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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
 

Gemeente Kraainem 

 

Zitting van 30/01/2018 
Van 18:00 uur tot 21:00 uur 
 
Aanwezig: 
Voorzitter: Dominique Houtart 
Burgemeester: Dorothée Cardon de Lichtbuer 
Schepenen: Olivier Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Thierry Van 

De Plas en Françoise Devleeschouwer 
Gemeenteraadsleden: Guillaume von Wintersdorff, Jozef Van Eeckhoudt, Bruno 

Vandersteen, Cathy Vandamme-Henrot, Luc 
Timmermans, Bertrand Waucquez, Marie-France 
Constant, Pierre Simon, Alain Van Herck, Carel Edwards, 
Isabel Rodriguez, Johan Forton, Joost Vanfleteren, 
Chantal Ochelen, Bernadette Glidden en Arnold d'Oreye 
de Lantremange 

Gemeentesecretaris: Joëlle Eggermont 
 

Verontschuldigd: 

Schepen: Véronique Caprasse 
 
Gemeenteraadslid Bernadette Glidden verlaat de vergadering vanaf punt 13. 
Gemeenteraadslid Guillaume von Wintersdorff verlaat de vergadering vanaf punt 14. 
Gemeenteraadslid Jozef Van Eeckhoudt verlaat de vergadering vanaf punt 14. 
 

 
OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen van 19 december 2017 
2. Aanstelling - Algemeen directeur - Oproep naar kandidaten 
3. Aanwerving - Financieel Directeur - Openstelling 
4. Anglic. Kerk  "Saint-Paul's church" woonvergoeding 2017 
5. OCMW - Welzijnskoepel West-Brabant - Besluitenlijst Algemene Vergadering van 4 

december 2017 
6. Vaststelling rooilijnplan - Verkaveling Frans Cloetensstraat 
7. De Watergroep - Communicatie 
8. Interza -Dienstjaar 2017 - Verslag van de bestuurder 
9. Ethias - Buitengewone algemene vergadering van 27 december 2017 - Verslag 
10. Motie - Eigen rechtbank en parket Halle-Vilvoorde 
11. Aansluiting bij statiegeldalliantie 
12. Scouts - Eenheden PI 39 en GH 88 
13. Smart City - Oproep City of Things 
14. Vragen van gemeenteraadsleden 
15. Mondelinge vragen van gemeenteraadsleden 
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OPENBARE ZITTING 
 
1. GOEDKEURING NOTULEN VAN 19 DECEMBER 2017 
 

Feiten en context 
• Zitting van de gemeenteraad van 19 december 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 eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt de notulen van 19 december 2017 goed. 
 

 
2. AANSTELLING - ALGEMEEN DIRECTEUR - OPROEP NAAR KANDIDATEN 
 

Feiten en context 
• Het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 voorziet (o.m.) in 

een politiek-ambtelijke integratie van de OCMW- en gemeentebesturen. De 
beleidsvisie van de Vlaamse Regering inzake de bestuurlijke vernieuwingen en 
de nieuwe verhouding tussen Vlaanderen en de lokale besturen is thans 
verankerd in het Decreet Lokaal Bestuur. 

• Dit decreet vervangt de bestaande organieke decreten die de organisatie en 
de werking van de lokale besturen regelen. Tevens wordt in een integratie 
voorzien van gemeente en OCMW en dit via vier sporen: op het politieke vlak, 
op het ambtelijke vlak, op het vlak van de planning en rapportering en tot slot 
op het vlak van de verzelfstandigings- en samenwerkingsvormen. 

• Alhoewel de politieke integratie niet voorzien is in de randgemeenten en 
Voeren, zijn de bepalingen omtrent de ambtelijke integratie wel van 
toepassing.  

• Op het ambtelijke vlak moet de integratie zoals voorzien in het Decreet Lokaal 
Bestuur in de eerste plaats vorm krijgen door een eenduidige aansturing van 
het personeel in de nieuwe figuur van de algemeen directeur die in de plaats 
treedt van de huidige gemeentesecretaris en OCMW-secretaris. Dit geldt 
eveneens voor een gemeenschappelijke financieel directeur. 

• Op die manier wordt een eenduidige ambtelijke aansturing en 
verantwoordelijkheid gerealiseerd. 

• Om tot een gemeenschappelijke decretale graad te komen is ENERZIJDS een 
bijzondere overgangsregeling ingebouwd in het Decreet Lokaal Bestuur. Deze 
overgangsregeling beoogt een tijdige -per 1 augustus 2018- en zo vlot en 
transparant mogelijke invulling van de eerste gemeenschappelijke algemeen 
en financieel directeur. 

• Overeenkomstig artikel 583 DLB kan het bestuur er in eerste instantie voor 
opteren om de huidige functiehouders op te roepen om zich kandidaat te 
stellen voor het ambt van algemeen directeur. 

• Deze overgangsregeling vormt een uitzondering op de normale invulling van 
betrekkingen bij de overheid via aanwervingsprocedure, maar is wenselijk en 
noodzakelijk om meerdere redenen: 
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◦ Het garanderen van de continuïteit en kwaliteit van de openbare 
dienstverlening op het hoogste ambtelijke niveau, in het bijzonder 
doorheen een verkiezingsjaar; 

◦ Het zuinigheids- en redelijkheidsbeginsel, waarbij maximaal op de zittende 
functiehouders een beroep wordt gedaan zodat het overtal aan 
functiehouders met behoud van wedde wordt beperkt; 

◦ Transitiemanagement van de oude naar de nieuwe organisatie; 
◦ Maximale bestuurlijke en juridische rechtszekerheid waarbij betwistingen 

en procedures worden vermeden. 
• Dit rekening houdend met het feit dat de huidige functiehouders bewust 

verkozen om -vaak in statutair dienstverband- algemene leiding te geven aan 
een lokale, publieke organisatie en kozen voor de verantwoordelijkheden die 
hiermee gepaard gaan. 

• ANDERZIJDS wordt naast deze invulling van de nieuwe functie van algemeen 
directeur, in een waarborgregeling voorzien voor de zittende functiehouder die 
niet wordt aangesteld als directeur. Overeenkomstig artikel 589 DLB wordt de 
secretaris die geen algemeen directeur wordt hetzij aangesteld als adjunct-
algemeen directeur bij de gemeente, hetzij aangesteld in een passende 
functie van niveau A bij de gemeente, het OCMW of een verzelfstandigde 
entiteit van gemeente of OCMW. 

• Dit aangezien de functie van secretaris en financieel beheerder niet meer 
bestaat. Bijkomend wordt voorzien dat de gewezen secretaris die geen 
algemeen directeur is geworden, bepaalde rechten behoudt. 

• Bijgevolg komt het overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB aan de 
gemeenteraad toe om enerzijds de nieuwe algemeen directeur aan te stellen 
en anderzijds de overblijvende functiehouder aan te stellen in een adjunct- of 
passende functie. 

• Overeenkomstig artikel 587 DLB gaan uiterlijk op 1 augustus 2018 alle taken 
en bevoegdheden van de secretarissen en financieel beheerders over naar de 
algemeen directeur of financieel directeur. Zij oefenen alle bevoegdheden en 
taken uit die overeenkomstig de organieke decreten en diverse regelgevingen 
aan de secretarissen en financieel beheerder van de gemeente en van het 
OCMW zijn toevertrouwd. 

• Daarbij wordt het cruciaal bevonden door de decreetgever dat deze overgang 
zo vlot en transparant mogelijk verloopt, evenals op definitieve wijze. De 
medewerking hieraan van de decretale graden als hoofdverantwoordelijke 
voor de algemene leiding en werking van de diensten is daarbij noodzakelijk. 
Eveneens is het belangrijk dat de sociale vrede wordt bewaard en dat 
gemotiveerde functiehouders behouden blijven, gezien zij mee de 
nagestreefde ambtelijke integratie dienen te verwezenlijken. 

• Betwistingen op dit niveau van de decretale graden zal enkel tot een 
blokkering van de dienstverlening leiden en negatief afstralen op het overige 
gemeente- en OCMW personeel die zich eveneens binnen de nieuwe 
organisatie dienen in te passen. 

• Zo zullen de huidige functiehouders een organisatievoorstel inzake de 
ambtelijke integratie van gemeente- en OCMW-secretaris voorleggen aan de 
gemeenteraad. 

 
Juridische gronden 

• Het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald de overgangsbepalingen zoals voorzien 
door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 

• Beslissing van het college van burgemeester van 16 januari 2018 houdende de 
oproep tot kandidaatstelling voor het ambt van algemeen directeur 
overeenkomstig artikel 583 DLB. 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
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Interventie(s) 

1) Raadslid B. Waucquez vraagt toelichting aan de gemeentesecretaris. 
2) Raadslid C. Edwards vraagt melding in de notulen dat er geen beroep zal gedaan 

worden op de aanwervingsprocedure. 
3) Raadslid Ch. Ochelen merkt op dat als bijlage een simulatie van een 

gemeentepersoneelslid staat, wat niet objectief is en betreurt dit. 
4) Raadslid L. Timmermans pleit voor een openstelling van de functie. 
5) Er volgt een debat waarbij vragen gesteld worden aan de gemeentesecretaris, die 

technische toelichting geeft over de bepalingen van het decreet lokaal bestuur. 
 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om de huidige functiehouders op te roepen om zich kandidaat 
te stellen voor het ambt van algemeen directeur. 
 

 
3. AANWERVING - FINANCIEEL DIRECTEUR - OPENSTELLING 
 

Feiten en context 
• In het decreet Lokaal bestuur wordt de functie van financieel beheerder 

vervangen door de functie van financieel directeur. 
• Gezien er geen enkele titularis is voor de functie van financieel beheerder, dient 

de functie van financieel directeur in statutair dienstverband vacant te worden 
verklaard (via aanwerving of bevordering). 

 
Juridische gronden 

• Het Decreet Lokaal Bestuur 
◦ Artikel 162 houdende dat in elke gemeente er één algemeen directeur en 

financieel directeur zijn die zowel van de gemeente als van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, ten dienste 
staan; 

◦ Artikel 580 – artikel 589 betreffende de overgangsbepalingen. 
• 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 
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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. 

• Principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 
januari 2018 om de functie van financieel directeur in statutair dienstverband in te 
vullen via aanwervingsprocedure. 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Interventie(s) 

1) Raadslid L. Timmermans merkt op dat de loonkost met bedrijfsvoertuig ontbreekt 
op de simulatie als bijlage. 

2) Raadslid J. Vanfleteren twijfelt of men wel kan beslissen over de vacantverklaring 
als de bijlage niet correct is. 

 
Besluit met 12 ja-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Olivier Joris, Elisabeth de 
Foestraets-d'Ursel, Thierry Van De Plas, Françoise Devleeschouwer, Dominique Houtart, 
Guillaume von Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Cathy Vandamme-Henrot, Pierre Simon, 
Alain Van Herck en Arnold d'Oreye de Lantremange), 3 nee-stemmen (Jozef Van 
Eeckhoudt, Luc Timmermans en Joost Vanfleteren), 7 onthoudingen (Bertrand Waucquez, 
Marie-France Constant, Carel Edwards, Isabel Rodriguez, Johan Forton, Chantal Ochelen 
en Bernadette Glidden) 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist principieel om de decretale functie financieel directeur in 
statutair dienstverband in te vullen via aanwervingsprocedure. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om, 
onmiddellijk na publicatie van het Decreet Lokaal Bestuur in het Belgisch Staatsblad, een 
ontwerpbesluit ter vacantverklaring van de functie voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
Artikel 3: 
De gemeenteraad vraagt de diensten om in afwachting van voormelde publicatie reeds 
de nodige voorbereidingen te willen treffen, onder meer inzake publicatie van de 
vacature en aanstelling van het selectiebureau. 
 

 
4. ANGLIC. KERK  "SAINT-PAUL'S CHURCH" WOONVERGOEDING 2017 
 

Feiten en context 
• Met hun schrijven van 4 december 2017 vraagt St.-Paul's church betaling van de 

woningvergoeding 2017; 
• De maandelijkse woningvergoeding voor 2017 is geschat op 1 402 euro. 

(Het gezondheidsindexcijfer voor februari 2017 is 144.35, terwijl het voor februari 
2016 140.88 was. De basis was het jaar 1998 en 40 000 BF per maand) 
De totale woonvergoeding is : 2 maand x 1 368 euro + 10 maand x 1 402 euro = 
16 756 euro. 

 
Juridische gronden 
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• Koninklijk Besluit van 7 januari 1998 houdende oprichting van een Anglicaanse 
parochie onder de aanroeping "The Anglicanchaplaincy of St.-paul's church; 

• De gemeente is verplicht een woongelegenheid te verschaffen, hetzij rechtstreeks, 
hetzij onrechtstreeks door middel van een tussenkomst in de huurprijs van de 
woning. Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat het kerkbestuur over 
voldoende eigen middelen of bezittingen beschikt om daarin zelf te voorzien. 

 
Argumentatie 

• De gemeente is verplicht een woongelegenheid te verschaffen, hetzij rechtstreeks, 
hetzij onrechtstreeks door middel van een tussenkomst in de huurprijs van de 
woning. Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat het kerkbestuur over 
voldoende eigen middelen of bezittingen beschikt om daarin zelf te voorzien. 

 
Financiële gevolgen 
 

Budgetsleutel Geraamde uitgave 

AR 64300100 - BI 079000 1 675.60 euro 

 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om het bedrag van 1 675.60 euro, dat voorzien is in het budget 
2017 onder AR 64300100 - BI 079000 "Tussenkomst in exploitatiekosten erediensten" uit 
te betalen op rekening ING 310-1075221-62 "Friends of St. Paul's Church Tervuren 
VZW". 
 

 
5. OCMW - WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT - BESLUITENLIJST ALGEMENE 

VERGADERING VAN 4 DECEMBER 2017 
 

Feiten en context 
• Op 4 december 2017 hield OCMW Welzijnskoepel West-Brabant een Algemene 

Vergadering. 
• Zij sturen ons 

- het aangepaste meerjarenplan 2017 en 2018 
- het aangepaste budget 2017 
- het budget 2018 
- verklarende nota AV 4 december 2017 
- besluitenlijst AV 4 december 2017 
van de OCMW -vereniging waarvan het OCMW van Kraainem deel uitmaakt. 

 
Besluit 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de notulen van de Algemene Vergadering van 4 
december 2017 van OCMW- Welzijnskoepel West-Brabant. 
 

 
6. VASTSTELLING ROOILIJNPLAN - VERKAVELING FRANS CLOETENSSTRAAT 
 

Feiten en context 
• Op 21 februari 2017 werd een verkavelingsaanvraag ingediend door het OCMW 

van Tervuren en landmeter Roberti de Winghe, voor het verdelen van percelen 
voor de realisatie van 23 kavels waarvan 21 kavels voor woningbouw, gelegen 
Frans Cloetensstraat en gekend als afdeling 1 sectie B nrs. 39 en 71F. 
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• In het schrijven van 14 november 2017 legt het OCMW van Tervuren ons een 
rooilijnplan ter goedkeuring voor met betrekking tot de verkaveling Frans 
Cloetensstraat. 

 
Juridische gronden 

• Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). 
• Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare 

onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en 
verkavelingsaanvragen. 

• Decreet van 8 mei 2009 betreffende de vaststelling en realisatie van rooilijnen. 
• Besluit van de gemeenteraad van 30 mei 2017 met betrekking tot de voorgestelde 

rooilijn en het wegentracé en ontwerp van verkaveling. 
• Verkavelingsvergunning van 17 augustus 2017. 
• Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

 
Argumentatie 

• De aanvraag tot verkavelen heeft betrekking op de percelen met als kadastrale 
afdeling 1 sectie B nrs. 39 en 71F (deel) gelegen langsheen de Frans 
Cloetensstraat met de Koningin Astridlaan. 

• De verkaveling omvat de aanleg van nieuwe weginfrastructuur die de bestaande 
wegenis van de Frans Cloetensstraat verlengt en met een ontsluiting voor 
voetgangers en fietsers aan de Koningin Astridlaan. 

• Het verkavelingsplan met rooilijnplan werd gevoegd bij de verkavelingsaanvraag. 
• Tijdens de verkavelingsprocedure werd een openbaar onderzoek georganiseerd 

van 31 maart 2017 tot en met 29 april 2017. 
• Alle nutsmaatschappijen die actief zijn in de gemeente hebben het 

verkavelingsdossier onderzocht en beoordeeld. 
• In toepassing van de verkavelingsvoorwaarden dient kavel 23 gelegen op de 

percelen met als kadastrale afdeling 1 sectie B nrs. 39 (deel) en 71 F(deel) gratis 
te worden afgestaan aan de gemeente Kraainem voor inlijving bij het openbaar 
domein in kader van het algemeen nut. 

• De zone geel ingekleurd op het bijgevoegd rooilijnplan, met als referentie 
22002/10166, is bestemd voor opname in het openbaar domein met een 
oppervlakte van 18a 14ca met als respectievelijke bestemming openbare 
wegeninfrastructuur en openbaar groen. 

• Om het openbaar domein ondubbelzinnig vast te leggen werden de hoekpunten 
afgebakend in Lambert-coördinaten en opgenomen in het rooilijnplan. 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Interventie(s) 

1) Schepen Fr. Devleeschouwer geeft extra toelichting. 
2) Raadslid J. Vanfleteren betreurt dat het plan niet in de stukken zat en is blij dat 

men een praktische oplossing heeft kunnen vinden. Raadslid J. Vanfleteren vraagt 
om steeds alle stukken elektronisch ter beschikking te stellen. 

 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist het rooilijnplan binnen de verkaveling V/2017/3 - Frans 
Cloetensstraat, zoals aangeduid op bijgevoegd plan en zoals het later aan de gemeente 
zal worden overgedragen, definitief vast te stellen. 
 

 
7. DE WATERGROEP - COMMUNICATIE 
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Feiten en context 
• Het gemeentebestuur ontving een brief van De Watergroep aangaande de 

geïndexeerde waterfactuur. 
 
Besluit 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van De Watergroep aangaande de 
geïndexeerde waterfactuur. 
 

 
8. INTERZA -DIENSTJAAR 2017 - VERSLAG VAN DE BESTUURDER 
 

Interventie(s) 
1) Raadslid L. Timmermans dankt raadslid G. von Wintersdorff voor deze 

rapportering. 
 
Feiten en context 

• De heer von Wintersdorff, lid van de raad van bestuur van Interza, maakte een 
verslag op van het dienstjaar 2017 als volgt: 
 

"Overeenkomstig het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking (Vlaams Gewest) heb ik de eer het verslag af te geven over het 
mandaat dat mij door uw Gemeenteraad werd toevertrouwd op 2 januari 2013 om 
onze Gemeente bij de Raad van Bestuur van INTERZA te vertegenwoordigen.  

 
INTERZA is het samenwerkingsverband rond afval van de gemeenten Zaventem, 
Kraainem, Wezembeek-Oppem , Steenokkerzeel en Kampenout . 
 
Iedere gemeente is verplicht om voor het huishoudelijk afval van de inwoners 
oplossingen te zoeken.  Meer en meer gemeenten werken hiervoor met andere 
gemeenten samen. 

 
De bijdragen van de inwoners blijven lager dan de werkelijke kosten : de gemeenten 
dekken jaarlijks het verlies bij : -/+ 30 %. 

 
Belangrijke beslissingen worden bevestigd door de Gemeenteraden of Schepenen van 
Milieu. 

 
De RvB van INTERZA is, in 2017 11 maal samen gekomen. Ik was op alle 
vergaderingen aanwezig. 

 
Samen met Collega Bertrand WAUCQUEZ, Raadgevend Lid sinds januari 2016, 
hebben wij, tijdens deze vergaderingen, over het dagelijks beheer van de 
Intercommunale beraadslaagd, met een speciale aandacht voor de belangen van onze 
Gemeente en onze bevolking. 

 
Wij blijven ervan overtuigd dat de diensten van de Intercommunale, zowel het 
ophalen van restafval, de organische afvalstoffen, pmd, papier en glas, alsook het 
beheer van het recyclagepark, door de bevolking gewaardeerd worden. 

 
De Raad van Bestuur fungeert als een efficiënt en betrokken beheersorgaan. 

 
De belangrijkste beslissingen die werden genomen in de verschillende vergaderingen 
in de loop van het dienstjaar 2017 zijn de volgende : 

 
1 – Begroting  
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Interza heeft het jaar 2016 kunnen afsluiten met gunstige financiële resultaten, 
ondanks een verhoging van de verbrandingsheffingen en de 
responsabiliseringsbijdrage van de statutaire pensioenen. 

 
Een heraanbesteding van de verzekeringsportefeuille heeft vanaf 2017 tot een 
vermindering van meer dan 30 % geleden. 
De gunstige financiële cijfers werden  in 2017 ook mee gestuurd door dalende 
afvalhoeveelheden, dank zij het preventiebeleid, verstedelijking en de zeer droge 
zomer. 
Globaal is er een stijging van 154.000 € in de uitgaven en een daling van 53.241 
€ in de inkomsten. 
In de kostenprijs was er in 2016 voor het eerst een uitgave van 17.788 € voor 
kilometersheffing.   De verhoogde verbrandingsheffing leidde tot een meer 
uitgave van 75.032 € 
Het voorstel van begroting voor 2018 werd opgemaakt op basis van half 
jaarsresultaat, de verwachte investeringen en de verwachte beleidsevoluties. 
Om elk negatieve impact voor gemeentelijke begroting te vermijden, werd de 
begroting restrictief opgesteld. 
De gemeentelijke bijdrage per inwoner daalt van 79.15 € naar 77.7 € per inwoner 
per jaar. Voor onze Gemeente betekent dit een globaal bedrag van 1.053.308 € 
(in 2017 : 1.064.242 € en in 2016 : 1.082.312 €) 
De Raad van Bestuur heeft er steeds werk van gemaakt om de Intercommunale te 
beheren met de wil om de werkingskosten een maximum te beperken. 

 
2 – Einde mandaat raadgevend lid van de RvB en aanduiding nieuw Ondervoorzitter  

Op 31 december  2017 werd Dhr Bertrand WAUCQUEZ vervangen  als raadgevend 
Lid van de RvB aangesteld. Ikzelf, op 5 juli 2017 werd, met geheime stemming en 
bij unanimiteit als Ondervoorzitter van de RvB aangeduid in vervanging van Mv 
Claire GALLO ontslag nemend. 

 
3 – Invoering uniforme zakken 

Sinds 16 januari 2017 werd de uniforme afvalzak ingevoerd in de 5 gemeenten 
van INTERZA.  
Het  beheer van de afvalzakken impliceert dan ook dat strikte afspraken moeten 
worden gemaakt om elke moeilijkheid tot misbruik de vermijden. Zo zijn de 
zakken ook beveiligd tegen namaak. 
Op basis van de ervaring is tot op heden alles erg vlot en goed verlopen. 

 
4 – Recyclagepark – tijdelijke sluitingen 

Om de werken aan het kruispunt Oud-Strijders-/Woluwe-laan flexibiliteit mogelijk 
te maken werd, op aanvraag van AWV (Administratie Wegen en Verkeer van 
Vlaams Gewest)de recyclagepark tijdelijk gesloten om het verkeer er door te laten 
gaan. 
De inwoners hebben de mogelijkheid gekregen naar de recyclagepark van 
Wezembeek-Oppem te mogen gaan. 
Het recyclagepark van Kraainem is gelegen op grond, eigendom van het Vlaamse 
Gewest. 
Het Vlaamse Gewest heeft te kennen gegeven op een gedeelte van deze gronden 
een fietsnelweg te willen aanleggen. Het recyclagepark zou hierdoor oppervlakte 
verliezen. 
Een simulatie van onze Gemeente toont aan dat dit kan worden gecompenseerd 
door een stukje van de huidige groenbuffer in te nemen – aanleg op kosten van 
de werkvenootschap. 
Gevolg : het recyclagepark zal opnieuw voor een zekere periode gesloten zijn en 
de inwoners opnieuw naar het recyclagepark van Wezembeek-Oppem moeten 
gaan. 
Volledige duidelijkheid rond periode en duur is et nog niet. 
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Gemiddeld produceert elke Vlaming 500 kg afval per jaar. Gelukkig wordt dan 70 
% hiervan gerecycleerd. 
Het recyclagepark speelt hier een belangrijke rol. 
Op elk recyclagepark kan men terecht met meer dan 25 verschillende 
afvalsoorten. Betalen doet men enkel voor grote hoeveelheden of voor niet 
recycleerbaar afval. 90 % van de klanten bezoeken het recyclagepark gratis. 

 
5 – Afdaken recyclagepark – KGA (klein gevaarlijk afval)  

De RvB heeft besloten op alle recyclageparken de door Milieuvergunning  
verplichte afdaken voor KGA te plaatsen. Dat was ook het geval in het 
recyclagepark van KRAAINEM. 

 
6 – Aanbod INTERZA voor lagere scholen 

Men heeft vastgesteld dat de hoeveelheden wat betreft gft, huis-aan-huis-
inzameling daalt : per inwoner uitgedrukt betekent dit een gewicht van 112,26 kg 
per inwoner (nog meer dan 200 in 2004) ; restafval steeg van 1.6 % en een 
daling van 3 % voor papier. 

 
7– Wijk St-Pancratius – pilootprojekt gft-zakken 

In de wijk rond Sint-Pancratius, gezien de moeilijkheden voor inwoners van 
appartementen gft containers te gebruiken, hebben ze vanaf april 2017 de kans 
gekregen om een gft-emmertje en composteerbare zakken te gebruiken. Die 
zullen mee worden opgehaald tijdens de wekelijkse gft-inzameling. 
Na proefperiode zal na gegaan worden of dit project voor andere wijken mogelijk 
is. 
 

8– Stopzetting taxusverzameling 
De taxusactie werd begin 2017 stopgezet omdat de partners « Vergroot de Hoop 
» er eveneens mee ophield. 

 
9- Personneelszaken 

- De RvB heeft besloten een projectleider-zwerfvuil en sluikstort - aan te werven. 
Na aanwervingsprocedure werd Mv Maaike DE RIDDER aangeworven met 
arbeidsovereenkomst voor één jaar verlengbaar. Zij zal actief zijn voor de 2 
intercommunales – INTERZA en INCOVO. 

- De personneelstatistieken voor 2017 blijven gunstig : er waren zeer weinig 
afwezigen wegens ziekte en arbeidsongeval. 

- De RvB heeft ook besloten en blusopleiding aan de mechaniekers en ook aan de 
parkbeheerders te voorzien. 

- Opzeg van de verantworodelijke « klanten en communicatie »  Mv Brenda 
SCHEEPMAN en aanwerving in haar plaats van Mv Herlinde BAEYEN. 

 
10 – Ten slotte : 

Vele Gemeenteraadsleden zitten effectief graag in het Bestuur van een 
Intercommunale. Niet omwille van de bescheiden zitpenningen (bij INTERZA : 
gelijk als in de Gemeenteraad), wel omdat ze bij een intercommunale mee de 
dienstverlening voor gewone burgers in de praktijk kunnen brengen. 
In onze INTERZA intercommunale wordt NIET aan POLITIEK gedaan, wel aan 
BELEIDSOPBOUW ten bate van de INWONER. 
Daarom ben ik nog dankbaar aan de Gemeenteraad van KRAAINEM voor het 
vertrouwen dat ze mij hebben getoond en zal het mandaat dat mij werd 
toevertrouwd – de doeltreffendheid van openbare diensten, het gezond beheer 
van de financiën en de tevredenheid van de bevolking voor bewezen diensten 
– steeds nauwzettend voorzetten. 
 

Ik blijf steeds tot uw beschikking voor bijkomende vragen". 
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Besluit 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het dienstjaar 2017 van Interza 
opgemaakt door de heer G. von Wintersdorff. 
 

 
9. ETHIAS - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 DECEMBER 

2017 - VERSLAG 
 

Feiten en context 
• De heer von Wintersdorff woonde op 27 december 2017 de tweede buitengewone 

algemene vergadering bij en maakte een verslag op als volgt: 
"Op 28 april 2015 werd ik aangeduid als gemeentelijke afgevaardigde om de 
vergaderingen van ETHIAS bij te wonen. 
Op 27 november jl. vond een Algemene Buitengewone Vergadering plaats ; 
daar de vereiste quorum niet bereikt werd heeft een nieuwe ABV bijeen 
geroepen op 27 december jl. met dezelfde agenda : 
A/-  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 hervezekeringsondernemingen. 

2. Verslag van de commissaris over de samenvattende staat van activa 
 en passiva van de onderlinge verzekeringsvereniging op 
 30/09/2017, overeenkomstig artikel 251 van de wet van 13 maart 
2016 betreffende het statuut van en het toezicht op verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen. 

3. Omzetting van Ethias Gemeen Recht onderlingen 
verzekeringsvereniging in een coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid en aanneming van de nieuwe tekst van de statuten. 

B/-  1. Ontslag van de bestuurders van onderlingen verzekeringsvereninging 
2. Benoeming van de nieuwe bestuurders van de coöperatieve 
venootschap met beperkte aansprakelijkheid. (ndlr : dezelfde die 
ontslag hebben gegeven van de onderlingen verzekeringsverzekeringen. 

De aanwezige leden van de BAV hebben met eenparigheid de verschillende 
punten goedgekeurd." 

 
Besluit 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de tweede buitengewone algemene 
vergadering van Ethias, opgemaakt door de heer G. von Wintersdorff. 
 

 
10. MOTIE - EIGEN RECHTBANK EN PARKET HALLE-VILVOORDE 
 

Feiten en context 
• Sinds april 2014 kent ons land nog slechts 12 gerechtelijke arrondissementen. De 

wetgever is op dat moment niet ingegaan op de vraag om een eigen gerechtelijk 
arrondissement te creëren voor Halle-Vilvoorde of voor Vlaams-Brabant. Op deze 
manier blijft de rechtzoekende uit Halle-Vilvoorde aangewezen op de Brusselse 
rechtbank.  

• De Brusselse rechtbank kampt met structurele achterstand en 
organisatieproblemen. Daarenboven wordt de indruk gewekt dat de doelbewuste 
keuze voor de Franstalige kamers van de rechtbank – ook door Nederlandstalige 
inwoners van Halle-Vilvoorde – geïnspireerd is door een grotere kans op 
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procedurele vertragingen, een mildere bestraffing of een hogere kans op 
seponering.  

• Teneinde de legitimiteit van de gerechtelijke instanties in Halle-Vilvoorde gaaf te 
houden en de efficiëntie van de werking van justitie te verbeteren, is het 
essentieel dat ook de inwoners van Halle-Vilvoorde over een volwaardige 
rechtbank beschikken. Deze rechtbank zal een rechtspraak kunnen leveren die 
nauwer aansluit bij de waarden en normen in de regio.  

• Anderzijds beschikt Halle-Vilvoorde sinds 2014 over een eigen parket, dat een 
eigen onderzoeksbeleid kan voeren en hierbij, op basis van de lokale context, 
specifieke prioriteiten kan bepalen. Er wordt extra aandacht besteed aan een 
snelle reactie door onmiddellijk een voorstel te doen tot een minnelijke schikking 
of onmiddellijk te dagvaarden indien niet tot betaling wordt overgegaan.  

• Deze aanpak heeft duidelijk tot betere resultaten geleid, zeker in strafzaken. De 
vervolgingsgraad in correctionele zaken is gestegen van ongeveer 8% naar 20%. 
Ook in verkeerszaken is een stijging waar te nemen van 65% naar 85%. Het 
aantal vonnissen van de correctionele rechtbanken in dossiers van Halle- 
Vilvoorde zijn op een paar jaar tijd gestegen van 1500 tot 2363.  

• Ondanks het feit dat het parket van Halle-Vilvoorde nog niet beschikt over de 
beloofde capaciteit en mogelijkheden, mogen de resultaten gezien worden. Ze 
tonen aan dat het lokale onderzoeksbeleid inspeelt op de specifieke noden van 
Halle-Vilvoorde. Dit neemt niet weg dat wordt aangedrongen op een eigen 
rechtbank. 

 
Juridische gronden 

• Gelet op de gebiedsomschrijving van het gerechtelijk arrondissement Brussel 
zoals opgenomen in artikel 4, 4°, 1ste lid van het Bijvoegsel bij het Gerechtelijk 
Wetboek. 

• Gelet op de vreemde situatie, zoals opgenomen in artikel 4, 4°, 2de lid van het 
Bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek, dat de inwoners van Kraainem, een 
Vlaamse gemeente, aangewezen zijn op rechtbanken met zetel in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

• Gelet op het vreemde feit, zoals opgenomen in artikel 7ter van de Wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dat de inwoners van Kraainem, 
een gemeente in het Nederlandstalig taalgebied, vrijwillig voor de rechtbank van 
de taal van hun keuze kunnen kiezen. 

• Rekening houdend met de aanzienlijke organisatorische en culturele verschillen 
tussen de Franstalige en de Nederlandstalige rechtbanken in Brussel. 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Interventie(s) 

1) De burgemeester D. Cardon de Lichtbuer vindt niet dat het de rol is van de 
gemeente om de 6de staatshervorming te voltooien, er bestaan andere middelen 
om iets aan de achterstand van de rechtbanken te doen dan een eigen rechtbank 
te creëren. 

 
Besluit met 3 ja-stemmen (Jozef Van Eeckhoudt, Luc Timmermans en Joost 
Vanfleteren), 15 nee-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Olivier Joris, Elisabeth de 
Foestraets-d'Ursel, Thierry Van De Plas, Françoise Devleeschouwer, Dominique Houtart, 
Guillaume von Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Cathy Vandamme-Henrot, Pierre Simon, 
Alain Van Herck, Isabel Rodriguez, Chantal Ochelen, Bernadette Glidden en Arnold 
d'Oreye de Lantremange), 4 onthoudingen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, 
Carel Edwards en Johan Forton) 
 
De gemeenteraad beslist het voorstel te verwerpen. 
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Artikel 1: 
Zich als Kraainem niet aan te sluiten bij de roep om een eigen rechtbank te krijgen voor 
de inwoners van het arrondissement Halle-Vilvoorde met inbegrip van de Vlaamse rand 
rond Brussel. 
 
Artikel 2: 
Zich als Kraainem niet aan te sluiten bij de vraag naar een eigen volwaardig parket voor 
de inwoners van Halle-Vilvoorde, met een volledig ingevuld kader en eigen technische 
voorzieningen. 
 
Artikel 3: 
Deze motie zal niet doorgestuurd worden naar de voorzitters van het Vlaams Parlement 
en het Federaal parlement en aan de Minister van Justitie. 
 

 
11. AANSLUITING BIJ STATIEGELDALLIANTIE 
 

Feiten en context 
• Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt 

nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilnisbak. 
• Lokale overheden proberen hun grondgebied netjes te houden maar kijken aan 

tegen een torenhoge factuur voor het opruimen van zwerfvuil, dat voor 40 
procent uit drankverpakkingen bestaat. Deze kosten worden uiteindelijk 
opgehaald bij alle belastingbetalers via de jaarlijkse gemeentebelasting. 

• Uit de samenleving komt steeds meer druk op de Vlaamse regering om in 2018 
statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen.Meer en meer burgers en 
organisaties vragen een oplossing voor zwerfafval, meer bescherming van het 
milieu en beter hergebruik van materialen. Statiegeld is een essentieel onderdeel 
van deze oplossing. Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden 
ingeleverd.  

• Het principe van statiegeld is eenvoudig: bovenop de prijs van een plastic fles of 
blikje betaal je bijvoorbeeld 0,25 euro statiegeld. Die 0,25 euro krijg je volledig 
terug op het moment dat je de lege verpakking via een automaat of winkelbalie 
terugbrengt. Statiegeld is dus geen belasting: wie zijn flesje of blikje netjes 
terugbrengt betaalt helemaal niets extra’s. Na inleveren gaat de verpakking het 
recyclingproces in om opnieuw in de productie van plastic flessen en blikjes te 
worden gebruikt.  

• Vandaar dat maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, 
bedrijven en milieuorganisaties zich verenigden in de Statiegeldalliantie om een 
gezamenlijk geluid vóór statiegeld op blikjes en plastic flessen te laten horen 
richting de verschillende regeringen die  België rijk is. 

• Die Statiegeldalliantie groeit razendsnel: op anderhalve maand steeg het aantal 
alliantiepartners van 21 naar het indrukwekkende cijfer van 101 partners: 
organisaties, bedrijven, verenigingen, actiecomités en gemeenten uit Nederland 
én Vlaanderen zoals onder meer Natuurpunt, Test Aankoop, de KVLV, de Bond 
Beter Leefmilieu en in Vlaams-Brabant reeds de gemeenten Haacht, Gooik en 
Vilvoorde. 

• De Statiegeldalliantie nodigt ondertussen ook de andere Vlaamse steden en 
gemeenten uit om zich aan te sluiten. Het zwerfvuil, waar blikjes en flesjes een 
groot deel van vormt, is immers een grote kostenpost voor de gemeenten: elk 
jaar meer dan 100 miljoen euro in Vlaanderen. 

• Met statiegeld zouden deze kosten verminderen, die nu bij de belastingbetalers 
terecht komen. Een belangrijk thema in dit jaar van lokale verkiezingen. 

• Statiegeld is ook de eerste stap naar een circulaire economie. Zo kunnen 
organisaties en gemeenten tonen dat ze een concrete oplossing willen voor de 
problemen van zwerfvuil, milieuvervuiling door plastic, en de plastic soep in 
rivieren en zeeën. 
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Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen, eerder minder kosten waardoor gemeentebelastingen kunnen 
dalen. 
 
Interventie(s) 

1) Schepen d'Ursel geeft extra toelichting: 
Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. 
Statiegeld is dus geen belasting. 

 
Wie zijn flesje of blikje netjes terugbrengt, betaalt helemaal niets extra’s. 
Na inleveren gaat de verpakking het recyclingproces in om opnieuw in de 
productie van plastieken flessen en blikjes te worden gebruikt. 

 
Wat is deze Statiegeldalliantie ? Zij groepeert meer dan 100 Vlaamse en 
Nederlandse organisaties en bedrijven. Een aantal Vlaamse gemeenten zijn bij de 
Alliantie toegetreden. Waarom niet Kraainem ? 

 
Wat denkt de VVSG over het Statiegeld ? 
De VVSG heeft in deze een genuanceerd standpunt waarbij zij stelt dat statiegeld 
een gedeeltelijke oplossing kan bieden, maar dat de ondersteuning van de 
gemeenten via de Mooimakers zoals die vandaag bestaat zeker in stand moet 
worden gehouden.(= steunpunt waar gemeenten, Fost Plus en het Vlaamse beleid 
samen in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort). 

 
Volgens Interza zou het zwerfvuil dat onder statiegeld valt,20 à 30 % bedragen 
(afhankelijk van het onderzoek) van het totale zwerfvuill (afhankelijk van het 
onderzoek). 

 
Volgens Interza moeten in de beleidsdiscussie de voordelen van statiegeld op 
gebied van zwerfvuil worden afgewogen tegen de nadelen: extra kosten en plaats 
voor de distributiesector, verschuiving van de verkoop indien bv in het Brussels 
gewest statiegeld niet zou gelden, verlies van efficiëntie van de ophaling via de 
blauwe pmd zak. 

 
Ondertussen stel ik voor aan de gemeenteraad om zich aan te sluiten bij deze 
Statiealliantie. Het is een manier voor de gemeenteraad om druk te zetten op de 
bevoegde minister om oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op 
alle Pet-flessen en blikjes en de wet voor het statiegeld in te voeren. 

 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Zo vormen de 
aangesloten actoren een groter draagvlak om samen de bevoegde regeringen op te 
roepen om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld 
op alle PET-flessen en blikjes. 
 

 
12. SCOUTS - EENHEDEN PI 39 EN GH 88 
 

Feiten en context 
• Met de bouw van de nieuwe polyvalente zal het lokaal van de eenheden 39 en 88 

gesloopt worden. 
• Momenteel dient dit lokaal voor de opslag van grote tenten en kampmateriaal. 

Daarnaast is dit ook de enige ontmoetingsplaats (bar PI) voor de leden en ouders. 
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• In het “chalet” gelegen op het terrein van de hoeve Van Deuren, is er blijkbaar 
geen plaats voorzien voor deze eenheid. 

 

 
• Waar kunnen deze eenheden terecht na de aanvang van de werkzaamheden voor 

de nieuwe polyvalente zaal? 
 
Juridische gronden 

• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 57 §3,1° bepaalt dat 
het college de daden van beheer over gemeentelijke inrichtingen en 
eigendommen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels 
dient uit te voeren 

• Op de GR van 19-12-17 werd besloten om dit punt te verdagen naar een volgende 
zitting. 

 
Argumentatie 

• De gemeenteraad stelt voor een type ‘’klascontainer’’ te huren, en deze naast de 
houten chalet de plaatsen. Gelet op de opgebouwde ervaring in deze materie 
(Nederlandstalige school) zijn hiervoor de budgetten gekend bij de 
gemeentediensten. 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Interventie(s) 

1) Schepen O. Joris herhaalt dat hij op vorige gemeenteraad had aangehaald dat 
men reeds bezig is met het dossier. Het college van burgemeester en schepenen 
heeft een budget van 80.000 euro voorzien. 

2) Raadslid L. Timmermans vraagt zich af hoe dit uitgebreid zal kunnen worden op 
die locatie. 

3) Schepen O. Joris antwoordt dat er vandaag niet gestemd kan worden. 
4) Raadslid A. d'Oreye de Lantremange vraagt waarom zouden de scouts niet naar 

het vredegerecht kunnen gaan in de overgangsperiode. 
5) Schepen O. Joris antwoordt dat dit één van de mogelijke plaatsen is en dat dit 

met de diensten zal bekeken worden. 
6) Raadslid A. d'Oreye de Lantremange vindt het vredegerecht de beste oplossing. 
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7) Raadslid J. Vanfleteren vraagt hoe het bedrag van 80.000 euro is samengesteld. 
8) Schepen O. Joris zegt dat het een schatting is tot uitbreiding van de chalet, we 

zullen komen met een oplossing vóór de afbraak van het gebouw. 
9) Raadslid B. Waucquez heeft de indruk dat de recreatiezone gewijzigd zou zijn 

conform de huidige GIS website. Dit zou nagekeken moeten worden. 
10) Raadslid J. Van Eeckhoudt dankt raadslid A. d'Oreye de Lantremange voor zijn 

voorstel. 
11) Burgemeester D. Cardon de Lichtbuer  zegt dat in het gebouw van het 

vredegerecht veiligheidsproblemen zijn. 
 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad vraagt de diensten om snel een oplossing uit te werken voor de 
opvang en opslag van materiaal voor de eenheden 39 en 88, en dit voor de opgestart 
van de afbraakwerken van het huidig lokaal. 
 

 
13. SMART CITY - OPROEP CITY OF THINGS 
 

Feiten en context 
• Zie ook GR notulen 2016-09-26, 2017-10-24 en 2017-11-28 
• Trefdag 2017-10-12, zie http://www.trefdag.be/Pages/default.aspx 
• VVSG Vergadering Smart Cities op 2017-10-24 (notulen worden apart 

gecirculeerd) 
• 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) 

• VVSG Vergadering Smart Cities op 2018-01-22 (notulen worden apart 
gecirculeerd) 

 
Juridische gronden 

• De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en uitvoeringsbesluiten  
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 

 
Argumentatie 

• 2018-01-23_projectvoorstel_cityofthings_IC2.docx (zie bijlage) zou een concreet 
project kunnen worden om fietsen in Kraainem te promoten. 

• Het staat los van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde, dus geen probleem met 
feite dat de intentieverklaring van 2017-12-20 (nog) niet getekend is (STAVAZA 
hieromtrent?). Het belet ook niet dat wij met het Toekomstforum Halle-Vilvoorde 
verdere stappen zetten indien relevant 

• Geen financiële verplichtingen op dit moment, beslissing pas in april 2018 (na 
grondige evaluatie van het project en van de financiële implicaties voor de 
gemeente) 

• Bevestigde partners tot hiertoe: gemeente Bonheiden [veel interessante 
initiatieven, zie o.a. https://www.bonheiden.be/fietsen], Fietsberaad Vlaanderen 
en de provincie Antwerpen. Op 2018-01-22 was ik aanwezig op de VVSG WG 
Smart Cities, en verschillende gemeenten waren geïnteresseerd in dit project 

• Dit lijkt ons dus een ideale gelegenheid om op de kar van City of Things te 
springen, en dit met beperkte risico's. Het definitieve document zou pas tegen 
30/1 klaar zijn, net op tijd voor de GR van januari 2018 (wij moeten tegen 31/1 
onze interesse bevestigen) 

 



17 

Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Interventie(s) 

1) Raadslid L. Timmermans stelt dat het project een toegevoegde waarde kan 
bieden, maar vraagt om de website offline te plaatsen en dit op te nemen in de 
gemeentelijke website. 

2) Raadslid B. Waucquez vindt het een verkeerd signaal om de website te 
verwijderen en zou dit spijtig vinden naar VVSG toe. 

3) Raadslid L. Timmermans vindt het erg dat het 1 maand nam om deze website te 
integreren in de gemeentelijke website, dit had reeds moeten gebeuren, waarmee 
raadslid B. Waucquez akkoord gaat. 

4) Schepen O. Joris zegt dat dit sowieso in een bredere context gezien moet gezien 
worden, zoals reeds gemeld tijdens onze vergadering met smart cities zijn we op 
mobiliteitsgebied sowieso bezig om deze visie te integreren in ons werk. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn Floating car data , check voor sensoren m.b.t. 
parkeerbeleid, snelheidsanalyses, het organiseren van fietspooling op school 
waarbij whatsapp een tool kan zijn, ... enz. 

5) Raadslid B. Waucquez herhaalt dat dit moet bevestigd worden voor 31 januari 
2018. 

6) Schepen O. Joris antwoordt dat er maar één persoon rond mobiliteit werkt, het is 
veel te veel werk tegenover de huidige werklast van de dienst. We integreren 
reeds in sommige diensten het 'smart gegeven', het is te vroeg om een optie te 
nemen. 

7) Raadslid B. Waucquez stelt voor om zelf het voorbereidend werkt te doen met 
mevrouw Abrahams en om nadien te evalueren of men verder gaat. 

8) Raadslid L. Timmermans stelt een princiepsbeslissing voor om van het platform 
gebruik te maken. 

9) Raadslid Ch. Ochelen zegt dat na de slechte ervaring met het fietspad Astridlaan, 
het misschien goed is om ideeën te zoeken bij andere partners. en vraagt wat er 
dan gebeurd na 1 april 2018. 

10) Raadslid B. Waucquez antwoordt dat men dan de conclusie zal trekken dat het 
interessant is of niet. Het projectvoorstel vindt u als bijlage. 

11) Motivatie onthouding Ch. Ochelen: Op basis van het artikel kan zijn niet stemmen. 
 
Besluit met 9 ja-stemmen (Guillaume von Wintersdorff, Jozef Van Eeckhoudt, Luc 
Timmermans, Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Carel Edwards, Isabel 
Rodriguez, Johan Forton en Joost Vanfleteren), 11 nee-stemmen (Dorothée Cardon de 
Lichtbuer, Olivier Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Thierry Van De Plas, Françoise 
Devleeschouwer, Dominique Houtart, Bruno Vandersteen, Cathy Vandamme-Henrot, 
Pierre Simon, Alain Van Herck en Arnold d'Oreye de Lantremange), 1 onthouding 
(Chantal Ochelen) 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om niet deel te nemen aan het project City of Things om fietsen 
in Kraainem te promoten. 
 

 
14. VRAGEN VAN GEMEENTERAADSLEDEN 
 

Op verzoek van raadslid MF Constant 
Verkeersbord ten hoogte van de Wezembeeklaan 57 

Op de gemeenteraad van 30/05/2017 stelde Luc Timmermans een vraag in 
verband met een verkeersbord dat slecht geplaatst werd op de Wezembeeklaan. 
De schepen van mobiliteit, Olivier Joris, had toen geantwoord dat AWV de huidige 
2 steunpalen tot 1 zou reduceren, zodat de doorgang gevrijwaard blijft. 
8 maanden later is er nog altijd niets gebeurd. 
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1. Wanneer zal die verandering eindelijk doorgevoerd worden? 
2. Zou het toch niet mogelijk zijn dit bord tot aan de Delitraiteur te verplaatsen 

zodat het niet meer vol in het zicht staat van het aanpalend huis? 
 
Antwoord schepen O. Joris: 
Zoals u weet is de Wezembeeklaan in beheer van het Vlaams Gewest. De 
wegentoezichter van AWV heeft een tijdje geleden een opdracht overgemaakt om 
de geplande wijziging uit te voeren, onze diensten hebben de bevestiging 
gekregen dat dit weldra zal gebeuren. 
Het verplaatsen van het bord is geen optie voor AWV. 

 
Op verzoek van raadslid J. Forton 

Stand van zaken in verband met het Pikdorenveld 
 

 
 

Eerst verwijs ik naar het gemeentelijk structuurplan Kraainem (ref doc 
120270266.doc) opgesteld door Soresma in maart 2006. 
Blz. 5, § 14, “De gemeente neemt het initiatief voor overleg met het Vlaamse 
Gewest inzake volgend processen …..de uitbouw van de handels- en 
bedrijfsfunctie zowel als mogelijkheden voor woningbouw voor het deelgebied 
Pikdorenveld. 
§ 15 de gemeente pleegt nauw overleg met de wegbeheerder voor het uiwerken 
van een ontwerp voor de Wezembeeklaan in functie van het herprofileren, ten 
einde de mobiliteitsproblematiek te verbeteren. 
Op de gemeenteraad van XXX, werd op blz. 25, pt.10, “ …… als men vandaag een 
omgevingsanalyse voorbereidt.” 

 
Vraag 1 : is er al meer duidelijkheid over de bestemming van deze site? 
Vraag 2 : is de omgevingsanalyse al opgestart? Indien niet, voor wanneer is deze 
geland? 

 
Antwoord schepen Fr. Devleeschouwer 
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Er is momenteel nog geen duidelijkheid over de bestemmingen van de site. Indien 
er een studie opgestart zou worden, zal deze verplicht moeten kaderen in de 
vastgelegde elementen in het GRS. De studie zou door de gemeente getrokken 
worden, maar zal alle stakeholders moeten betrekken (AWV, Omgeving, Brussels 
Gewest, De lijn, MIVB, buurtbewoners, ... ). Dit is een politieke beslissing die 
genomen dient te worden. 
De (ruimtelijke) omgevingsanalyse wordt dit jaar uitgevoerd. Dit zal niet over 
enkel het pikdorenveld gaan, maar over het volledige ruimtelijke ordeningsbeleid 
(vergunningen, visie, handhaving, ...)  

 
Op verzoek van raadslid B. Waucquez 

Container Park 
Wetgeving en reglementering  
◦ De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en uitvoeringsbesluiten  
◦ Het Gemeentedecreet  
◦ Huishoudelijk Reglement gemeente 
 
Beschrijving  
◦ Het container park van Kraainem zou binnenkort dichtgaan voor een periode 

van een aantal maanden, en dit om het fietspad (autoroute) te kunnen 
verbreden. 

◦ Dit zou aan fase 2 van de werken aan de Woluwelaan gekoppeld worden. 
 
Vragen 
◦ Klopt dit, en indien ja, wat is de verwachte planning en layout van de 

toekomstige site?  
 
Antwoord schepen O. Joris 

Het klopt dat de geplande fietssnelweg van de R22 Woluwelaan door het huidige 
containerpark zal lopen.  
De verschillende instanties werken momenteel aan de planning, de start van de 
werken zal zeker niet voor oktober 2018 zijn en het is de bedoeling om de 
werken van fase 2 te koppelen aan de inrichting van de fietssnelweg. 
In de maand maart zal de Werkvennootschap infosessies houden voor de 
inwoners en handelaars. 

 
Op verzoek van raadslid L. Timmerma,s 

Schepencollege 05/12/2017 (punt 32) : Evaluatie gemeentesecretaris 

deelnemers: 
De dienst adviseert de lijst van de leden van het MAT-team als  sleutelpersonen 
om te interviewen. In het decreet (art. 115) staat : "De gemeentesecretaris, de 
adjunct-gemeentesecretaris en de financieel beheerder worden echter in 
voorkomend geval geëvalueerd door een evaluatiecomité, bestaande uit het 
college van burgemeester en schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad. 
Die evaluatie vindt plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door 
externe deskundigen in het personeelsbeleid. Het voorbereidend rapport wordt 
opgemaakt op basis van een evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en 
de functiehouder en op basis van een onderzoek over de wijze van functioneren 
van de functiehouder, waarbij de burgemeester, de leden van het 
managementteam en de voorzitter van de gemeenteraad betrokken worden. Het 
evaluatiecomité stemt over het evaluatieresultaat gunstig of ongunstig. Bij staking 
van stemmen is het evaluatieresultaat gunstig." In de notulen van het college is 
er geen sprake van een dergelijk evaluatiecomité, noch van een voorbereidend 
rapport opgesteld door externe deskundigen in het personeelsbeleid, noch van 
een evaluatiegesprek dat plaats zou gevonden hebben tussen de externe 
deskundigen en de functiehouder, noch over een onderzoek over de wijze van 
functioneren van de functiehouder, noch over de betrokkenheid door de 
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burgemeester, de leden van het MAT-team en de voorzitter van de gemeenteraad,  
bij een voorafgaand onderzoek over de wijze van functioneren van de 
functiehouder. Kan het schepencollege hier meer uitleg over geven en hoe ver 
staat men met deze evaluatiegesprekken (die toch niet onbelangrijk zijn als men 
het gemeentedecreet er op na leest)? 

 
Antwoord schepen Fr. Devleeschouwer 
Het college heeft in zitting van 23 augustus 2016 een externe deskundige 
aangesteld in het kader van de evaluatie van de decretale graden voor de 
gemeente en het OCMW, zijnde Galilei (ondertussen is de naam veranderd in 
Randstad Professionals). Hierbij werd gekozen voor de optie binnen de offerte om 
zowel de leden van het M-team als andere medewerkers te interviewen aan de 
hand van een 360° vragenlijst.  
Tijdens de zitting van 4 oktober 2016 besliste het college wie zou geïnterviewd 
worden als sleutelpersoon en welke personen de 360° vragenlijst zouden moeten 
beantwoorden. De burgemeester, de schepen van personeel en de leden van het 
managementteam werden aangeduid als sleutelpersoon, de overige schepenen, 
de ploegbazen en de stelplaatsbeheerder werden aangeduid om de 360° 
vragenlijst in te vullen.  
Tijdens het college van 05/12/2017 werd deze beslissing gewijzigd in functie van 
de veranderde samenstelling van het managementteam.  
Op 27/12/2017 heeft het college de 360° vragenlijst goedgekeurd.  
Vervolgens werd er een actieplan opgesteld door de externe deskundige dat 
momenteel wordt afgewerkt: 
Tussen 8 en 21 januari dienden de personen die aangeduid werden om de 360° 
vragenlijst in te vullen, hun vragenlijst in te vullen. 
• In diezelfde periode werd een MBTI test afgenomen van de 

gemeentesecretaris. 
• Eind januari/begin februari worden de sleutelfiguren geïnterviewd door de 

externe deskundige. Een groot deel van de interviews is reeds gebeurd, een 
aantal interviews moet nog plaatsvinden. 

• Midden februari vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de externe 
deskundige en de gemeentesecretaris en zal er feedback gegeven worden 
betreffende de MBTI. 

• Vervolgens zal er een eindrapport opgemaakt worden naar aanleiding van het 
evaluatiemoment, het 360°rapport en het evaluatiegesprek. Dit eindrapport 
zal voorgelegd worden aan het evaluatiecomité, die op basis hiervan de 
evaluatie zal doen. 

 
Raadslid L. Timmermans vraagt zich af of deze werkwijze wel correct is en vraagt 
een kopie van het antwoord van de schepen te mogen krijgen. 
 

Onderzoek impact geluid lawaai luchthaven Zaventem: 
We hebben mogen vernemen in de pers dat geen enkel studiebureau de impact 
van het lawaai van de luchthaven van Zaventem wil onderzoeken.  Alleen een 
studiebureau dat zowel gewerkt heeft voor het Brussels Gewest als de luchthaven 
heeft zich gemeld. Kan de bevoegde schepen ons meer informatie geven waarom 
het zo moeilijk is om een dergelijk studiebureau te vinden en vooral over hoe het 
nu verder moet? In het schepencollege van 09/01/2018 staat duidelijk dat de 
gunningsprocedure eind Januari 2018 moet afgelopen zijn. 

 
Antwoord schepen d’Ursel 
Schepen d'Ursel antwoordt en merkt op dat hij over twee verschillende zaken 
spreekt. 
Hier gaat het eigenlijk over de openbare aanbesteding, in de notulen van het 
college van burgemeester en schepenen staat "louter" wat we hebben vernomen, 
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het college van burgemeester en schepenen heeft niets meer vernomen. Er zal 
een andere overheidsopdracht gestart worden. 

 

 
15. MONDELINGE VRAGEN VAN GEMEENTERAADSLEDEN 
 

1) Raadslid B. Waucquez vraagt wanneer het budget wordt geagendeerd? 
◦ De burgemeester D. Cardon de Lichtbuer zegt dat het budget op de volgende 

gemeenteraad wordt geagendeerd, het college van burgemeester en 
schepenen heeft gisteren pas het ontwerp goedgekeurd. 

◦ Schepen Fr. Devleeschouwer zegt dat het document op 12 februari 2018 
beschikbaar is, de financiële commissie zal plaatsvinden 20 februari 2018. 

2) Raadslid L. Timmermans verwijst naar de folders van Défi, waarbij de 
bevoegdheden van de ontslagnemende schepen A. d'Oreye de Lantremange nu 
overgedragen zijn naar de nieuwe schepen Fr. Devleeschouwer. 
Hij vraagt of de schepenambten nu dan verdeeld zijn? 
◦ De burgemeester D. Cardon de Lichtbuer antwoordt dat er nog geen akkoord 

is over de bevoegdheden. 
3) Raadslid L. Timmermans stelt vast dat er nog nooit zoveel vuurwerk is geweest in 

Kraainem op 31 december 2017. Blijkbaar zijn er mensen uit Brussel tot Kraainem 
gekomen omdat in Brussel niet toegelaten was. 
◦ De burgemeester D. Cardon de Lichtbuer antwoordt dat dit ook in Kraainem 

verboden is. De burgemeester heeft een onderzoek gevraagd aan de politie. 
Dit zal onder andere nog besproken worden in het kader van de wijziging van 
het politiereglement. 

 

 
 
 
 
 
 
Joëlle Eggermont 
Gemeentesecretaris 

Dominique Houtart 
Voorzitter 

 


