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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 29/05/2018
Van 19:00 uur tot 22:46 uur

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

d'Ursel, Thierry Van De Plas en Françoise Devleeschouwer
Gemeenteraadsleden: Jozef Van Eeckhoudt, Bruno Vandersteen, Luc 

Timmermans, Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, 
Pierre Simon, Alain Van Herck, Carel Edwards, Isabel 
Rodriguez, Johan Forton, Joost Vanfleteren, Chantal 
Ochelen en Bernadette Glidden

Gemeentesecretaris: Joëlle Eggermont
Gastspreker: Sophie Mary

Verontschuldigd:
Gemeenteraadsleden: Arnold d'Oreye de Lantremange, Guillaume von 

Wintersdorff en Cathy Vandamme-Henrot

Gemeenteraadslid Jozef Van Eeckhoudt verlaat de vergadering vanaf punt 21.
Burgemeester Dorothée Cardon de Lichtbuer verlaat de vergadering vanaf punt 24.
Gemeentesecretaris Joëlle Eggermont verlaat de vergadering vanaf punt 24.

Sophie Mary is Gemeentesecretaris, wnd vanaf punt 24.
Gemeenteraadslid Isabel Rodriguez verlaat de vergadering vanaf punt 24.

OPENBARE ZITTING

1. Punt met hoogdringendheid - Vivaqua & De Watergroep - Goedkeuring akten
2. Vivaqua & De Watergroep - Goedkeuring akten
3. Goedkeuring notulen van 24 april 2018
4. Goedkeuring notulen van 3 mei 2018
5. Belgische Senaat - Kennisname - Motie strekkende tot de bevestiging van het 

behoud van het stelsel van faciliteiten van de stad Ronse
6. Integratie gemeente/OCMW - Visie Kraainem 2.0
7. Kerkfabriek Sint-Dominicus - Rekening 2017
8. Kerkfabriek Sint-Pancratius - Rekening 2017
9. Scholen - Organisatie opvang schoolvakanties- Uitgezonderd zomervakantie
10. Intercommunale - Iverlek - Algemene vergadering van 15 juni 2018 - Expliciete 

beslissing over de verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur 
en de statutenwijziging

11. Elk zijn Huis - Algemene vergadering - 16 mei 2018
12. De Lijn - Algemene gewone vergadering - 29 mei 2018
13. Ethias - Jaarvergadering - 5 juni 2018
14. VVSG - Algemene vergadering - 14 juni 2018
15. Intergemeentelijke samenwerking/dienstverlener - Vereniging voor Openbaar groen 

- Statutaire algemene vergadering - 14 juni 2018
16. Intercommunale - Interza - Jaarvergadering - 19 juni 2018
17. Zefier - Bijzondere algemene vergadering - 28 juni 2018 - Aanduiding 

gemeentelijke vertegenwoordiger
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18. Mobiliteit - Locatie beveiligde fietsbox - Wezembeeklaan - Koningin Astridlaan en 
bijhorende retributiereglementen

19. De Watergroep - Algemene vergadering - 8 juni 2018
20. Installeren van slimme camera's (ANPR) op strategische locaties op grondgebied 

Kraainem
21. Scouts - Eenheden PI 39 en GH 88
22. Cambio autodelen - Aansluiting door de gemeente
23. Vragen van gemeenteraadsleden

BESLOTEN ZITTING

24. Evaluatie gemeentesecretaris - Wijziging verslag evaluatiecomité - Kennisname
25. Aanstellingsbesluit - Algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur
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OPENBARE ZITTING

1. PUNT MET HOOGDRINGENDHEID - VIVAQUA & DE WATERGROEP - 
GOEDKEURING AKTEN

Feiten en context
• Hierbij wordt gevraagd om het volgend punt met hoogdringendheid te 

behandelen:
1) Vivaqua & De Watergroep - Goedkeuring akten

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

toevoeging van punten bij hoogdringendheid.
• Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 28, §2, waarbij de

gemeenteraad beslist met twee derde van de aanwezige leden en op 
gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering.

Adviezen
• 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 met 17 ja-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Véronique Caprasse, Olivier 
Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Thierry Van De Plas, Françoise Devleeschouwer, 
Dominique Houtart, Bruno Vandersteen, Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, 
Pierre Simon, Alain Van Herck, Carel Edwards, Isabel Rodriguez, Johan Forton, Chantal 
Ochelen en Bernadette Glidden), 2 nee-stemmen (Luc Timmermans en Joost 
Vanfleteren), 1 onthouding (Jozef Van Eeckhoudt)

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om het punt met hoogdringendheid "Vivaqua & De Watergroep 
- Goedkeuring akten" te behandelen.

2. VIVAQUA & DE WATERGROEP - GOEDKEURING AKTEN

Feiten en context
• Met betrekking tot de waterbedeling (toevoer en distributie) en de sanering op het 

grondgebied van de gemeente, meer bepaald de uittreding van de gemeente uit 
Vivaqua en de toetreding tot De Watergroep, heeft de gemeenteraad in 2017 
volgende beslissingen genomen:
◦ Beslissing van 26 september 2017 om uit te treden uit de intercommunale 

Vivaqua volgens de modaliteiten vastgelegd in de “Intentieverklaring 
uittreding Vlaamse gemeenten uit Vivaqua” en goedgekeurd door de raad van 
bestuur van Vivaqua op 24 mei 2017;

◦ Beslissing van 24 oktober 2017 om, zowel voor de waterbedeling als voor de 
saneringsactiviteiten, aan te sluiten bij De Watergroep - Vlaamse Maatschappij 
voor Watervoorziening, met zetel te Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel, 
conform de voorwaarden opgenomen in het bod van 2 oktober 2017 en de 
engagementsverklaring van 13 oktober 2017;
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◦ Beslissing van 19 december 2017 tot goedkeuring van het contract, met 
addendum, voor waterlevering door Vivaqua aan de gemeente Kraainem, in 
uitvoering van de afnameverplichting bij Vivaqua gedurende 18 jaar, die in de 
intentieverklaring is opgenomen;

◦ Beslissing van 19 december 2017 tot deelname aan de aankoopcentrale van 
de gemeente Sint-Pieters-Leeuw voor een consultancy opdracht voor 
ondersteuning bij de uitwerking van de uittreding uit Vivaqua.

• De uittreding uit Vivaqua werd goedgekeurd door de buitengewone algemene 
vergadering van Vivaqua op 29 september 2017. 

• De toetreding tot de (drink)waterdienst en tot de Rio-P waterdienst Vlaams-
Brabant van De Watergroep werd goedgekeurd door de raad van bestuur van de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening op 22 december 2017, na positief 
advies van het P-Comité en het Rio-P-Comité Vlaams-Brabant op 25 oktober 
2017.

• Aangezien de rechtstreekse overdracht van de distributie-en saneringsactiviteiten 
door Vivaqua aan de Watergroep niet mogelijk bleek, zijn voor de uitvoering van 
de voormelde beslissingen nog volgende verrichtingen noodzakelijk:
a) De gemeente moet het waterleidingennet, de wateraftakkingen en het 

rioleringsnetwerk op het grondgebied van de gemeente overnemen van 
Vivaqua, samen met alle bestanddelen die deel uitmaken van de 
bedrijfstakken waterdistributie en -sanering binnen Vivaqua. Het personeel 
tewerkgesteld in deze bedrijfstakken is inmiddels reeds rechtstreeks 
overgenomen door De Watergroep. Vivaqua staat wel verder in voor de 
pensioenverplichtingen van het personeel en moet ook de bijdragen voor 
reeds gepensioneerde personeelsleden ten laste blijven nemen.

b) Ter gelegenheid van die aankoop draagt de gemeente haar 1000 aandelen 
Vivaqua over aan Vivaqua. Per saldo, na verrekening van de te ontvangen 
vergoeding voor de aandelen met de te betalen prijs voor de bedrijfstakken, 
dient de gemeente 1.395.211 euro te betalen aan Vivaqua. Dit bedrag is 
vastgesteld op basis van cijfers van Vivaqua, die door BDO werden 
geverifieerd.

c) Vervolgens moet de gemeente de infrastructuur en overige bestanddelen van 
de bedrijfstakken overdragen aan De Watergroep bij wijze van inbreng in 
natura tegen uitreiking van aandelen, verhoogd met een opleg in cash. Wat de 
(drink)waterdienst betreft, wordt de inbreng vergoed met een pakket van 10 
aandelen t.w.v. 25 euro per aandeel, per ingebrachte wateraftakking, evenals 
een cashvergoeding van 4.185.758 euro. Wat de sanering betreft, wordt de 
inbreng in de Rio-P waterdienst Vlaams-Brabant vergoed met aandelen ter 
waarde van 6.182.687 euro, en met een opleg in cash van 1.896.025 euro. Na 
twee jaar, kan aan de gemeente een bijkomende opleg worden betaald van 
164.871 euro, afhankelijk van de staat van het rioleringsnetwerk.

d) Ook moet de gemeente de Rio-P overeenkomst goedkeuren waarin deze 
vergoedingen en de modaliteiten van toekenning zijn vastgelegd en waarin de 
rechten en verplichtingen van de partijen zijn vastgelegd met betrekking tot 
de saneringsactiviteit. De overeenkomst heeft de aard van een 
toetredingsovereenkomst die elke vennoot van de Rio-P waterdienst bij 
toetreding dient te sluiten.

• Bij voormelde beslissingen werd in overleg met de Watergroep en Vivaqua, 
vooropgesteld dat de distributie- en saneringsactiviteit vanaf 1 januari 2018 zou 
worden overgedragen door Vivaqua en overgenomen door De Watergroep. Op 
bedrijfseconomisch vlak hebben Vivaqua en De Watergroep daartoe de nodige 
stappen genomen. Aangezien de juridische uitwerking onmogelijk op 1 januari 
2018 rond kon zijn, is tussen de betrokken partijen afgesproken om de 
infrastructuur over te dragen in de staat waarin die zich op 1 januari 2018 bevond 
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en om die datum te hanteren als datum van overdracht van alle risico’s, lasten en 
opbrengsten verbonden aan de distributie- en saneringsactiviteit.

• Voor de verrichtingen vermeld onder punten a) tot en met c) zijn twee ontwerp 
van notariële akte opgesteld door “VAN HALTEREN, Geassocieerde Notarissen”, te 
1000 Brussel, de Lignestraat, 13.

Juridische gronden
• De Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
• Het Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en 

het Brussels Hoofdstedelijke Gewest dd. 13 februari 2014 betreffende de 
gewestgrensoverschrijdende intercommunales, goedgekeurd door de ordonnantie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 mei 2014, het Vlaams decreet van 
25 april 2014 en het Waals decreet van 27 maart 2014;

• Het decreet van 28.06.1983 houdende oprichting van de cvba Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening en de statuten van de cvba Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening;

• De statuten van Vivaqua cvba;
• De beslissing van de gemeenteraad van 26 september 2017 om uit te treden uit 

de intercommunale Vivaqua volgens de modaliteiten vastgelegd in de 
“Intentieverklaring uittreding Vlaamse gemeenten uit Vivaqua” en goedgekeurd 
door de raad van bestuur van Vivaqua op 24 mei 2017;

• De beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2017 om, zowel voor de 
waterbedeling als voor de saneringsactiviteiten, aan te sluiten bij De Watergroep - 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, met zetel te Vooruitgangstraat 189, 
1030 Brussel, conform de voorwaarden opgenomen in het bod van 2 oktober 
2017 en de engagementsverklaring van 13 oktober 2017;

• De beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2017 tot goedkeuring van 
het contract, met addendum, voor waterlevering door Vivaqua aan de gemeente 
Kraainem, in uitvoering van de afnameverplichting bij Vivaqua gedurende 18 jaar, 
die in de intentieverklaring is opgenomen;

• De beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2017 tot deelname aan de 
aankoopcentrale van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw voor een consultancy 
opdracht voor ondersteuning bij de uitwerking van de uittreding uit Vivaqua.

Financiële gevolgen
Wat betreft de te ontvangen en te betalen vergoedingen wordt verwezen naar punt 1. 

Daarnaast is van belang dat de overdracht en de overname van de bedrijfstakken fiscaal 
neutraal zijn op het vlak van BTW. Hiertoe werd reeds de nodige aangifte gedaan bij de 
btw-administratie. Op het vlak van de registratiebelasting geldt een vrijstelling gezien de 
verrichtingen plaatsvinden om reden van openbaar nut.

Interventie(s)
1) De raadsman de heer Jan Werbroeck geeft toelichting betreffende de overdracht 

van Vivaqua en De Watergroep:
a) Over de timing bevestigt hij, de hoogdringendheid omwille van de 

aanpassingen van de statuten door de bijzondere algemene vergadering van 
Vivaqua op 7 juni 2018.

b) De beslissing zou bij uitstel van de goedkeuring van de akte niet genomen 
kunnen worden.

c) De raadsman geeft technische toelichting over het dossier.
d) De reden dat het zo lang duurde is het geschil tussen Vivaqua, Farys en de 

uittredende gemeenten. In deze werd ondertussen een dading gevonden.
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e) Voor wat betreft de akte van De Watergroep, deze zou best ook getekend 
worden op 6 juni 2018, echter dit blijkt niet mogelijk te zijn gezien de nog uit 
te voeren opzoekingen door de notaris.

f) Dit is volgens de raadsman echter geen beletsel om de akte op 6 juni 2018 te 
tekenen. De gemeente zou namelijk niet aansprakelijk gesteld kunnen 
worden, bijvoorbeeld in het geval van overstromingen, het eigendom is 
namelijk niet het criterium voor aansprakelijkheid.

2) Raadslid J. Vanfleteren begrijpt niet dat de notaris niet tijdig de nodige 
opzoekingen uitvoerde, anderzijds merkt hij op dat de datum op de akte op 29 
mei 2018 vastgesteld zou moeten worden.

3) Raadslid C. Edwards vraagt of er zekerheid is over de cijfers opgenomen in de 
feiten en context, er is een verschil van 1 euro , voorstel gemeente 1.395.211 
euro , bedrag akte 1.395.212 euro.

4) De voorzitter D. Houtart merkt op dat dit bedrag volledig door de gemeente zal 
betaald worden.

5) Raadslid C. Edwards vraagt waar men de bedragen van De Watergroep vindt in de 
akte. De raadsman antwoordt dat deze bedragen in de akte van De Watergroep 
opgenomen zullen worden.

6) Raadslid J. Vanfleteren vraagt wie eerst betaalt, waarop geantwoord wordt dat de 
gemeente als eerste de betaling zal uitvoeren aan Vivaqua, vervolgens zal De 
Watergroep een betaling doen aan de gemeente.

Besluit met 17 ja-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Véronique Caprasse, Olivier 
Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Thierry Van De Plas, Françoise Devleeschouwer, 
Dominique Houtart, Bruno Vandersteen, Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, 
Pierre Simon, Alain Van Herck, Carel Edwards, Isabel Rodriguez, Johan Forton, Chantal 
Ochelen en Bernadette Glidden), 3 onthoudingen (Jozef Van Eeckhoudt, Luc Timmermans 
en Joost Vanfleteren)

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt het ontwerp van akte goed, waarbij de gemeente van Vivaqua 
het waterdistributienet en de saneringsinfrastructuur gelegen in de gemeente Kraainem, 
en alle activa gerelateerd aan beide bedrijfstakken, aankoopt.

Artikel 2:
De gemeenteraad keurt het ontwerp van akte goed, waarbij de gemeente aan de De 
Watergroep - Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening het waterdistributienet en de 
saneringsinfrastructuur gelegen in de gemeente Kraainem, en alle activa gerelateerd aan 
beide bedrijfstakken, overdraagt bij wijze van inbreng in natura met opleg in cash.

Artikel 3:
De gemeenteraad machtigt de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris 
tot de ondertekening van deze akte.

Artikel 4:
De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de verdere 
uitvoering van dit dossier.

3. GOEDKEURING NOTULEN VAN 24 APRIL 2018

Feiten en context
• Zitting van de gemeenteraad van 24 april 2018.

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

werking van de gemeenteraad.
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Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met 16 ja-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Véronique Caprasse, Olivier 
Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Thierry Van De Plas, Françoise Devleeschouwer, 
Dominique Houtart, Jozef Van Eeckhoudt, Bruno Vandersteen, Luc Timmermans, Pierre 
Simon, Alain Van Herck, Isabel Rodriguez, Joost Vanfleteren, Chantal Ochelen en 
Bernadette Glidden), 4 nee-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Carel 
Edwards en Johan Forton)

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de notulen van 24 april 2018 goed.

4. GOEDKEURING NOTULEN VAN 3 MEI 2018

Feiten en context
• Zitting van de gemeenteraad van 3 mei 2018.

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 19 ja-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Véronique Caprasse, Olivier 
Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Thierry Van De Plas, Françoise Devleeschouwer, 
Dominique Houtart, Jozef Van Eeckhoudt, Bruno Vandersteen, Luc Timmermans, 
Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Alain Van Herck, Carel Edwards, Isabel 
Rodriguez, Johan Forton, Joost Vanfleteren, Chantal Ochelen en Bernadette Glidden), 1 
onthouding (Pierre Simon)Motivatie onthouding Pierre Simon: Omwille zijn afwezigheid.

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de notulen van 3 mei 2018 goed.

5. BELGISCHE SENAAT - KENNISNAME - MOTIE STREKKENDE TOT DE 
BEVESTIGING VAN HET BEHOUD VAN HET STELSEL VAN FACILITEITEN VAN 
DE STAD RONSE

Feiten en context
• De griffier van de Belgische Senaat brengt het gemeentebestuur op de hoogte dat 

de motie tot het behoud van het stelsel van faciliteiten van de stand Ronse 
verzonden werd naar de Commissie voor Institutionele aangelegenheden.

Juridische gronden
• Gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2018 waarbij beslist werd om de motie 

tot het behoud van het stelsel van faciliteiten van de stad Ronse door te sturen 
naar het Federaal parlement.

Besluit

Artikel 1:
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De gemeenteraad neemt kennis van de brief van de Belgische Senaat waarbij 
meegedeeld wordt dat de motie doorgestuurd werd naar de Commissie voor 
Institutionele aangelegenheden.

6. INTEGRATIE GEMEENTE/OCMW - VISIE KRAAINEM 2.0

Feiten en context
• Er vond in alle diensten een brainstormoefening plaats om na te denken over de 

visie van onze toekomstige geïntegreerde organisatie Kraainem 2.0.
• Dit gebeurde aan de hand van 3 thema's: organisatieconfiguratie (betreffende 

organogram, indeling in diensten/departementen, samenstelling M-team, enz. ...), 
dienstverlening naar de klant/de burger toe en werkorganisatie (werkplek, 
indeling kantoorruimte, behoeften betreffende het welzijn van de medewerkers, 
behoeften om performant te kunnen presteren, etc. ...).

• Op 6 maart 2018 kwamen beide managementteams samen teneinde de visie voor 
de organisatieontwikkeling vast te leggen op basis van de resultaten van deze 
brainstormoefeningen van de verschillende diensten:
◦ De resultaten van deze oefeningen werden samengevoegd en het overzicht 

werd gepresenteerd op een flipchart, thema per thema 
(organisatieconfiguratie, dienstverlening, werkorganisatie).

◦ De leden van beide managementteams hebben hun prioriteiten aangegeven in 
deze lijst door middel van een stemming (5 stemmen per persoon: 1 x 3 
punten voor de hoogste prioriteit, 1 x 2 punten voor de tweede, 3 x 1 punt 
voor de drie volgende prioriteiten). 

◦ De top 5 (of 6 bij ex aequo) werd vervolgens extra gekaderd waar nodig en 
elke prioriteit werd vertaald in een project.

◦ Tenslotte werden de verschillende projecten toegewezen aan projecttrekkers 
binnen de M-teams. 

• Er wordt aan beide bestuursorganen gevraagd eventuele bemerkingen te 
formuleren en de organisatievisie Kraainem 2.0 formeel vast te leggen. 

• Na formele goedkeuring zullen de diensten de nodige projectgroepen opstarten 
rond de verschillende thema's. De medewerkers zullen uitgenodigd worden om 
zich kandidaat te stellen om mee te werken rond deze projecten.

Juridische gronden
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
• Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 april 2018 

betreffende de visie Kraainem 2.0. van beide managementteams van 6 maart 
2018.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Interventie(s)
1) Raadslid I. Rodriguez dient volgend amendement in:

"De gemeenteraad vraagt om regelmatig over de voorstellen van het 
managementteam geïnformeerd te worden en belast het college van 
burgemeester en schepenen voor elke uitvoering ervan haar goedkeuring te 
hechten".

Besluit 

Amendement raadslid I. Rodriguez met eenparigheid der stemmen

Besluit met eenparigheid der stemmen
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Artikel 1:
De gemeenteraad bekrachtigt de visie rond organisatieontwikkeling Kraainem 2.0, 
vastgelegd door beide managementteams op 6 maart 2018.

Artikel 2:
De gemeenteraad vraagt om regelmatig over de voorstellen van het managementteam 
geïnformeerd te worden en belast het college van burgemeester en schepenen voor elke 
uitvoering ervan haar goedkeuring te hechten.

7. KERKFABRIEK SINT-DOMINICUS - REKENING 2017

Feiten en context
• De rekening werd ons bezorgd op 29 april 2018;
• De rekening van de kerkfabrieken dient jaarlijks - na advies van de gemeenteraad 

- door de provinciegouverneur te worden goedgekeurd;
• De gemeenteraad heeft een termijn van 50 dagen na inkomen van de rekening bij 

de gemeente om haar advies uit te brengen, bij gebreke waaraan geacht wordt 
positief advies te hebben verleend.

Juridische gronden
• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 55, §1, dat bepaalt :

◦ De rekeningen worden jaarlijks voor 1 mei samen bij de gemeenteoverheid en 
tegelijkertijd bij de provinciegouverneur ingediend door het centraal 
kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren.

• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 55, §2, dat bepaalt :
◦ De rekeningen zijn onderworpen aan het advies van de gemeenteraad;
◦ Bij ontsteltenis van het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur 

binnen een termijn van 50 dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van de 
rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de gemeenteraad geacht een 
gunstig advies te hebben verleend.

Financiële gevolgen

Ontvangsten Exploitatie 18 239,78 euro
Investeringen 0 euro
Totaal 18 239,78 euro

Uitgaven Exploitatie 31 004,04 euro
Investeringen 0 euro
Totaal 31 004,04 euro

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over de jaarrekening 2017 van de 
kerkfabriek Sint-Dominicus.

8. KERKFABRIEK SINT-PANCRATIUS - REKENING 2017

Feiten en context
• De rekening werd ons bezorgd op 29 april 2018;
• De rekening van de kerkfabrieken dient jaarlijks - na advies van de gemeenteraad 

- door de provinciegouverneur te worden goedgekeurd;
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• De gemeenteraad heeft een termijn van 50 dagen na inkomen van de rekening bij 
de gemeente om haar advies uit te brengen, bij gebreke waaraan geacht wordt 
positief advies te verlenen.

Juridische gronden
• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 55, §1, dat bepaalt :

◦ De rekeningen worden jaarlijks voor 1 mei samen bij de gemeenteroverheid 
en tegelijkertijd bij de provinciegouverneur ingediend door het centraal 
kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren.

• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 55, §2, dat bepaalt :
◦ De rekeningen zijn onderworpen aan het advies van de gemeenteraad.
◦ Bij ontsteltenis van het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur 

binnen een termijn van 50 dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van de 
rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de gemeenteraad geacht een 
gunstig advies te hebben verleend.

Financiële gevolgen

Ontvangsten Exploitatie 31 084,36 euro
Investeringen 1 189 595,55 euro
Totaal 1 220 679,80 euro

Uitgaven Exploitatie 30 842,25 euro
Investeringen 1 139 595,55 euro
Totaal 1 170 437,80 euro

Besluit met eenparigheid der stemmen

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over de jaarrekening 2017 van de 
kerkfabriek Sint-Pancratius.

9. SCHOLEN - ORGANISATIE OPVANG SCHOOLVAKANTIES- UITGEZONDERD 
ZOMERVAKANTIE

Feiten en context
• In vergadering van 21 maart 2017 verzocht de schoolraad van De Klimboom om 

de opvang tijdens de schoolvakantie te laten doorgaan mits het eerder 
afgesproken minimum van 15 ingeschreven kinderen.

• In de vergadering van 13 juni 2017 verzoekt schepen Caprasse de schoolraad 
opnieuw om de opvang alleen te organiseren bij een minimum van 20 
ingeschreven kinderen.
Deze maatregel werd toegepast vanaf het schooljaar 2017 -2018.

• In het verslag van 17 oktober 2017 vraagt mevrouw Siska Hallemeesch, voorzitter 
van de schoolraad van De Klimboom, een met redenen omkleed antwoord 
omtrent de beslissing om het minimum aantal inschrijvingen op te trekken van 15 
naar 20 ingeschreven kinderen.

• Op 1 februari 2018 telde De Klimboom 384 ingeschreven kinderen en de Diabolo 
school 417 ingeschreven kinderen. In totaal dus 801 kinderen. 

• De opvang tijdens de schoolvakantie wordt beurtelings georganiseerd door de 
beide gemeentelijke basisscholen De Klimboom en de Diabolo school van 8.00 uur 
's morgens tot 18.00 uur 's avonds.
Er wordt vastgesteld dat wanneer de opvang georganiseerd wordt in De Klimboom 
er meer kinderen van de school zelf ingeschreven zijn en minder kinderen van de 
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Diabolo school, maar evenzeer zijn er meer kinderen van de Diabolo school 
ingeschreven wanneer de opvang in hun school wordt georganiseerd en minder 
kinderen van De Klimboom.

Juridische gronden
• Gemeentedecreet van 15 juli 2005

◦ Artikel 42 en 43 bepaalt dat de gemeenteraad als schoolbestuur de
bevoegdheid heeft om de krijtlijnen uit te tekenen waarbinnen de school haar
beleid voert.

• Principieel akkoord van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 
2 mei 2018.

Argumentatie
• De opvang tijdens de krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie wordt verzorgd 

door de gemeentelijke toezichters van het voor- en naschools toezicht die voor 
19/38 uren per week ingezet worden.

• Om de veiligheid van de kinderen maximaal te garanderen worden per dag 
telkens twee toezichters in de voormiddag en twee toezichters in de namiddag 
ingezet met soms ook nog een derde persoon tijdens het middaguur. Er wordt 
tevens rekening gehouden met het feit dat een personeelslid onverwacht kan ziek 
worden.

• Een minimum van twintig ingeschreven kinderen voor beide scholen is maar 2,5% 
van het totaal van 801 schoolgaande kinderen.

• Dikwijls worden kinderen ingeschreven om dan niet op te dagen in de opvang 
waardoor de opvang dan georganiseerd wordt voor minder dan 10 kinderen  per 
dag.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met 14 ja-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Véronique Caprasse, Olivier 
Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Thierry Van De Plas, Françoise Devleeschouwer, 
Dominique Houtart, Bruno Vandersteen, Pierre Simon, Alain Van Herck, Isabel Rodriguez, 
Joost Vanfleteren, Chantal Ochelen en Bernadette Glidden), 6 onthoudingen (Jozef Van 
Eeckhoudt, Luc Timmermans, Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Carel Edwards 
en Johan Forton)

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist dat de opvang tijdens de krokus-, paas-, herfst- en 
kerstvakantie enkel georganiseerd wordt bij een minimum van 20 ingeschreven kinderen 
vanuit de beide gemeentelijke basisscholen.

10. INTERCOMMUNALE - IVERLEK - ALGEMENE VERGADERING VAN 15 JUNI 
2018 - EXPLICIETE BESLISSING OVER DE VERSCHUIVING VAN DE 
EINDDATUM, DE VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR EN DE 
STATUTENWIJZIGING

Feiten en context
• Iverlek brengt het gemeentebestuur per e-mail van 14 mei 2018 op de hoogte dat 

er louter een goedkeuring werd gegeven van de agendapunten.
• Er dienen expliciete beslissingen genomen te worden aangaande:

◦ Goedkeuring van het voorstel tot verzoek van verschuiven van de einddatum 
van Iverlek, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019.

◦ Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iverlek van 1 
april 2019 tot 29 maart 2039 met onder meer goedkeuring van het 
evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende 
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vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-
2024.

◦ Statutenwijzigingen:
◦ Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de 

commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het 
kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van 
de wijziging van het doel

◦ Goedkeuring van de statutenwijzigingen

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

bepaald artikel 44 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.

◦ De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de 
algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde 
verschuiving van de einddatum; de verlenging van de tijdsduur van de 
opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen.

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
• Gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013 waarbij de heer A. Van Herck 

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

• Gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2018 waarbij de agenda van de 
vergadering goedgekeurd werden.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene 
vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 15 
juni 2018 : 

1) Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum 
van Iverlek, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 
603 van het decreet over lokaal bestuur

2) Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iverlek van 1 
april 2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met 
betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige 
zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024

3) Statutenwijzigingen:
3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de 

commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in 
het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter 
verantwoording van de wijziging van het doel

3.2 Goedkeuring van de statutenwijzigingen
4) Inkanteling van deel Finilek – Vaststelling van de vervulling van de opschortende 

voorwaarden
5) Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot 

en met 4 bij authentieke akte vast te stellen
6) Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis 

System Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – 
bevestiging van partici
patie van Iverlek in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba 
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over
eenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking

7) Kennisneming verslagen Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris 
over het boekjaar 2017

8) Goedkeuring van de jaarrekening Iverlek afgesloten op 31 december 2017 
(balans, resultaten
rekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)

9) Kennisneming verslagen Finilek van de raad van bestuur en van de commissaris 
over het boekjaar 2017

10)Goedkeuring van de jaarrekening Finilek afgesloten op 31 december 2017 
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels)

11)Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurs
comités en de commissaris Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2017

12)Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Finilek 
met betrekking tot het boekjaar 2017

13)Statutaire benoemingen
14)Benoeming van een commissaris
15)Statutaire mededelingen.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist :

• een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige 
statutaire einddatum van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 9 
november 2019 naar 1 april 2019 (*);

• een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 
en haar deelneming in de opdrachthoudende vereniging Iverlek te verlengen voor 
deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten die bij de oproeping 
inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (*);

• zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de 
opdracht-houdende vereniging Iverlek;

(*) onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 
van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 3:
De gemeenteraad herhaalt het mandaat van de heer A. Van Herck van de gemeente 
Kraainem, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek op 15 juni 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of 
verdaagd zou worden), 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 raadsbeslissing. 

Artikel 4:
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 Iverlek, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) 
uitsluitend op het e-mailadres  intercommunales@eandis.be.

11. ELK ZIJN HUIS - ALGEMENE VERGADERING - 16 MEI 2018

Feiten en context



De informatie van dit document behoort mogelijk tot het beroepsgeheim van de mandataris en is niet 
rechtsgeldig zonder de authentieke handtekeningen van de burgemeester en de gemeentesecretaris.

14

• Elk zijn Huis nodigde het gemeentebestuur uit per brief van 19 april 2018 om een 
algemene vergadering bij te wonen op 16 mei 2018 om 20 uur op de zetel van de 
maatschappij, Lindeboomstraat 116 te 3080 Tervuren.

• De heer P. Simon bevestigde per e-mail van 10 mei 2018 dat hij aanwezig ging 
zijn

Juridische gronden
• Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer 

bepaald artikel 44, 1° en 3° alinea, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende 
gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit 
de leden van de gemeenteraad en dat het aanstellen van een mandaathouder 
voor de duur van de legislatuur kan, het bepalen van de inhoud van het mandaat 
dient wel voor elke algemene vergadering door de gemeenteraad te gebeuren;

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
• Gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013 waarbij de heer P. Simon 

aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde voor het bijwonen van de 
algemene vergaderingen van Elk zijn Huis.

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging voor de algemene vergadering van 
Elk zijn Huis op 16 mei 2018 alsook de deelname van de vergadering door de heer P. 
Simon.

12. DE LIJN - ALGEMENE GEWONE VERGADERING - 29 MEI 2018

Feiten en context
• De Lijn nodigt het gemeentebestuur uit per e-mail van 7 mei 2018 uit om de 

gewone algemene vergadering bij te wonen op 29 mei 2018 om 14 uur in 
kenniscentrum "ARhus" De Munt 8 te 8800 Roeselare.

• De heer P. Simon bevestigt per e-mail van 10 mei 2018 het gemeentebestuur dat 
hij de vergadering van De Lijn niet kan bijwonen.

Juridische gronden
• Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
• Gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013 waarbij de heer P. Simon 

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

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt nota van het feit dat De Lijn een algemene vergadering 
organiseert op dinsdag 29 mei 2018 om 14 uur in het kenniscentrum "ARhus" De Munt 8 
te 8800 Roeselare.

Artikel 2:
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering goed.

Artikel 3:
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De gemeenteraad herhaalt het mandaat van de heer Simon conform zijn benoeming als 
gemeentelijke vertegenwoordiger op de gemeenteraadszitting van 29 januari 2013 om 
vergaderingen van De Lijn bij te wonen.

13. ETHIAS - JAARVERGADERING - 5 JUNI 2018

Feiten en context
• Ethias organiseert op 5 juni 2018 om 10 uur hun jaarvergadering in het "Square 

Brussels Meeting Centre" op de Kunstberg te 1000 Brussel.
• De heer G. von Wintersdorff bevestigt per e-mail van 11 mei 2018 dat hij 

aanwezig zal zijn op de vergadering.

Juridische gronden
• Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer 

bepaald artikel 44, 1° en 3° alinea, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende 
gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit 
de leden van de gemeenteraad en dat het aanstellen van een mandaathouder 
voor de duur van de legislatuur kan, het bepalen van de inhoud van het mandaat 
dient wel voor elke algemene vergadering door de gemeenteraad te gebeuren; 

• 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  
vergaderingen van Ethias.

Feiten en context
• Ethias organiseert op 5 juni 2018 om 10 uur hun jaarvergadering in het "Square 

Brussels Meeting Centre" op de Kunstberg te 1000 Brussel.

Juridische gronden
• Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer 

bepaald artikel 44, 1° en 3° alinea, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende 
gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit 
de leden van de gemeenteraad en dat het aanstellen van een mandaathouder 
voor de duur van de legislatuur kan, het bepalen van de inhoud van het mandaat 
dient wel voor elke algemene vergadering door de gemeenteraad te gebeuren; 

• 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  
vergaderingen van Ethias.

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt nota van het feit dat Ethias een jaarvergadering organiseert op 
dinsdag 5 juni 2018 om 10 uur in n het "Square Brussels Meeting Centre" op de 
Kunstberg te 1000 Brussel.

Artikel 2:
De gemeenteraad keurt de agenda van de jaarvergadering goed.

Artikel 3:
De gemeenteraad herhaalt het mandaat van de heer G. von Wintersdorff als 
gemeentelijke vertegenwoordiger conform zijn benoeming als gemeentelijke 
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vertegenwoordiger op de gemeenteraadszitting van 29 januari 2013 om de 
jaarvergadering van Ethias bij te wonen.

14. VVSG - ALGEMENE VERGADERING - 14 JUNI 2018

Feiten en context
• Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) nodigt het 

gemeentebestuur uit per e-mail van 8 mei 2018 om de algemene vergadering bij 
te wonen op donderdag 14 juni 2018 om 9.30 uur in de "Koninklijke 
Schouwburg", Arduinkaai 7 te 1000 Brussel.

• Mevrouw E. d'Ursel bevestigt per e-mail van 10 mei 2018 aan het 
gemeentebestuur dat zij aanwezig zal zijn op de vergadering.

Juridische gronden
• Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
• Gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013 waarbij mevrouw E. d'Ursel 

aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde en de heer C. Edwards als 
plaatsvervangende gemeentelijke afgevaardigde voor het bijwonen van de 
algemene vergaderingen van Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
(VVSG).

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt nota van het feit dat Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten een algemene vergadering organiseert op donderdag 14 juni 2018 om 9.30 
uur in de Koninklijke Schouwburg", Arduinkaai 7 te 1000 Brussel.

Artikel 2:
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering goed.

Artikel 3:
De gemeenteraad herhaalt het mandaat van mevrouw E. d'Ursel en van de heer C. 
Edwards als plaatsvervangend vertegenwoordiger conform hun benoemingen als 
gemeentelijke vertegenwoordigers op de gemeenteraadszitting van 29 januari 2013 om 
de algemene vergadering van Vlaamse Steden en Gemeenten bij te wonen.

15. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING/DIENSTVERLENER - VERENIGING 
VOOR OPENBAAR GROEN - STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING - 14 
JUNI 2018

Feiten en context
• Vereniging voor Openbaar groen nodigt het gemeentebestuur per brief van 9 mei 

2018 uit om de jaarlijkse statutaire vergadering bij te wonen op donderdag 14 
juni 2018 om 9.30 uur te Gent in 't Braemhof, Braemkasteelstraat 6 te 9050 
Gentbrugge.

Juridische gronden
• Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
• Gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013 waarbij de heer J. Forton 

aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde voor het bijwonen van de 
algemene vergaderingen van Vereniging voor Openbaar groen.
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Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt nota van het feit dat Vereniging voor Openbaar groen een 
statutaire algemene vergadering organiseert op donderdag 14 juni 2018 om 9.30 uur te 
Gent in 't Braemhof, Braemkasteelstraat 6 te 9050 Gentbrugge.

Artikel 2:
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering goed.

Artikel 3:
De gemeenteraad herhaalt het mandaat van de heer J. Forton conform zijn benoeming 
als gemeentelijke vertegenwoordiger op de gemeenteraadszitting van 29 januari 2013 
om vergaderingen van Vereniging voor Openbaar groen bij te wonen.

16. INTERCOMMUNALE - INTERZA - JAARVERGADERING - 19 JUNI 2018

Feiten en context
• Interza nodigt per brief van 7 mei 2018 het gemeentebestuur uit om de 

jaarvergadering bij te wonen. Deze zal plaats vinden op 19 juni 2018 om 19 uur 
in de vergaderzaal van het Mariadal, Kouterlaan 2 te 1930 Zaventem.

• De heer A. Van Herck bevestigt per e-mail van 15 mei 2018 aan het 
gemeentebestuur dat hij aanwezig zal zijn op de jaarvergadering.

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

bepaald artikel 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 heer 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:
De gemeenteraad neemt nota van het feit dat Interza een jaarvergadering organiseert op 
19 juni 2018 om 19 uur in de vergaderzaal van het Mariadal, Kouterlaan 2 te 1930 
Zaventem.

Artikel 2:
De gemeenteraad keurt de agenda van de jaarvergadering goed.

Artikel 3:
De gemeenteraad herhaalt het mandaat van de heren B. Vandersteen, Th. Van De Plas 
en A. Van Herck conform hun benoemingen als gemeentelijke vertegenwoordigers op de 
gemeenteraadszitting van 29 januari 2013 om jaarvergadering van Interza bij te wonen.
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17. ZEFIER - BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING - 28 JUNI 2018 - 
AANDUIDING GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER

Feiten en context
• Zefier is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die een 

deel van de activiteiten van Finilek hebben overgenomen naar aanleiding van de 
herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en 
inkanteling van Finilek.

• Zefier nodigt het gemeentebestuur uit per brief van 4 mei 2018 voor het bijwonen 
van een bijzondere algemene vergadering op donderdag 28 juni 2018 om 12.30 
uur in de "Montil, Moortelstraat 8 te Affligem (Essene).

• Er dient echter nog een gemeentelijke afgevaardigde aangeduid te worden door 
de gemeenteraad.

Juridische gronden
• Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
• Gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2017 waarbij de agenda van Finilek 

werd vastgelegd voor de herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
financieringsverenigingen en inkanteling van Finilek.

• Statuten van Zefier, meer bepaald artikel 28 en artikel 28,§2, kan het bestuur een 
volmachtdrager op de bijzondere algemene vergadering afvaardigen of door 
middel van een schriftelijke volmacht door enige andere persoon laten 
vertegenwoordigen.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit 

Kandidatuur vertegenwoordiger - D. Houtart met 14 ja-stemmen, 6 nee-stemmen

Kandidatuur vertegenwoordiger - B. Waucquez met 6 ja-stemmen, 14 nee-stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt nota van het feit dat Zefier een bijzondere algemene 
vergadering organiseert op donderdag 28 juni 2018 om 12.30 uur in de "Montil, 
Moortelstraat 8 te Affligem (Essene).

Artikel 2:
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering goed.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist om de heer Dominique Houtart, wonende Albert Bechetlaan 4 te 
1950 Kraainem aan te stellen als gemeentelijke vertegenwoordiger.

Artikel 4:
De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te belasten om 
Zefier op de hoogte te brengen van de genomen beslissing aangaande de gemeentelijke 
vertegenwoordiger.

18. MOBILITEIT - LOCATIE BEVEILIGDE FIETSBOX - WEZEMBEEKLAAN - 
KONINGIN ASTRIDLAAN EN BIJHORENDE RETRIBUTIEREGLEMENTEN

De gemeenteraad beslist het voorstel te verdagen naar een volgende zitting.
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Interventie(s)
1) Raadslid L. Timmermans vraagt om de mobiliteitsambtenaar in dit dossier te 

respecteren.

19. DE WATERGROEP - ALGEMENE VERGADERING - 8 JUNI 2018

Feiten en context
• De Watergroep nodigt het gemeentebestuur uit per e-mail van 16 mei 2018 om 

de algemene vergadering bij te wonen op 8 juni 2018 om 11 uur in Salons 
Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Groot-Bijgaarden.

• De heer Houtart bevestigt per e-mail van 10 mei 2018 dat hij aanwezig zal zijn op 
de vergadering.

Juridische gronden
• Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 houdende de vaststelling van 

de statuten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorzienning en latere 
wijzigingen.

• Decreet van 28 juni 1983 houdende oprichting van de instelling Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorzienning waarin vermeld wordt dat De Watergroep 
een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

• Statuten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, artikel 17,§3 
waarin vermeld staat dat elke vennoot zich mag laten vertegenwoordiger door 1 
afgevaardigde en 1 plaatsvervangende afgevaardigde.

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
• Gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2018 waarbij de heer D. Houtart 

aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde en de heer Vandersteen als 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene 
vergaderingen van De Watergroep.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Interventie(s)
1) Raadslid L. Timmermans vraagt welke acties genomen werden in het kader van 

overstromingen, er wordt hier namelijk nergens melding van gemaakt en vraagt 
om de vraag mee te nemen naar de vergadering van 8 juni 2018. Het verslag van 
de revisor gaf een foutmelding, voegt hij toe.

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt nota van het feit dat De Watergroep een algemene vergadering 
organiseert op vrijdag 8 juni 2018 om m 11 uur in Salons Waerboom, Jozef 
Mertensstraat 140 te 1702 Groot-Bijgaarden.

Artikel 2:
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering goed.

Artikel 3:
De gemeenteraad herhaalt het mandaat van de heer D. Houtart conform zijn benoeming 
als gemeentelijke vertegenwoordiger op de gemeenteraadszitting van 27 maart 2018 om 
vergaderingen van De Watergroep bij te wonen.
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20. INSTALLEREN VAN SLIMME CAMERA'S (ANPR) OP STRATEGISCHE 
LOCATIES OP GRONDGEBIED KRAAINEM

Feiten en context
• In het weekend van 05/05/2018 werd de scoutsgroep van Saint Pancrace 

geconfronteerd met een zwaar en gewelddadig incident. Het incident is ontaard in 
een regelrechte knokpartij, met verschillende gewonden tot gevolg. Eén van hen 
moest afgevoerd worden naar het hospitaal.

• Reeds gedurende een hele tijd worden bepaalde straten in Kraainem (vooral dan 
in Laag Kraainem) geteisterd door semi-racebolides. Zij racen met hoge 
snelheden door straten zoals de Thumas- en de Van Hovestraat. Zij deinzen er 
niet voor terug om éénrichtingstraten in de verboden richting te nemen en andere 
verkeersregels aan hun laars te lappen, op regelmatige basis rodeo’s te 
organiseren op de parking aan de Van Hovestraat, en om met gierende banden te 
vertrekken ofwel met gierende banden de nodige bochten te nemen.

• Reeds verschillende malen werd er een punt op de dagorde geplaatst over 
verschillende jongeren, die hoogst waarschijnlijk niet van Kraainem zijn, die op 
regelmatige basis rond hangen op de verschillende speelpleinen in de gemeente 
en voor de nodige overlast zorgen.

• Naar aanleiding van verschillende klachten en incidenten zijn wij gaan kijken hoe 
andere gemeenten een dergelijke problematiek aanpakken. Gemeenten die 
bijvoorbeeld slimme camera’s installeerden aanzien deze als een meerwaarde bij 
het oplossen van bepaalde misdrijven. Meer nog, bepaalde gemeenten aanzien 
dergelijke camera’s als een absolute meerwaarde voor hun politiekorps.
Kraainem is al lang geen rustige gemeente mee door allerhande negatieve 
factoren. De plaatsing van slimme camera’s kan er toe bijdragen dat dit een 
positieve invloed kan hebben voor het nog beter handhaven van de openbare 
orde, een betere veiligheid in het observatiegebied, en het wegnemen van het 
onveiligheidsgevoel.

• De plaatsing van slimme camera’s kan eveneens een hulpmiddel zijn voor het 
voorkomen van andere misdrijven, in het bijzonder diefstalproblematiek.

Juridische gronden
• Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s van 21 

maart 2007 (Belgisch Staatsblad 31 mei 2007), zoals gewijzigd door de wet van 
12 november 2009 (Belgisch Staatsblad 18 december 2009).

• Ministeriële omzendbrief betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van 
de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, zoals gewijzigd door de wet 
van 12 november 2009 (Belgisch Staatsblad van 18 december 2009).

• De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s met  voorafgaande raadpleging van de korpschef wanneer 
men een of meer bewakingscamera's in een niet-besloten plaats wenst te 
plaatsen.

Financiële gevolgen
Voorlopige nog onbekend

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om zo snel mogelijk het nodige overleg met de politiezone op te 
starten over het plaatsen van een netwerk van ANPR-camera’s op het grondgebied van 
de zone WOKRA.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om de verschillende BIN’s te betrekken bij een dergelijk 
overleg. Zij behoren tot de actoren op het terrein en kunnen waardevolle informatie 
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geven over eventuele strategische plaatsen in onze gemeente, voor het plaatsen van 
dergelijke camera’s.

1) De zitting wordt op vraag van schepen E. d'Ursel geschorst.

Zitting geschorst van 20.33 uur tot 20.47 uur

21. SCOUTS - EENHEDEN PI 39 EN GH 88

Feiten en context
• Beschrijving / achtergrond:

◦ 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. 

◦ 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? 

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

◦ Gemeenteraad van 30/1/18
Art. 1 werd goedgekeurd met eenparigheid der stemmen: er wordt snel een 
oplossing uitgewerkt 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.
Op de GR van 30/1/18 hebben wij vernomen dat er 5 opties waren voor de 
scouts, er werden 2 opties vermeld – vredegerechtsgebouw en uitbreiding van 
het huidige “chalet”- en dit voor een budget van 80 000 €.

◦ Gemeenteraad van 27/2/18
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Op de gemeenteraad van 27/2/18 werden ivm dit dossier de volgende vragen 
gesteld :
Vraag 1 : Wat zijn de 3 andere opties?
Vraag 2 : Is de opdracht de nieuwe polyvalente zaal al gegund? Indien niet 
waarom?
Vraag 3 : Voor wanneer zijn de opsart van de werken gepland voor de bouw 
van de nieuwe polyvalente zaal?
Vraag 4 : Is het plaatsen van een container (cf NL school) een optie?
Vraag 5 : op basis van welke optie is het budget van 80 000 € opgesteld 
Antwoord schepen O. Joris:
Vraag 1
Volgens mij zijn er 4 opties voor de tijdelijke berging van materiaal
1. Uitbreiding huidige chalet (ca 90 m²):

a. Omgevingsvergunning noodzakelijk (termijn 4 à 6 maanden)
b. Budget: ca 80.000 Eur niet voorzien in budget 2018

2. Tijdelijke infrastructuur van ca 90 m[ naast huidige chalet
a. Omgevingsvergunning noodzakelijk, want tijdelijk is hier langer dan 
90 dagen (termijn 4 à 6 maanden)
b. Kosten

i. Huurprijs per jaar : 17.000 Eur incl. BTW
ii. Aansluitingen water, electriciteit, riolering : 5.000 Eur incl. BTW
iii. Fundering: 8.000 Eur incl. BTW
iv. Transport, opbouw, afbouw: 4.000 Eur incl. BTW

c. Budget voor jaar 1: 17.000 + 5.000 + 8.000 + 2.000 = 32.000 Eur incl. 
BTW, niet voorzien in budget 2018
d. Budget voor jaar 2: 17.000 Eur incl. BTW, niet voorzien in 
meerjarenplan 2014-2019
e. Budget voor jaar 3: 17.000 + 2.000 = 19.000 Eur incl. BTW, niet 
voorzien in meerjarenplan 2014-2019

3. Hoeve Vandeuren:
a. Gratis beschikbaar tot afbraak voor project OCMW

4. Vredegerecht: 
a. Gratis beschikbaar tot invulling van nieuwe functie

Volgens mij zijn er verschillende alternatieve vergaderplaatsen:
1. Scholen
2. Cammelannd
3. Sporthal
4. Zaal PUK
5. Vredegerecht
    Kostprijs: meestal gratis (eventueel waarborg)
Vraag 2
De polyvalente zaal is gegund door het college op dinsdag 17 februari 2017. 
De aanvraag voor de Omgevingsvergunning digitaal via het Omgevingsloket 
dateert van eind januari 2018.
Vraag 3
Planning in functie van het toekennen van de omgevingsvergunning:
- Afbraakwerken ten vroegste in juni 2018
- Start bouwwerken ten vroegste in augustus 2018
Vraag 4
Het plaatsen van een container is geen haalbare optie:
1. Vergunningsplichtig
2. Geen budget
Zie ook antwoord vraag 1
Vraag 5
Op basis van optie uitbreiding bestaande chalet
Zie ook antwoord vraag 1

◦ Gemeenteraad van 24/4/2018
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Art 1: er wordt in de loop van de maand mei, een opslagplaats aangeduid voor 
het materiaal van de eenheden 39 en 88.
Art 2: er wordt in de maand mei, een keuze gemaakt tussen de vijf 
voorgestelde opties voor het organiseren van activiteiten (Scholen, 
Cammeland, Sporthal, Zaal Puk - Vredegerecht)

De gemeenteraad beslist om het voorstel te verwerpen?
Artikel 1:
Het voorstel wordt verworpen conform het gemeentedecreet,  artikel 34  
staking der stemmen.

• Besluit - voorstel
Samengevat, dit punt werd al vier maal op de gemeenteraad besproken, en tot 
heden is er nog steeds geen oplossing voor de scouts.
Op de vorige gemeenteraad, meld Burgemeester D. Cardon de Lichtbuer, dat de 
afspraak van de huidige lokalen, verdaagd worden naar november.

Art.1: er wordt voor de aanvraag van de afbraakwerken, een opslagplaats ter 
beschikking gesteld voor het materiaal van de eenheden  39 en 88.
Art. 2: er wordt voor de aanvang van de afbraakwerken een duidelijke keuze 
gemaakt voor het toewijzen aan de scouts van een lokaal voor het organiseren 
van hun activiteiten (Scholen, Cammeland, Sporthal - Zaal PUK - Vredegerecht - 
uitbreiding chalet, andere, ...)

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.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Interventie(s)
1) De voorzitter D. Houtart meldt dat dit reeds besproken werd op het college van 

burgemeester en schepenen en nog zal besproken worden op een volgend college.
2) Schepen O. Joris antwoordt dat de scoutsleiding de voorkeur gaf aan de 

conciërgewoning. Er is tussen de schepenen een principieel akkoord op 
voorwaarde dat de vloertegels van de conciërgewoning beschermd worden met 
planken of een stevig tapijt vooraleer metalen kisten en ander kampeermateriaal 
wordt gestockeerd en gaat principieel akkoord om tijdelijk de toelating te geven.

3) Raadslid J. Forton merkt op dat op de gemeenteraadszitting van 24 april 2018 dus 
nog geen informatie beschikbaar was, gaat het over de opslag van het materiaal 
en activiteiten.

4) De burgemeester D. Cardon de Lichtbuer zegt dat er nog geen consensus is 
binnen het college van burgemeester en schepenen hieromtrent en dat bijgevolg 
op de twee artikels gestemd zal worden.

5) Raadslid MF. Constant vraagt of er dan een uitbreiding van de lokalen is voorzien.
6) Schepen O. Joris antwoordt dat gevraagd werd om de mogelijkheid tot uitbreiding 

van de scoutslokalen te onderzoeken.
7) Raadslid L. Timmermans merkt op, nog eens, dat men moet letten op de 

bestemming van de gronden; is een uitbreiding überhaupt wel mogelijk, vraagt 
hij.

Besluit 

Artikel 1. met eenparigheid der stemmen
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Artikel 2. met 5 ja-stemmen (Luc Timmermans, Bertrand Waucquez, Marie-France 
Constant, Carel Edwards en Johan Forton), 13 nee-stemmen (Dorothée Cardon de 
Lichtbuer, Véronique Caprasse, Olivier Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Thierry Van 
De Plas, Françoise Devleeschouwer, Dominique Houtart, Bruno Vandersteen, Pierre 
Simon, Alain Van Herck, Isabel Rodriguez, Chantal Ochelen en Bernadette Glidden), 1 
onthouding (Joost Vanfleteren)

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om voor de aanvraag van de afbraakwerken, een opslagplaats 
ter beschikking te stellen voor het materiaal van de eenheden  39 en 88.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om voor de aanvang van de afbraakwerken geen duidelijke 
keuze te maken voor het toewijzen aan de scouts van een lokaal voor het organiseren 
van hun activiteiten (Scholen, Cammeland, Sporthal - Zaal PUK - Vredegerecht - 
uitbreiding chalet, andere, ...).

22. CAMBIO AUTODELEN - AANSLUITING DOOR DE GEMEENTE

Feiten en context
• Heel wat steden en gemeenten in België zijn aangesloten bij Cambio. Cambio 

autodelen is de ideale oplossing voor wie weinig rijdt. Het verlost je van alle 
kopzorgen die een eigen auto met zich meebrengt. Onderhoud, herstellingen, 
verzekering, alles wordt voor rekening genomen door Cambio. Het is een mooi 
alternatief voor mensen die weinig kilometers rijden en bovendien nog goed voor 
het milieu ook. Elke cambio-wagen vervangt tot 12 particuliere auto's. Minder 
wagens op de baan impliceert ook minder uitstoot, minder fijn stof, enz. Voor een 
Cambio wagen dient er wel een vaste staanplaats te worden voorzien.

• Momenteel moeten de inwoners van Kraainem die een Cambio wagen willen huren 
naar het Brusselse gaan (Stokkel, Vandervelde of Roodebeek). Voor de mensen 
van Hoog en Midden-Kraainem is dat niet echt een probleem maar voor de 
mensen van Laag Kraainem is het minder evident. Ik denk dat een of meerdere 
plaatsen voorzien in de nabijheid van het gemeentehuis een goede oplossing zou 
kunnen zijn: daar is plaats genoeg voor één of meerdere parkeerplaatsen 
voorzien voor dergelijke deelwagens. Bovendien vindt dit dan trouwens 
aansluiting bij de nabije bushaltes  die verschillende lijnen bedienen 
318/410/316/317, enz.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Interventie(s)
1) Schepen E. d'Ursel voegt toe dat indertijd ook contact opgenomen werd met Z-

Car. Ook hier was er een probleem van financieel rendement. Een andere optie 
voor het autodelen en/of elektrische wagens is dat Eandis op bepaalde plaatsen 
elektrische palen installeert om dan wel in aanmerking te kunnen komen. Met 
andere woorden in de toekomst zijn er wel mogelijkheden.

2) Raadslid J. Vanfleteren vraagt waarom het niet financieel rendabel was?
3) Schepen E. d'Ursel zegt dat de kosten die gedragen worden te hoog liggen.
4) Raadslid J. Vanfleteren trekt zijn punt in gezien het antwoord van schepen E. 

d'Ursel.

Besluit 

Artikel 1:
Dit punt werd niet gestemd gezien raadslid J. Vanfleteren zijn punt intrekt.
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23. VRAGEN VAN GEMEENTERAADSLEDEN

Op verzoek van raadslid L. Timmermans:
1) Ongerustheid over bouw ZAAL PAT :

De bouw van de zaal PAT kan stilaan als een calvarietocht aanzien worden. 
Recentelijk hebben nog mogen horen dat de afbraak niet meer voor het verlof zal 
gebeuren maar dat het eerder iets zal zijn voor November 2018. Toch zijn er een 
aantal zaken die om verduidelijking vragen naar aanleiding van een ongeruste 
brief die ik heb mogen lezen naar aanleiding van de aankondiging van de afbraak 
van deze zaal. Hier in staan een aantal zaken die wij op een commissie bestuur 
hebben aangekaart. De ongerustheden van de buurtbewoners gaat vooral over de 
overlast op het vlak van parkeren, geluid, het beheer van de zaal en de 
activiteiten, veiligheid, en omgeving. Tijdens de bewuste commissie bestuur 
hebben wij gevraagd of het niet beter was om een buurtonderzoek te doen waarin 
verschillende van deze zaken zouden gevraagd worden aan de buurtbewoners. We 
werden op het randje af niet als onnozelaars aanzien en onze vraag werd 
weggelachen, omdat het project zo snel mogelijk een volgende stap moest 
nemen. Voor de zoveelste maal moeten wij constateren dat hier rond weinig tot 
geen communicatie werd georganiseerd, met als gevolg dat er veel vragen de kop 
opsteken. Onze vraag is dan ook heel simpel: Kan er een informatieavond 
georganiseerd worden waar de buurtbewoners de nodige vragen kunnen stellen? 
Waarom werd er tijdens de commissie, van nu bijna een jaar geleden, niet 
overwogen om een buurtonderzoek te doen?

Antwoord schepen O. Joris:
Het openbaar onderzoek is eind mei 2018 afgesloten. De nog ontbrekende 
wettelijk verplichte adviezen worden nog bijkomend opgevraagd (reminder). De 
bedenkingen van de omwonenden worden door de omgevingsambtenaar op 
stedenbouwkundig gebied beoordeeld.
In de loop van de maand juli 2018 zal de omgevingsvergunning voor goedkeuring 
op het college geagendeerd worden. De omgevingsvergunning moet dan nog 30 
dagen ter plaatse aangeplakt worden. De slopingswerken zullen dus ca eind 
augustus / begin september kunnen starten.

De ongerustheden van de buurtbewoners:
Parkeren: een mobiliteitstoets heeft aangetoond dat de mogelijke overlast beperkt 
zal blijven doordat de site gemakkelijk toegankelijk is via trage wegen, 
fietsparkings, bij gelijktijdige evenementen kunnen bezoekers afgeleid worden 
naar randparkings zoals Cammeland, Zaventemsesteenweg, Vredeplein en Parking 
Jourdain.
Geluid: het ontwerp van de gebouwschil is zodanig opgevat dat de geluidsoverlast 
voor omwonenden verwaarloosbaar is.
Het beheer van de zaal en de activiteiten: het gebouw is bedoeld voor de 
organisatie van culturele activiteiten en onderdak voor de muziekschool
Veiligheid: een site met onderwijsfunctie en culturele activiteiten en dus sociale 
controle zal de veiligheid van de omgeving verbeteren.

Er kan een infovergadering georganiseerd worden van zodra alle praktische 
uitvoeringsdetails gekend zijn:
• Sloop procédé en timing
• Uitvoeringsdetails nieuwbouw: geluidsisolatie, ventilatie, verwarming, 

koeling,…..

Raadslid L. Timmermans is verbaasd dat er onvoldoende informatie beschikbaar 
zou zijn om reeds te communiceren met de bevolking. De buurtbewoners hebben 
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veel vragen die nu reeds beantwoord zouden kunnen worden. Wegens gebrek aan 
communicatie zijn de inwoners ongerust.
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2) Gemeentelijk imago in de voorbije maanden:
De voorbije maanden hebben ons gemeentelijk imago geen goed gedaan. Het 
begon met het project rond "CURIEUZE NEUZEN" dat door het college afgedaan 
werd als minderwaardig (ondanks de goede reacties van de bevolking), het 
project ZERO-WASTE (dat in eigen beheer genomen werd met een vreemde reden 
van een gebrekkige communicatie), daarna moesten we lezen dat Kraainem nog 
steeds weigert de vlag van de HOLIBI-gemeenschap uit te hangen (op basis van 
neutraliteitsprincipe) en nu hebben we moeten horen dat onze gemeente bijna op 
de laatste plaats staat op het vlak van geïnstalleerde zonnepanelen bij de 
inwoners.  Onze vraag is hier ook heel simpel: Wat is hier in feite allemaal aan de 
hand? Is dit niet een teken van een gebrek aan beleid en dat iedereen zijn eigen 
zin doet, zonder ook maar enige vorm van overleg? Wat zijn nu de echte redenen 
achter alle bovenstaande vernoemde punten?

De burgemeester antwoordt dat Zero-Waste en Curieuzeneuzen reeds behandeld 
werden. Voor wat betreft Holebi's bevestigt de burgemeester dat het college van 
burgemeester en schepenen enkel een probleem had met het ophangen van de 
vlag, niet de holebi's zelf. Op vlak van zonnepanelen doet de gemeente wel veel 
om de mensen te sensibiliseren ronde de plaatsing van zonnepanelen.

Raadslid L. Timmermans stelt vast dat de gemeente gewoon aan beleid ontbreekt.

3) Werkgroep overstromingen:
Een aantal dagen geleden werd onze regio opgeschrikt door een aantal 
warmteonweders in de nabij en wijde omgeving. Voor onze gemeente zou dit een 
serieuze verwittiging moeten zijn, aangezien dergelijke onweders voor onze 
gemeente meestal een marteling zijn. Daarom werd er een hele tijd geleden 
beslist om een werkgroep op te richten die structureel dit probleem ging 
aanpakken. De belofte werd gemaakt om de inwoners regelmatig op de hoogte te 
houden van de verschillende stappen die ondernomen werden in dit dossier. In 
Mei 2017 werd er vernomen dat de wekgroep reeds 2 maal bijeen was gekomen, 
maar sindsdien heerst er volledige radiostilte.  In de notulen van de verschillende 
schepencolleges is geen enkel verslag te vinden van de werking van deze 
werkgroep sinds Mei 2017. Wat werd er ondertussen ondernomen in dit dossier? 
Welke informatie kan deze werkgroep ondertussen geven, boven op de informatie 
die de buurtbewoners reeds gekregen hebben tijdens de vergadering in  2016?  
De milieuadviesraad heeft ook een aantal aanbevelingen gedaan in dit dossier. In 
November 2016 werd er gevraagd  om de nodige rapportering te doen betreffende 
de task force rond de overstromingen. Werd dit gedaan en werd er ook al 
geluisterd naar de mensen van de milieusadviesraad ? Wordt de milieuadviesraad 
aanzien als een volwaardige partner, met een toegevoegde waarde, die de nodige 
adviezen kan geven ?

Antwoord schepen O. Joris:

Zoals u weet heeft de gemeenteraad in zitting van september 2017 beslist uit te 
intercommunale Vivaqua te treden. Vivaqua was van 2006 tot eind 2017 
rioolbeheeder in de gemeente Kraainem en een cruciale partner in deze 
problematiek.

Ondertussen heeft de gemeenteraad in zitting van oktober 2017 De Watergroep 
aangeduid als nieuwe rioolbeheerder. Officieel gebeurde de overdracht op 1 
januari 2018 maar in de praktijk (overdracht personeel, materieel, stock en 
gebouwen) gebeurde de overdracht op 1 april 2018. De notariële akten worden 
trouwens in de loop van de maand juni ondertekend.
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De Watergroep werkt via RioPact nauw samen met Aquafin. Aquafin is eveneens 
de rioolbeheerder van het bovengemeentelijk rioleringsstelsel in Vlaanderen en 
een uitstekende partner om regionaal waterbeheer te coördineren.

Op donderdag 31 mei 2018 komen in de gemeente Kraainem Aquafin, De 
Watergroep en alle betrokken studiebureaus bijeen om de door Vivaqua 
opgestarte studieopdrachten te evalueren en eventueel bij te sturen.

Een essentiële volgende stap wordt het opstellen van een hemelwaterplan voor 
het volledige grondgebied van de gemeente Kraainem.

Van zodra alle lopende projecten door de nieuwe organisatie beheerst worden, 
kan de werkgroep terug zinvol samenkomen met de rioolbeheerder.

Raadslid L. Timmermans stelt vast dat De Watergroep blijkbaar een 'volwaardige' 
partner is op vlak van overstromingen alhoewel er geen acties opgenomen zijn in 
het jaar- en activiteitenverslag van De Watergroep.

Raadslid B. Waucquez voegt een vraag toe, zou hierover op de commissie 
omgeving gerapporteerd kunnen worden?

Schepen O. Joris bevestigt dat dit geen probleem is.

Op verzoek van raadslid J. Vanfleteren:
4) Aanbrengen wegmarkeringen parkeerverbod Zaal Puk + NL Bibliotheek

In het verleden heb ik reeds herhaalde malen de problematiek aangekaart van het 
wildparkeren meer bepaald voor wat de toegang betreft tot de zaal Puk en de Nl. 
Bibliotheek. Telkens als er verschillende activiteiten zijn gepland in de sporthall 
wordt - ondanks het feit dat er met verkeersborden een parkeerverbod staat 
aangeduid – gewoonweg de toegang tot zaal Puk en de Nl bibliotheek volledig 
door geparkeerde auto’s afgesloten en de inrit/uitrit versperd.
Reeds verleden jaar werd dit probleem nog eens aangekaart bij de gemeente 
meer bepaald door de bibliothecaris toen zij met haar wagen niet kon wegrijden 
omdat opnieuw de toegang bleek te zijn versperd.
Bij brief dd. 22 juni 2017 met referte TD-2017/1437 heeft de gemeente toen 
geantwoord dat de politiezone Wokra op de hoogte werd gebracht van het 
parkeergedrag en extra controle zou uitvoeren. Of dit dan ook daadwerkelijk is 
gebeurd durf ik ten zeerste te betwijfelen te meer daar het op 22 april van dit jaar 
opnieuw prijs was. De toegang was opnieuw volledig afgesloten zoals blijkt uit 
beide foto’s hieronder:
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De gemeente beloofde in haarzelfde brief van verleden jaar - en ik citeer - “tevens 
zullen er wegmarkeringen aangebracht worden op het parkeerverbod te 
accentueren. Deze wegmarkeringen zullen worden (sic!) door een externe firma 
uitgevoerd en zal waarschijnlijk net na de vakantie gebeuren”.
Deze (grote) vakantie is inmiddels NEGEN (9) maanden geleden maar van enige 
wegmarkeringen is er nog altijd geen spoor.
Kan men mij laten weten 1) of deze wegmarkeringen nog zullen worden 
aangebracht en zo ja wanneer en 2) waarom dat altijd allemaal zolang moet 
duren in Kraainem. Is er dan werkelijk niemand van het schepencollege dat de 
vragen van de oppositie ook maar ter harte wil nemen ook al zijn ze goedbedoeld 
en komen ze ALLE inwoners van de gemeente ten goede ?

Antwoord schepen O. Joris:
Het klopt dat dit veel te lang duurt, als verzachtende omstandigheid kunnen we 
melden dat de firma Trafiroad ( externe firma die deze wegmarkeringen uitvoert) 
op de vooropgestelde datum van  15 november 2017 niet op de afspraak was. 
Tijdens de winterperiode werden er geen wegmarkeringen meer uitgevoerd, de 
volgende geplande afspraak is in de week van 22 juni 2018.

Raadslid J. Vanfleteren hoopt dat de heraanleg rond de nieuwe zaal Pat in de 
toekomst het nodige zal voorzien worden om dit te vermijden.

5) Reiniging rioolkolken
Ik stel geregeld vast dat de rioolkolken in onze gemeente zeer slecht 
onderhouden worden. Hierbij een voorbeeld van een rioolkolk in de A. 
Lenaersstraat dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat: deze is volledig 
verstopt!
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Kan de bevoegde schepen mij op de hoogte brengen van de planning van het 
onderhoud van de rioolkolken in onze gemeente? Hoeveel keer per jaar wordt in 
de reiniging van deze kolken voorzien ?
Daarenboven werd in het verleden deze reiniging uitgevoerd door Haviland in 
opdracht van Vivaqua.
Nu de gemeente is overgestapt in een nieuwe waterintercommunale, meer 
bepaald De Watergroep had ik graag geweten wat er met deze actor thans is 
geregeld? Bestaat hiervoor reeds een contract? Zo ja, wanneer werd dit 
afgesloten? Hoeveel keer per jaar zal in het onderhoud worden voorzien? Wie is 
de contactpersoon bij De Watergroep voor onze gemeente voor wat dit onderhoud 
betreft?

Antwoord schepen O. Joris:
De rioolkolken maken intergraal deel uit van het rioleringsnet en het onderhoud 
gebeurt normaal door de rioolbeheerder.
In principe twee maal per jaar worden de kolken inderdaad door een ploeg van de 
intercommunale Haviland in opdracht van de rioolbeheerder gereinigd. Opgemerkt 
dient te worden dat het tijdelijk parkeerverbod dat hiervoor wordt ingesteld, vaak 
onvoldoende of niet wordt gerespecteerd, wat het reinigen bemoeilijkt, zodat 
soms niet alle waterslikkers het noodzakelijk onderhoud kunnen genieten.
Alle voorwaarden en verplichtingen die bij de vorige rioolbeheerder geldig waren 
zijn in principe overgenomen door de nieuwe rioolbeheerder “De Watergroep”.
Op 31 mei aanstaande om 14:30 is er een rioleringsoverleg voorzien met de 
nieuwe rioolbeheerder in het bijzijn van Aquafin/Riopact. Hogervermelde vraag 
vormt tevens een agendapunt op deze vergadering.

Op verzoek van raadslid . C. Edwards:
6) De incidenten waarvan de scouts het slachtoffer werden is wellicht zonder 

precedent qua hevigheid, het is echter zeker niet de eerste keer dat straffeloos 
geweld werd gepleegd rond het Jourdain park en de sporthal, ook al voelt de 
schepen voor jeugd zich geroepen om op de televisie en op Facebook het 
tegendeel te beweren.

In de gemeentelijke enquête van 2013 werd al duidelijk dat veiligheid een 
hoofdprioriteit is voor de bevolking. De bewoners voelen zich – vooral in bepaalde 
straten en wijken – niet veilig. De incidenten die daar regelmatig plaatsvinden zijn 
herhaaldelijk in de gemeenteraad op tafel gekomen. Er is echter geen enkele 
verbetering te constateren, noch in het denken van het college hierover, noch in 
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de manier waarop de politie dit probleem aanpakt. De ordehandhaving in de “hot 
spots” (tussen Kraainem-Metro en het voetbalveld, rond de sporthal, enz.) blijkt 
nog steeds onvoldoende te zijn. De probleemmomenten zijn nochtans makkelijk 
te voorzien. Een aangepast patrouilleermethode (deels te voet, meer dan 2 
agenten, aangepaste bewapening) alsmede een systeem van camera’s zouden 
stappen op de goede weg zijn.

Vraag:

◦ Welke specifieke maatregelen denkt het bestuur nu te nemen, en op welke 
termijn? 

◦ Waarom heeft noch de politie, noch het gemeentebestuur blijkbaar conclusies 
getrokken uit vroegere incidenten?

Ik spreek de hoop uit dat in het antwoord geen verwijzing wordt gemaakt naar de 
BIN’s. Die zijn bedoeld als observatiehulpmiddel voor beveiliging, niet voor 
ordehandhaving tegen asociaal of gewelddadig gedrag van groepen.

Het woord van raadslid A. Van Herck wordt ontnomen

De burgemeester D. Cardon de Lichtbuer wil niet de indruk wekken dat er niets 
gebeurt. Op vlak van verlichting besliste het college van burgemeester en 
schepenen om niet in te gaan op het voorstel van de diensten en de verlichting 
niet gedeeltelijk te doven. Daarnaast werden de parken aangepast , banken 
weggenomen, om het veiligheidsgevoel te verbeteren. Er werd een nieuwe 
informatievergadering over de werking van de politie gehouden door de 
korpschef.
Er zijn al meer wijkagenten dan vroeger evenals een coördinator. Men kan steeds 
meer mensen aanwerven maar dat heeft een meerkost.

Raadslid C. Edwards zegt dat het probleem bij de politie is dat de administratieve 
werkdruk wel te hoog is.

De burgemeester D. Cardon de Lichtbuer antwoordt dat daarvoor een wijziging in 
de organisatie werd doorgevoerd.

7) Mijn fractie zoekt duidelijkheid over de eventuele extra kosten die gemoeid zijn 
met de gescheiden aansluiting van woningen op het rioleringsnetwerk daar waar 
dit vernieuwd wordt.

Vraag: Zijn er meerkosten sinds het begin van het meerjarenplan 2014-2019 die 
voortkomen uit het feit dat gescheiden aansluiting van afvalwater en 
oppervlaktewater verplicht is uit hoofde van Europese Richtlijnen inzake 
waterzuivering?

Met “meerkosten” wordt bedoeld het verschil in kosten voor het gemeentebudget 
t.o.v. de kosten van enkelvoudige aansluitingen. Indien deze meerkosten (deels) 
gedekt worden door subsidies van hogere overheden, hoeveel bedragen deze 
subsidies?

Vraag: hoeveel gescheiden aansluitingen zijn voorzien tot aan het einde van dit 
meerjarenplan, en wat zijn de gebudgetteerde kosten daarvan na subsidiëring 
indien van toepassing?

Vertrouwend op een antwoord binnen de vastgestelde termijn teken ik,
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Antwoord schepen O. Joris:
Bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel dienen alle woningen 
gescheiden af te voeren. Sommige woningen hebben reeds een gescheiden  
afvoer via een verplichting in de bouw- of omgevingsvergunning. Andere 
woningen dienen geen werken op privéeigendom uit te voeren om gescheiden af 
te voeren: dit is het geval van rijwoningen zonder voortuin waarvan enkel het dak 
aan de straatkant dient afgekoppeld te worden. Ten slotte dienen er op 
privéeigendom afkoppelingswerken te gebeuren in alle andere gevallen.
De werken op privéeigendom worden na controle van de goede uitvoering als 
volgt gesubsidieerd:
◦ Rioolbeheerder maximaal 500 euro / woning en maximaal 50% van de 

gefactureerde werken
◦ Gemeente Kraainem maximaal 500 euro / woning en maximaal 50% van de 

gefactureerde werken

In 2017 werden afkoppelingswerken gesubsidieerd in de Toekomststraat, 
Eyckeveldstraat (ca 28 dossiers) en de Accaciasstraat (ca 12 dossiers)
In de exploitatierekening budget 2017 was 20.000 euro ingeschreven.
In 2018 en 2019 kunnen we in de Korenbloemenstraat in totaal ca 20 dossiers 
verwachten.
In de exploitatierekening budget 2018 is 20.000 euro ingeschreven.
In de exploitatierekening budget 2019 is GEEN krediet voorzien.

In 2019 zullen rioleringswerken uitgevoerd worden in de Kapellelaan, 
Honnekinberg, Seringenstraat, Tulpenlaan/Tulpenhof en Meiklokjeslaan.
In 2020 en 2021 kunnen subsidiedossiers voor in totaal ca 80.000 euro à 100.000 
euro verwacht worden.

Bij de eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan 2014-19 volstaat een 
krediet van 20.000 euro in 2019.

Raadslid C. Edwards meldt dat dit een schriftelijke vraag was ter behandeling 
binnen de 30 dagen.

Op verzoek van raadslid . J. Forton:
8) Migratie vriendelijke gemeente:

Aanpak vluchtelingenproblematiek en azielzoekers

Vraag: Wij vragen een commissie bestuur samen te roepen om deze problematiek 
te bespreken.

Antwoord voorzitter D. Houtart:
De aanpak van vluchtelingenproblematiek en asielzoekers is eerder een punt voor 
de commissie Welzijn. Dit kan besproken worden met de voorzitter van deze 
commissie, de heer G. von Wintersdorff. Echter eerst en vooral dient er een 
dossier samengesteld te worden, anders kan de gemeenteraadscommissie zijn 
taak als beleidsvoorbereidend orgaan niet uitvoeren.

9) Restafval scouts- en jeugdverenigingen van Kraainem
Wanner de scouts een evenement of activiteit organiseren, nemen de ouders de 
restafval mee naar huis om dit in witte zakken te doen.

Blijkbaar krijgen de scholen en sporthal; gratis roze (of paarse?) zakken van de 
gemeente om hun restafval te verwijderen.
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Vraag: kunnen ook dit type zakken ter beschikking gesteld worden voor de 
scouts- en jeugdverenigingen van Kraainem.

Antwoord schepen E. d’Ursel:
In zitting van 25 oktober 2016 keurde de gemeenteraad de actualisatie van de 
contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige 
toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen goed.

De contantbelasting voorzag de centrale inning van de verkoop, stockbeheer en 
de distributie van alle afvalzakken door Interza, zonder de tussenkomst van de 
gemeente.

Naast de invoering van een nieuwe uniforme afvalzak voor restafval, werd er ook 
een roodkleurige restafvalzak voor de gemeentelijke diensten en scholen 
ingevoerd. De specifieke kleur zorgt dat gebruik/misbruik op de verkeerde locaties 
onmiddellijk opvalt. Hierbij werd niets voorzien voor de scouts.

Het is niet toegelaten dat andere afval dan gemeentelijk restafval wordt 
ingezameld in de rode zakken. De scouts, chiro, verenigingen zijn dus toegewezen 
op het gebruik van de klassieke restafval. De verengingen krijgen een subsidie ter 
ondersteuning van het werking en het is niet aan de gemeenschap om de extra 
kosten van hun afval te last te nemen. Als verenigingen correct omspringen met 
hun afval kunnen zij hun werkingskosten onder controle houden, net zoals iedere 
inwoner dit thuis moet doen.

Raadslid B. Waucquez vraagt of één van de groene containers links van de 
sporthal gebruikt zou kunnen worden.

Schepen E. d'Ursel vraagt een foto te sturen hieromtrent ter verduidelijking.

Schepen O. Joris meent dat dit door de uitbater van de sporthal wordt beheerd.

Raadslid B. Waucquez antwoordt dat zij hiermee akkoord gaat.

Raadslid L. Timmermans merkt op dat de uitbater hier wel voor betaald.

Op verzoek van raadslid B. Waucquez
10)Infoblad vanaf 1 juli tem 14 oktober 2018:

Wetgeving en reglementering
◦ Het Gemeentedecreet

Beschrijving
◦ Specifieke regeling tijdens de sperperiode

Vragen
• Wat zijn de concrete gevolgen voor onze gemeente?
• Mogelijkheid om een deel van het Infoblad voor de oppositie te reserveren?

De burgemeester D. Cardon de Lichtbuer leest een stuk voor van de omzendbrief en 
stelt vast dat dit een duidelijk antwoord geeft.

11)Agenda Commissie Omgeving 2018-06-12:
Wetgeving en reglementering
◦ Het Gemeentedecreet

Voorstel voor de dagorde (bijkomende punten)
◦ Pikdorenveld 96K5 (brief van de gemeente tav Deputatie)
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◦ Pikdorenveld / Wezembeeklaan: STAVAZA RUP, plannen, mobiliteit,…
◦ Fietspad d’Huartlaan: volgende stappen?
◦ Voetpad Wezembeeklaan voor Deli Traiteur
◦ Voetpad Koningin Astridlaan
◦ Parking metrostation Kraainem
◦ Hoeve Van Deuren

Antwoord voorzitter D. Houtart:
Het opstellen van de agenda van een commissie is uitsluitend de bevoegdheid van 
de voorzitter van de commissie. U kan zich bijgevolg richten tot de voorzitter met 
uw voorstellen.

Raadslid P. Simon, voorzitter commissie omgeving, gaat met de vooropgestelde 
agenda akkoord.

12)CurieuzeNeuzen
Wetgeving en reglementering
◦ Het Gemeentedecreet

Beschrijving
Sommige gemeenten betalen de deelnamekosten van de CN operatie (10 EUR per 
CN deelnemer) terug. Kraainem (nog) niet?

Voorstel
◦ Principieel akkoord om de deelnamekosten terug te betalen en de CN 

organisatie inlichten zodat de betrokken CN op de hoogte kunnen worden 
gebracht..

Antwoord schepen E. d'Ursel:
Curieuzeneuzen is een Vlaamse campagne op initiatief van De Standaard, VMM en de 
Universiteit Antwerpen.

De gemeente had dit initiatief op voorhand geadviseerd om zelf een campagne op het 
heel het grondgebied te voeren en niet achteraf wanneer het te laat is.

De bedoeling van de gemeente is het gelijkheidsbeginsel principe te respecteren om 
iedere inwoner op gelijk niveau te behandelen, niet slechts de lezers van De 
Standaard of diegene die per toeval naar een publiciteit op de Vlaamse radio heeft 
geluisterd van de Curieuzeneuzen.

De gemeentelijke diensten hebben contact genomen met VMM om samen te werken 
om de luchtkwaliteit verder te meten. De kosten van een dergelijke campagne 
zouden dan natuurlijk gedragen worden door de gemeente.

BESLOTEN ZITTING

24. EVALUATIE GEMEENTESECRETARIS - WIJZIGING VERSLAG 
EVALUATIECOMITÉ - KENNISNAME

Interventie(s)
1) De voorzitter D. Houtart vraagt of er vragen zijn?
2) Raadslid C. Edwards vraagt wat er juist is gewijzigd?
3) De voorzitter D. Houtart leest de verbetering voor.
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4) Schepen Th. Van De Plas zegt dat de evaluatie binnen de wettelijke termijn moet 
gebeuren vandaar de aanpassing. Het comité moet die wettelijke termijn volgen.

5) Raadslid L. Timmermans vraagt aan raadslid Ch. Ochelen of dit correct is?
6) Raadslid Ch. Ochelen antwoordt dat ze vanaf nu de wetgeving zullen volgen.

Feiten en context
• In het kader van de evaluatie van de decretale graden van de gemeente en 

OCMW werd op 27 maart 2018 door de gemeenteraad kennis genomen van het 
verslag van 9 maart 2018 van het evaluatiecomité ter evaluatie van de 
gemeentesecretaris.

• Na de gemeenteraad werd echter door het evaluatiecomité gevraagd om een 
aanpassing te doen aan de verwoording van punt 4. 

• Gezien er geen retroactieve wijzigingen mogen gebeuren, wordt er aan de 
gemeenteraad gevraagd kennis te willen nemen van het gewijzigde verslag en in 
het bijzonder punt 4.

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van het gewijzigde verslag van het evaluatiecomité ter 
evaluatie van de gemeentesecretaris.

25. AANSTELLINGSBESLUIT - ALGEMEEN DIRECTEUR EN ADJUNCT-ALGEMEEN 
DIRECTEUR

Feiten en context
• Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW 

met behoud van afzonderlijke rechtspersonen; De ambtelijke integratie zal zoals 
voorzien in dit decreet in de eerste plaats vorm krijgen door een eenduidige 
aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen directeur die in de 
plaats treedt van de huidige gemeente-en OCMW-secretaris.

• Het Decreet Lokaal Bestuur bevat een bijzondere overgangsregeling om tijdig en 
uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en 
financieel directeur te komen; Hierbij wordt het belang van een tijdige, vlotte en 
transparante invulling benadrukt.

• Overeenkomstig artikel 583 en 589 van het Decreet Lokaal Bestuur, komt het 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.

• Artikel 583 van het Decreet Lokaal bestuur voorziet in de mogelijkheid om ofwel 
de zittende secretarissen op te roepen om zich kandidaat te stellen, ofwel ervoor 
te opteren om onmiddellijk de nieuwe functie van algemeen directeur open te 
stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen bij wijze van aanwerving en/of 
bevordering.

• Bijgevolg diende eerst de wijze van aanstelling te worden gekozen.
• De gemeenteraad besloot in zitting van 30 januari 2018 om overeenkomstig 

artikel 583, §1, eerste lid van het Decreet Lokaal Bestuur, de titularissen op te 
roepen om zich kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur; De 
procedure hiertoe werd door de gemeenteraad vastgesteld.

• Daarbij werd het aangewezen geacht om voor de invulling van het ambt in eerste 
instantie voorrang te verlenen aan de zittende functiehouders en deze zodoende 
op te roepen om zich hiervoor kandidaat te stellen; Het is immers aangewezen om 
de huidige ervaring en expertise in rol als leidinggevende ambtenaar te benutten; 
Hierdoor kan ook maximaal de continuïteit  van de dienstverlening worden 
gegarandeerd; Voorts kan ook vanuit het zuinigheidsbeginsel moeilijk worden 
verantwoord dat een nieuwe algemeen directeur zou worden aangesteld terwijl de 
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huidige functiehouders vervolgens met behoud van salaris in een adjunct-of 
passende functie in de organisatie dienen te worden aangesteld.

• Zodoende werd besloten om het ambt van algemeen directeur in te vullen via de 
oproeping van de huidige titularissen.

• Voor het  ambt van algemeen directeur werden vervolgens twee 
kandidaatstellingen ontvangen vanwege beide titularissen.

• Er werd kennis genomen van het organisatievoorstel van de functiehouders, 
hetgeen een gemotiveerd en gedragen voorstel omvat voor de aanstellingen die 
het Decreet Lokaal Bestuur in eerste instantie noodzaakt.

• Het blijkt dat afspraken tussen de functiehouders werden gemaakt waarbij voor 
het ambt van algemeen directeur één functiehouder werd voorgedragen.

• Anderzijds komt het aan de gemeenteraad toe om de niet aangestelde 
functiehouder aan te stellen overeenkomstig artikel 589 DLB; Hierin wordt in een 
aanstelling voorzien hetzij als adjunct-algemeen directeur, hetzij in een passende 
functie van niveau A; dit met de waarborging van bepaalde rechten, gezien de 
functie van secretaris en financieel beheerder door omstandigheden buiten hun wil 
niet meer bestaat.

• Het is noodzakelijk om deze overgang zo vlot en transparant mogelijk te laten 
verlopen; zodat anderzijds de OCMW-secretaris kan worden aangesteld als 
adjunct-algemeen directeur; dat dit verantwoord voorkomt gelet op het verruimde 
takenpakket van de algemeen directeur, die nu zowel voor de diensten en het 
personeel van de gemeente als het OCMW verantwoordelijk is; dat de adjunct de 
algemeen directeur hierin zodoende kan ondersteunen en bijstaan.

Juridische gronden
• Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen zoals 

voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581–artikel 589).
• Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en 
houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de 
ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

• Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel 
van de openbare centra voor maatschappelijk  welzijn en houdende de  minimale 
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van  bepaalde 
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

• Besluit van de gemeenteraad van 30 januari 2018 om de titularissen op te roepen 
om zich kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde meerkost geraamde inkomst
62010000/011000 Algemeen directeur

€ 35 097,66

Adjunct-algemeen directeur
€ 132 032,72

TOTAAL
€ 167 130,38

Interventie(s)
1) De voorzitter D. Houtart vraagt of er vragen zijn?
2) Raadslid C. Edwards vraagt of dit met geheime stemming gebeurt?
3) Raadslid Ch. Ochelen zegt dat dit inderdaad in geheime stemming moet gebeuren 

omdat het over aanstellingen van personen gaat.
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Besluit 

Artikel 1. met 11 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 4 onthoudingen

Artikel 2. met 8 ja-stemmen, 1 nee-stem, 8 onthoudingen

Artikel 1:
De gemeenteraad stelt overeenkomstig artikel 583, §1, Decreet Lokaal Bestuur de 
gemeentesecretaris, mevrouw Joëlle Eggermont, met ingang van 1 augustus 2018 aan 
als algemeen directeur.

Artikel 2:
De algemeen directeur wordt overeenkomstig artikel 588 Decreet Lokaal Bestuur met 
behoud van zijn geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van algemeen 
directeur en dit vanaf de aanstelling van rechtswege. Deze salarisschaal is gelijk is aan 
de salarisschaal van de gemeentesecretaris verhoogd met 30%.

De vigerende rechtspositieregeling van de secretaris is van toepassing op de 
algemeen directeur. De algemeen directeur wordt aangesteld met behoud van de aard 
van het dienstverband en heeft zodoende de proefperiode volbracht.

Artikel 3:
De gemeenteraad stelt overeenkomstig artikel 589, §1 Decreet Lokaal Bestuur de 
OCMW-secretaris, de heer Jean-Christophe Clérin, die daarmee instemt, met ingang van 
1 augustus 2018 aan als adjunct-algemeen directeur.

De aanstelling geschiedt overeenkomstig artikel 589 DLB onder volgende waarborgen:
• Met behoud van de aard van het dienstverband;
• Met behoud van de administratieve en geldelijke anciënniteit;
• Met behoud van de toelagen en vergoedingen waarop de functiehouder op de 

datum van de overdracht recht heeft;
• Met behoud van de huidige verlof- en afwezigheidsregeling;
• Met behoud van de huidige evaluatieregeling.

De OCMW-secretaris wordt overeenkomstig artikel 586 ingeschaald in de salarisschaal 
die wordt vastgesteld op 85 % van de algemeen directeur.

De adjunct-algemeen directeur wordt aangesteld met behoud van de aard van het 
dienstverband en heeft zodoende de proefperiode volbracht.

Tot en met 31 december 2023 wordt de OCMW-secretaris geacht te voldoen 
aan de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die door de gemeenteraad worden 
vastgesteld voor de functie van algemeen directeur.

1) De voorzitter D. Houtart stelt voor om geen gemeenteraadszitting te houden 
tijdens de maand september 2018.

2) Raadslid Ch. Ochelen vraagt wat het huishoudelijk reglement zegt?
3) Raadslid B. Waucquez vindt het niet gezond dat er geen gemeenteraadszitting zal 

plaatsvinden tussen midden juni en 15 oktober 2018.
4) De voorzitter D. Houtart zegt dat de volgende gemeenteraadszitting plaatsvindt 

op 26 juni 2018, met het college van burgemeester en schepenen zal er bekeken 
worden of de gemeenteraad zal opgeroepen worden in de maand september 
2018.
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