop der volgende weken een Commissie Milieu te organiseren hieromtrent: 
korte toelichting van de Forum 2040 gesprekken tot hiertoe door Bertrand 
Waucquez, en evaluatie van de vragen die wij tegen 20 december kunnen stellen

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Interventie(s)
1) Schepen E. d'Ursel merkt op dat het onderwerp op de milieuadviesraad is 

geagendeerd op 12 december 2017 en dat het nutteloos is om het onderwerp 
dezelfde dag op twee vergaderingen te agenderen.

2) De voorzitter merkt op dat de commissie milieu niet bestaat.
3) Raadslid B. Waucquez dient  een amendement in:

◦ "Commissie milieu" vervangen door "commissie omgeving".

Besluit 

Amendement B. Waucquez met eenparigheid der stemmen

Besluit met 4 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Carel Edwards en 
Johan Forton), 16 nee-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Véronique Caprasse, 
Olivier Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Arnold d'Oreye de Lantremange, Thierry 
Van De Plas, Dominique Houtart, Jozef Van Eeckhoudt, Bruno Vandersteen, Cathy 
Vandamme-Henrot, Luc Timmermans, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain 
Van Herck, Joost Vanfleteren en Bernadette Glidden), 1 onthouding (Guillaume von 
Wintersdorff)

De gemeenteraad beslist het voorstel te verwerpen.

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om geen commissie omgeving te organiseren teneinde advies 
te krijgen aangaande een korte toelichting van de Forum 2040 en evaluatie van de 
vragen die tegen 20 december gesteld kunnen worden.

19. VVSG - VVSG ZOEKT SLIMME GEMEENTEN VOOR NIEUWE WERKGROEP 
SMART CITY

Feiten en context
• Trefdag 2017-10-12, zie http://www.trefdag.be/Pages/default.aspx
• VSG Vergadering Smart Cities op 2017-10-24 (notulen worden apart gecirculeerd)
• Website www.smartkraainem.be  Oproep City of Things: vier miljoen euro voor 

slimme gemeenten (mogelijke projecten met andere gemeenten van Halle-
Vilvoorde coördineren). Meer info op https://do.vlaanderen.be/oproep-city-of-
things  Op 20 december 2017 is er een formele ondertekening door de 
burgemeesters van de intentieverklaring “Samenwerken aan een slimme regio 
Halle-Vilvoorde” (ref. Toekomstforum 2016)

Juridische gronden
• De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en uitvoeringsbesluiten
• Het Gemeentedecreet
• Huishoudelijk Reglement gemeente

Argumentatie
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• Speciale commissie oprichten (HR “De GR kan steeds bijkomende commissies 
oprichten”) om de relevantie van suggesties en voorstellen voor onze gemeente te 
kunnen evalueren

• Artikel in het Infoblad van de gemeente om draagvlak voor het project te creëren

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Interventie(s)
1) Raadslid L. Timmermans merkt op dat dit initiatief van VVSG interessant is, maar 

heeft wel bedenkingen, omtrent het initiatief www.smartkraainem.be.
2) Raadslid L. Timmermans vraagt of dit initiatief officieel is ondersteund?
3) Raadslid B. Waucquez geeft toelichting en zegt dat dit initiatief " politiek neutraal" 

is.
4) Raadslid A. Van Herck merkt op  dat de facebookpagina en de website wel 

kaderen in het mandaat van raadslid B. Waucquez.
5) Raadslid L. Timmermans zegt dat men eerst duidelijkheid moet hebben over de 

inhoud, nadien pas beslissen over vorm van communicatie.
6) De voorzitter sluit de discussie.

Besluit met 4 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Carel Edwards 
en Johan Forton), 13 nee-stemmen (Véronique Caprasse, Olivier Joris, Elisabeth de 
Foestraets-d'Ursel, Arnold d'Oreye de Lantremange, Thierry Van De Plas, Dominique 
Houtart, Guillaume von Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Cathy Vandamme-Henrot, 
Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck en Bernadette Glidden), 3 
onthoudingen (Jozef Van Eeckhoudt, Luc Timmermans en Joost Vanfleteren)

De gemeenteraad beslist het voorstel te verwerpen.

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om geen werkgroep op te richten om de relevantie van 
suggesties en voorstellen voor onze gemeente te kunnen evalueren.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om geen artikel te publiceren in het informatieblad om de 
draagvlakte van het project te creëren.

20. VRAGEN VAN GEMEENTERAADSLEDEN

Op verzoek van raadslid L. Timmermans:
1) Kerstmarkt:

Op de vorige gemeenteraad heb ik de mondelinge vraag gesteld waarom de 
gezellige kerstmarkt in onze gemeente werd afgeschaft. Men had beloofd om ons 
van antwoord te dienen zoals in het huishoudelijk reglement bepaald wordt. 
Kunnen wij te weten komen waarom het huishoudelijk reglement niet gevolgd 
werd en waarom de kerstmarkt niet door gaat?

Antwoord schepen O. Joris:
Het antwoord werd verstuurd op woensdag 22 november 2017.

Raadslid L. Timmermans merkt op dat het opmerkelijk is dat hij pas antwoord op 
zijn vragen kreeg bij het opnieuw agenderen van zijn vragen op de 
gemeenteraad.

2) Werken aan de Woluwelaan:
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Op de vorige gemeenteraad hadden wij gevraagd om een info-sessie te 
organiseren rond het verdere verloop van de werken aan de Woluwelaan. Omdat 
de schepen geen duidelijk antwoord gaf, hebben wij contact opgenomen met het 
AWV met de vraag of ze zouden kunnen ingaan op ons verzoek om de nodige 
uitleg te komen geven op een info-sessie die wij zouden organiseren voor de 
handelaars en de buurtbewoners. Zij stuurden ons echter terug naar het CBS, met 
de melding dat er gekeken wordt om dit te doen maar dan enkel voor de leden 
van het CBS. Als er een planning is dan pas zal er gekeken worden om dit ook te 
doen voor de buurtbewoners en de handelaars. Daarom zou ik de vraag willen 
stellen of het mogelijk is om ons een datum te communiceren wanneer het CBS 
zal ingelicht worden?

Antwoord burgemeester D. Cardon de Lichtbuer:
De burgemeester informeert dat er een vergadering plaatsvond met Agentschap 
Wegen en Verkeer en dat het kruispunt open zal zijn rond februari 2018, waarna 
een nieuwe fase II zal beginnen  waarbij de  nieuwe procedure voor het bekomen 
van de hinderpremie voor de handelaars van toepassing is.
Er zal een tweetalige informatiebrief opgestuurd worden naar alle inwoners. 

Raadslid L. Timmermans merkt op dat hij een infosessie vraagt, geen brief.

Burgemeester D. Cardon de Lichtbuer antwoordt dat Agentschap Wegen en 
Verkeer zich momenteel niet verder wil binden.

Raadslid J. Van Eeckhoudt merkt op dat er aanpassingen moeten gebeuren op 
vlak van veiligheid, in de Jozef Van Hovestraat waar op het spitsuur het verkeer 
recht doorrijdt. De gemeente moet de aannemers hierover informeren en 
aanmanen om in de oorspronkelijke staat terug te brengen. 

Raadslid J. Van Eeckhoudt is teleurgesteld dat er niets gebeurt, ondanks zijn 
telefonisch onderhoud naar de politie op 2 november 2017 en ondanks de 
interventie van de burgemeester, tot op heden zonder resultaat.

Bedrijfswagens:
Op de gemeenteraad in september 2017 stelden wij de vraag aan de bevoegde 
schepen of wij inzage konden krijgen in de documenten die te maken hadden met 
de bedrijfs-/dienstwagens die toegewezen zijn geweest aan bepaalde leden van 
het managementteam. De belofte werd gemaakt om ons dit allemaal door te 
sturen via mail. Een maand later kregen wij geen antwoord, en werd er een mail 
gestuurd naar de bevoegde schepen om deze documenten toch nog te verkrijgen 
aangezien de termijn van te antwoorden binnen de maand (zie huishoudelijk 
reglement) ruimschoots overschreden werd. Op de gemeenteraad kreeg ik een 
antwoord van de schepen dat er nog een aantal zaken niet duidelijk waren, maar 
dat door mijn mail  de duidelijkheid er nu wel was. Na ongeveer twee weken 
voelde ik mij verplicht om nog een mail te sturen met de vraag naar deze 
documenten. Daarna kreeg ik een mail van de schepen dat hij dit had door 
gestuurd naar de diensten, om mij deze documenten te bezorgen. Ondertussen 
hebben we de documenten door gekregen en kunnen we eindelijk ons werk gaan 
doen. Kan de schepen mij antwoorden waarom hij de documenten, die hij toch in 
zijn bezit had, niet heeft door gestuurd? Kan de voorzitter van de gemeenteraad 
ons eens duidelijk maken waarom het huishoudelijk reglement van de gemeente 
bijna elke keer met de voeten getreden wordt?

Antwoord schepen A. d'Oreye de Lantremange:
De samenvatting dat er werd geformuleerd is correct, een heel duidelijk antwoord 
werd gegeven door de diensten, maar hij had ze niet in zijn handen.
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Raadslid L. Timmermans vraagt waarom hij zo lang heeft moeten wachten en 
interpelleert de voorzitter hieromtrent.

De voorzitter antwoordt dat het niet de bevoegdheid is van de schepen om te 
zorgen dat de antwoorden tijdig worden verstuurd.

Op verzoek van raadslid MF - Constant:
3) Instituut Henri Jaspar

Sinds de vraag van Bertrand Waucquez op de gemeenteraad van 30 mei 2017 
hebben we geen evolutie in dit dossier zien gebeuren. Graag zouden we de stand 
van zaken horen.

Antwoord burgemeester D. Cardon de Lichtbuer:
De firma Vulpia informeerde de burgemeester dat de aannemer werd aangesteld 
en het materiaal in bestelling is.

Op verzoek van raadslid B. Waucquez:
4) Hoeve Van Deuren

Wetgeving en reglementering
◦ De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en uitvoeringsbesluiten
◦ Het Gemeentedecreet
Beschrijving
◦ GR Notulen 2017-10-24
◦ De verkoop van dit gebouw (voor 750.000 EUR) staat nog altijd in de BW2 

zoals aangekaart op de Commissie Financiën van 2017-10-17.
Vragen:
◦ Gemeente, EZH, OCMW: wie wordt eigenaar van wat?
◦ Stavaza van het project?
◦ BW2 bedrag van € 750 000?
◦ Overlegcomité op 2017-11-06: wat zijn de conclusies

Het dossier zal in de gemeenteraadscommissie omgeving van 12 december 
besproken worden.

5) Zaal PAT
Wetgeving en reglementering
◦ De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en uitvoeringsbesluiten
◦ Het gemeentedecreet

Beschrijving
◦ Lopende procedure aanbesteding

Vragen
◦ Stand van zaken van het project?
◦ Plannen verwijdering asbesttoepassingen?
◦ Volgende stappen?

Antwoord schepen O. Joris:
• De nodige documenten voor het digitaal indienen van de stedenbouwkundige 

vergunning zijn bijna klaar. Het MER-document ontbreekt nog (MER aanstiplijst)
• Pellikaan zal nu starten met het uitwerken van het uitvoeringsdossier nieuwbouw:

◦ Uitvoeringsdetails fundering en ruwbouw
◦ Technieken
◦ In parallel zal de sloop van de bestaande gebouwen in kaart gebracht worden.

Volgende stappen
• De uitvoeringsdetails worden voor advies voorgelegd aan de vzw Dialoog om te 

controleren op duurzaamheid en conformiteit met de BEN voorschriften.
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Burgemeester D. Cardon de Lichtbuer voegt toe dat het Milieueffectenrapport (MER) 
in orde is alsook de vergunning betreffende het slopen.

Op verzoek van raadslid C. Edwards
6) Toepassing van het gemeentereglement kerkhoven:

a) Op de gemeenteraad van 28 juni 2016 heeft raadslid Forton een BDO punt 
ingediend m.b.t. de toepassing van het gemeentereglement op de Joodse 
begraafplaats van Kraainem. U vindt voor uw gemak een copie van dit voorstel 
in bijlage.
De heer Forton was niet de eerste die dit punt onder de aandacht van de 
gemeenteraad bracht: tot twee keer toe waren gelijkaardige vragen gesteld 
over deze zaak, en dit over een periode van twee jaar, echter zonder 
resultaat. 
De discussie over dit punt op 28 juni 2016 heeft evenmin  resultaat 
opgeleverd (zie notulen van de vergadering): de schepen had niet genoeg 
informatie maar bleek niet te kunnen zeggen welke informatie ontbrak. 
Blijkbaar was er sinds vroegere vragen van raadsleden niets ondernomen, 
noch door de schepen, noch door de diensten. Er werd opgemerkt dat er in dit 
dossier niets gebeurt en dat men er alleen over spreekt als de oppositie 
vragen stelt. De conclusie  in de notulen vermeld is  “de gemeenteraad neemt 
akte van de vraag van de heer Forton.” 
Vraag: heeft de schepen en/of de diensten nu – 17 maanden later – de nodige 
informatie ontvangen om antwoord te kunnen  geven op deze vraag?

b) Concessies op gemeentelijke begraafplaatsen zijn sinds 1971 niet meer eeuwig 
maar kunnen worden gekocht voor 15 tot 50 jaar. Na deze periode wordt het 
graf – naar ik meen – geruimd. In deze novembermaand, met zijn 
verschillende herdenkingen, hebben wij vernomen van bewoners dat de 
bewijslast om aan te tonen dat een concessie van voor 1971 inderdaad eeuwig 
is bij de eigenaars/families zou liggen. Het lijkt mij echter logisch dat de 
gemeentelijke archieven dusdanig  worden beheerd dat men dit soort 
verplichting niet oplegt aan de betrokken nabestaanden – veelal bejaarde  
personen of familieleden die minstens één generatie later dit soort 
documenten niet altijd ter beschikking hebben.
Vraag: kan de schepen en/of de diensten bevestigen dat de relevante 
informatie over de status van eeuwige concessies van voor 1971 zich bevindt 
in het gemeente-archief?

Antwoord schepen O. Joris:
Sinds februari 2017 werd er een nieuw diensthoofd aangesteld die niet op de 
hoogte werd gebracht van de gestelde vragen over het Joods kerkhof 
waardoor de nodige opzoekingen niet werden gedaan.
Er wordt voorgesteld om dit punt te agenderen op één van de volgende 
gemeenteraden.

In het gemeentelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaats staat er een 
artikel vermeld dat de bewijslast bij de nabestaanden ligt.

Er werd hier rond advies gevraagd voor de praktische toepassing van dit 
artikel, bij VVSG en meester Marco Dubois.

Het gemeentelijk archief bevat momenteel heel wat gearchiveerde 
documenten in het kader van de gemeentelijke begraafplaats en aangekochte 
concessies.

Het probleem bevindt zich in de relevantie en juistheid van de informatie:
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▪ Concessies werden vroeger op naam van de koper van de concessie 
gearchiveerd en niet op de overleden(en) perso(o)n(en) wat het in 
sommige gevallen moeilijk maakt voor de dienst om een aangekochte 
concessie terug te vinden om na te gaan of het al dan niet over een 
eeuwigdurende concessie gaat.

22. MONDELINGE VRAGEN VAN GEMEENTERAADSLEDEN

• Raadslid B. Waucquez vraagt naar de stand van zaken betreffende de bouw van 
Home Invest Belgium aan de Wezembeeklaan?
◦ Burgemeester D. Cardon de Lichtbuer geeft aan contact te hebben gehad met 

Home Invest Belgium en raadslid B. Waucquez hoeft zich geen zorgen te 
maken. Er zullen geen supermarkten toegelaten worden die veel verkeer 
zullen meebrengen. Er is een duidelijk gesprek geweest over de vraag.

• Raadslid B. Waucquez vraagt naar de stand van zaken betreffende het gebouw 
"Vredegerecht"?
◦ Burgemeester D. Cardon de Lichtbuer zegt dat iedereen zijn steentje zal 

bijdragen en dat er een brief is verstuurd samen door Kraainem en 
Wezembeek-Oppem. De petitie van raadslid. P. Simon is een goede zaak, het 
federaal parlement zal volgende week hieromtrent stemmen.

◦ Raadslid L. Timmermans betreurt dat de petitie niet breder openbaar werd 
gemaakt.

◦ Raadslid B. Waucquez betreurt dat deze initiatieven wel toegelaten worden en 
die van "Smart Kraainem" niet.

• Raadslid A. Van Herck vraagt aan de voorzitter zijn mening betreffende de laatste 
aanbevelingen van de Raad van Europa betreffende het taalgebruik in de 
gemeenteraadszitting in randgemeenten.
◦ De voorzitter geeft aan hier geen mening over te hebben en zegt dat hij als 

voorzitter de wetgeving moet volgen.

BESLOTEN ZITTING (KOMT VAN OPENBAAR)

21. AANWERVING - AANSTELLING OMGEVINGSAMBTENAAR

Feiten en context
• Op 23 februari 2017 werd in het kader van de gewijzigde regelgeving de functie 

van stedenbouwkundig ambtenaar vervangen door die van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar.

• Mevrouw Loes Abrahams is sinds 1 november 2015 aangesteld als 
milieuambtenaar en sinds 1 augustus 2016 aangesteld als stedenbouwkundig 
ambtenaar A1a-A2a. Op 1 november 2017 heeft zij 2 jaar werkervaring.

Juridische gronden
• Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het

decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
◦ Artikel 143 - 146 waarbij de vereisten op opleidingsniveau en kwaliteit bepaald 

worden.
• Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

◦ Artikel 9 § 1. dat bepaalt dat iedere gemeente bij gemeenteraadsbeslissing 
minimaal één gemeentelijke omgevingsambtenaar aanwijst.

• Beslissing van de gemeenteraad om mevrouw Loes Abrahams vanaf 1 augustus 
2016, statutair aan te stellen in de functie stedenbouwkundig ambtenaar A1a-
A2a, met de gebruikelijke proefperiode.
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• Beslissing van de gemeentesecretaris van 27 oktober 2015 om mevrouw Loes 
Abrahams vanaf 1 november 2015 aan te stellen als milieuambtenaar.

• Beslissing van de gemeentesecretaris van 12 mei 2017 om mevrouw Loes 
Abrahams vanaf 23 februari 2017 aan te wijzen als omgevingsambtenaar 
waarnemend.

Argumentatie
• Betrokkene heeft momenteel een masterdiploma (in milieubeheer) dat toegang 

geeft tot niveau A, evenals de twee jaar relevante werkervaring als 
stedenbouwkundig ambtenaar/milieuambtenaar.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Interventie(s)
1) Raadslid L. Timmermans vraagt een kopie van het advies waarvan sprake is in het 

ontwerpbesluit.
2) Raadslid L. Timmermans vraagt op welke basis mevrouw Loes Abrahams werd 

gekozen, of er een examen werd georganiseerd en of er andere kandidaten 
waren.

3) Schepen A. d'Oreye de Lantremange antwoordt dat mevrouw Loes Abrahams aan 
alle voorwaarden voldoet volgens het decreet.

4) Raadslid L. Timmermans denkt dat de functie opengesteld moet worden en vindt 
de gang van zaken niet normaal.

5) Raadslid L. Timmermans vraagt de schepen wat in het advies van VVSG staat en 
informeert dat de gemeenteraad niet op dit punt mag stemmen omdat het advies 
waarvan sprake in het ontwerpbesluit niet aanwezig is in de stukken. Hij geeft aan 
een klacht in te dienen indien de gemeenteraad toch zou stemmen.

6) De voorzitter vraagt de gemeentesecretaris of zij hieromtrent een technische 
uitleg kan geven.

7) De gemeentesecretaris informeert de gemeenteraad dat raadslid L. Timmermans 
verwijst naar een advies van de VVSG waarvan sprake in een 
gemeentesecretarisbeslissing van 12 mei 2017, waarbij de gemeente geadviseerd 
werd in het kader van de overgang van stedenbouwkundige ambtenaar naar 
omgevingsambtenaar.

8) Raadslid L. Timmermans dankt de secretaris en vindt dat men niet mag stemmen 
indien zulk belangrijk advies niet in de stukken lag.

9) De voorzitter vraagt de gemeenteraad over te gaan tot stemming.

Besluit met eenparigheid der stemmenmet 14 ja-stemmen (Dorothée Cardon de 
Lichtbuer, Véronique Caprasse, Olivier Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Arnold 
d'Oreye de Lantremange, Thierry Van De Plas, Dominique Houtart, Guillaume von 
Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Cathy Vandamme-Henrot, Françoise Devleeschouwer, 
Pierre Simon, Alain Van Herck en Bernadette Glidden), 3 nee-stemmen (Jozef Van 
Eeckhoudt, Luc Timmermans en Joost Vanfleteren), 4 onthoudingen (Bertrand Waucquez, 
Marie-France Constant, Carel Edwards en Johan Forton)

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om mevrouw Loes Abrahams vanaf 1 november 2017 aan te 
wijzen als omgevingsambtenaar en betrokkene hiervan op de hoogte brengen.
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