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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 23/10/2018
Van 18:30 uur tot 21:00 uur

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

d'Ursel, Thierry Van De Plas en Françoise Devleeschouwer
Gemeenteraadsleden: Guillaume von Wintersdorff, Jozef Van Eeckhoudt, Bruno 

Vandersteen, Cathy Vandamme-Henrot, Luc Timmermans, 
Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Pierre Simon, 
Carel Edwards, Johan Forton, Chantal Ochelen en 
Bernadette Glidden

Verontschuldigd:
Gemeenteraadsleden: Arnold d'Oreye de Lantremange, Alain Van Herck, Isabel 

Rodriguez en Joost Vanfleteren

Gemeenteraadslid Chantal Ochelen vervoegt de vergadering vanaf punt 2.
Schepen Françoise Devleeschouwer vervoegt de vergadering vanaf punt 17.
Gemeenteraadslid Bernadette Glidden verlaat de vergadering vanaf punt 27.
Gemeenteraadslid Bernadette Glidden vervoegt de vergadering vanaf punt 28.

OPENBARE ZITTING

1. Punt met hoogdringendheid - Personeel - Kennisname van de melding van 
mogelijke tuchtfeiten

2. Goedkeuring notulen van 26 juni 2018
3. Vaststelling budgetwijziging 2018-2
4. OCMW Kraainem - Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - 2018/1
5. OCMW Kraainem - budgetwijziging 2018/1
6. Aanwerving - Bepalingen uitzendarbeid
7. Aanwerving - Samenwerkingsovereenkomst Poolstok
8. Aanwerving - Financieel Directeur - Proces-Verbaal, deliberatie en toekenning 

punten van het aanwervingsexamen
9. Rekrutering - Financieel directeur - Wijze van rekrutering
10. Diabolo school - capaciteitsverhoging
11. Diabolo school- Wijziging maximumcapaciteit- schooljaar 2018 -2019
12. Diabolo school - Personeelsformatie- schooljaar 2018 -2019 - extra aanstelling
13. Intercommunale - Maatschappij voor de sanering en de inrichting van de Vallei van 

de Woluwe - Vereffenaar Advocaten Quinz
14. Intercommunale - Interza - Bijzondere algemene vergadering - 11 december 2018 

- Statutenwijziging
15. Intercommunale - Haviland - Buitengewone algemene vergadering - 12 december 

2018 - Statutenwijziging
16. Intercommunale -Iverlek - Buitengewone algemene vergadering - 14 december 

2018
17. Evenement - Nieuwjaarsdrink 2019
18. Subsidies - Sportkra - 2018
19. Subsidies - 40ème Unité Guide Saint-Joseph Wezembeek-Oppem
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20. Subsidies - Scouts Unité 90ème Notre Dame van Sint-Pieters-Woluwe
21. Subsidies - Scouts Saint-André
22. Subsidies - Scouts Saint Pancrace 39 en 88
23. Subsidies - Scouts Saint Dominique 67 en 106
24. Subsidies - Speelpleinen Kadee- werkingstoelagen 2018
25. Gemeente Kraainem/Machiels Building Solutions
Dossier Raad van State
26. OMV/2018/64: E40/Tramlaan - De Werkvennootschap: aanleg fietssnelweg langs 

de E40
27. Verlenging afwezigheid raadslid - Vervangen door B. Glidden
28. Vraag van raadslid P. Simon - Novembervieringen
29. Vraag van raadslid P. Simon - Bezoek van zijn Majesteit
30. Vraag van raadslid J. Forton - Migratie vriendelijke gemeente
31. Vraag van raadslid J. Forton - Site zaal PAT
32. Vraag van raadslid J. Forton - Herstellen fietspad Astridlaan
33. Vraag van de raadslid B. Waucquez - Pikdorenveld Verkavelingsaanvraag 96K5
34. Vraag van raadslid B. Waucquez - Overstromingen

BESLOTEN ZITTING

35. Aanstelling - Algemeen directeur - wnd.
36. Aanstelling - Vervangend waarnemend algemeen directeur
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OPENBARE ZITTING

1. PUNT MET HOOGDRINGENDHEID - PERSONEEL - KENNISNAME VAN DE 
MELDING VAN MOGELIJKE TUCHTFEITEN

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

behandelen:
◦ Personeel - Kennisname van de melding van mogelijke tuchtfeiten.

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 6 ja-stemmen (Véronique Caprasse, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, 
Dominique Houtart, Bruno Vandersteen, Cathy Vandamme-Henrot en Pierre Simon), 8 
nee-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Olivier Joris, Thierry Van De Plas, 
Guillaume von Wintersdorff, Jozef Van Eeckhoudt, Luc Timmermans, Johan Forton en 
Bernadette Glidden), 3 onthoudingen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant en 
Carel Edwards)

De gemeenteraad beslist het voorstel te verwerpen.

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om het punt met hoogdringendheid "Personeel - Kennisname 
van de melding van mogelijke tuchtfeiten" niet te behandelen.

2. GOEDKEURING NOTULEN VAN 26 JUNI 2018

Feiten en context
• Zitting van de gemeenteraad van 26 juni 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 eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
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De gemeenteraad keurt de notulen van 26 juni 2018 goed.

3. VASTSTELLING BUDGETWIJZIGING 2018-2

Feiten en context
• Het budget 2018 dient aangepast te worden als gevolg van de gewijzigde 

behoeften van 2018.
• De gewijzigde behoeften situeren zich op het vlak van het exploitatiebudget, het 

investeringsbudget en het liquiditeitenbudget.
• Het evenwicht op lange termijn in het meerjarenplan 2014-2019 is aangetoond.

Juridische gronden
• Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
• Het besluit van de Vlaamse Regering en de regels met betrekking tot de Beleids-

en beheerscyclus (BBC).
• Het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 februari 

2018;
• Het budget 2018 goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 februari 2018.

Advies
• De kennisname en het gunstig advies van het managementteam van 17 

september 2018.

Financiële gevolgen
niet van toepassing

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad stelt de budgetwijziging 2018-2 vast.

Artikel 2:
Deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid gezonden worden.

4. OCMW KRAAINEM - AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 - 2018/1

Feiten en context
• Het OCMW Kraainem bezorgt ons de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 - 

2018/1 samen met de strategische nota en de financiële nota;
• De wijziging meerjarenplan 2014-2019 -  2018/1 werd gunstig geadviseerd op het 

college van burgemeester en schepenen op datum van 31 juli 2018;
• De wijziging meerjarenplan 2014-2019 - 2018/1 werd door de OCMW-raad 

goedgekeurd op datum van 6 augustus 2018;
• De aanpassingen aan het meerjarenplan worden ter goedkeuring aan de 

gemeenteraad voorgelegd ingevolge een inhoudelijke wijziging aan de 
strategische nota;

• De volgende wijzigingen worden aan het meerjarenplan 2014-2019 - 2018/1 
toegebracht :
◦ Na het afsluiten van ieder boekjaar moet het gecumuleerde budgettaire 

resultaat van het vorige boekjaar in overeenstemming worden gebracht met 
het cijfer uit de jaarrekening (1 117 890,98 euro op 31/12/2017). Dit gebeurt 
in schema M2 van het meerjarenplan - de staat van het financiële evenwicht. 
Op basis van dit cijfer wordt ook het gecumuleerde budgettaire resultaat voor 
de komende boekjaren van het meerjarenplan opnieuw berekend. Door de 
vermindering van de gemeentelijke werkingsbijdrage (zie exploitatie) daalt de 
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autofinancieringsmarge voor 2018 en dient het meerjarenplan te worden 
aangepast.

• De gemeenteraad heeft geen beslissing genomen binnen een termijn van vijftig 
dagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing van de raad voor maatschappelijk 
welzijn bij de gemeente is binnengekomen.

• Als er binnen deze termijn geen beslissing aan het centrum voor maatschappelijk 
welzijn is bezorgd, wordt de gemeenteraad geacht aan het meerjarenplan of de 
aanpassingen ervan zijn goedkeuring te hebben verleend.

Juridische gronden
• De omzendbrief BB/2013 betreffende de strategische meerjarenplanning 

(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus 
onder rubriek 5.2.2 waarin de procedure voor de wijziging van het meerjarenplan 
als volgt omschreven wordt :
◦ Het OCMW moet de aanpassing strategisch meerjarenplan voor advies 

voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen vóór de 
vaststelling ervan in de raad voor maatschappelijk welzijn. Het decreet heeft 
daarvoor geen vast tijdspad opgelegd, zodat de gemeente en het OCMW daar 
zelf in consensus werkbare afspraken over kunnen maken;

◦ nadat de aanpassing strategisch meerjarenplan 2014-2019 - 2018/1 is 
vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn wordt het ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

• OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 148, dat bepaalt :
◦ de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn licht het meerjarenplan 

of de aanpassingen ervan toe op de vergadering van de gemeenteraad. Als de 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn geen deel uitmaakt van de 
gemeenteraad wordt hij/zij ten minste acht dagen voor de dag van de 
vergadering, door de voorzitter van de gemeenteraad daarvan verwittigd;

◦ de aanpassingen van het meerjarenplan worden enkel ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad voorgelegd als de bijdrage van de gemeente wijzigt gedurende 
het resterende gedeelte van de zesjarige periode of als de strategische nota 
van het meerjarenplan inhoudelijk wijzigt. Als er geen goedkeuring is vereist, 
neemt de gemeenteraad enkel kennis van de aanpassingen van het 
meerjarenplan;

◦ de gemeenteraad neemt de beslissing binnen een termijn van vijftig dagen die 
ingaat op de dag nadat de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn 
bij de gemeente is binnengekomen;

◦ de gemeente bezorgt haar beslissing aan het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn uiterlijk de laatste dag van de termijn;

◦ als binnen de termijn geen beslissing aan het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn is bezorgd, wordt de gemeenteraad geacht aan het 
meerjarenplan of de aanpassingen ervan zijn goedkeuring te hebben verleend;

◦ de gemeenteraad bezorgt haar beslissing aan de provinciegouverneur.

Financiële gevolgen

Niet van toepassing.

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad heeft binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op 
de dag nadat de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn bij de gemeente is 
binnengekomen, geen beslissing genomen over de aanpassing aan het meerjarenplan 
2014-2019 - 2018/1.
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De gemeenteraad heeft binnen deze termijn geen beslissing verstuurd naar de raad voor 
maatschappelijk welzijn en dus wordt de gemeenteraad geacht het meerjarenplan 2014-
2019 - 2018/1 te hebben goedgekeurd.

Artikel 2:
Deze beslissing zal overgemaakt worden aan de provinciegouverneur.

5. OCMW KRAAINEM - BUDGETWIJZIGING 2018/1

Feiten en context
• Het OCMW Kraainem bezorgt ons de budgetwijziging 2018/1;
• De budgetwijziging 2018/1 werd gunstig geadviseerd  op het college van 

burgemeester en schepenen op datum van 31 juli 2018;
• De budgetwijzging 2018/1 werd door de OCMW-raad goedgekeurd op 6 augustus 

2018;
• De budgetwijziging 2018/1 wordt ter kennisname voorgelegd op de gemeenteraad 

omdat deze past in het meerjarenplan 2014/2019 - 2018/.
• De gemeenteraad heeft geen beslissing genomen binnen een termijn van vijftig 

dagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing van de raad voor maatschappelijk 
welzijn bij de gemeente is binnengekomen;

• Als er binnen deze termijn geen beslissing aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn is bezorgd, wordt de gemeenteraad geacht kennis te hebben genomen van 
de budgetwijziging 2018/1.

Juridische gronden
• Omzendbrief BB 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning 

(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus 
onder rubriek 5.2.2 waarin de procedure voor budgetwijziging als volgt 
omschreven wordt :
◦ Het OCMW moet de budgetwijziging voor advies voorleggen aan het college 

van burgemeester en schepenen vóór de vastlegging ervan in de raad voor 
maatschappelijk welzijn. Het decreet heeft daarvoor geen vast tijdspad 
opgelegd, zodat de gemeente en het OCMW daar zelf in consensus werkbare 
afspraken over kunnen maken;

◦ Nadat de budgetwijziging is vastgesteld door de raad voor maatschappelijk 
welzijn wordt deze ter kennisname/goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd.

• OCMW decreet van 19 december 2008, artikel 150, dat bepaalt :
◦ De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn licht de 

budgetwijziging toe op de vergadering van de gemeenteraad. Als de voorzitter 
van de raad voor maatschappelijk welzijn geen deel uitmaakt van de 
gemeenteraad, wordt zij/hij ten minste acht dagen voor de dag van de 
vergadering, door de voorzitter van de gemeenteraad daarvan verwittigd;

◦ Indien de budgetwijziging past binnen het meerjarenplan, neemt de 
gemeenteraad er kennis van. Als de budgetwijziging niet past binnen het 
meerjarenplan, spreekt de gemeenteraad zich uit over de goedkeuring van de 
budgetwijziging;

◦ De gemeenteraad neemt de beslissingen, vermeld in het tweede lid, binnen 
een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing van de 
raad voor maatschappelijk welzijn bij de gemeente is binnengekomen;

◦ Als binnen de termijn geen beslissing naar het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn is verstuurd, wordt de gemeenteraad geacht te 
hebben kennisgenomen van de budgetwijziging, vermeld in het tweede lid, of 
er zijn goedkeuring aan te hebben verleend.
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◦ De gemeenteraad bezorgt de beslissingen van goedkeuring, van niet-
goedkeuring of van vaststelling van de budgetwijziging, vermeld in het tweede 
lid, aan de provinciegouverneur.

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad heeft, binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag nadat 
de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn bij de gemeente is 
binnengekomen, geen kennis genomen van de budgetwijziging 2018/1.
Indien de gemeenteraad binnen deze termijn geen beslissing heeft verstuurd naar de 
raad voor maatschappelijk welzijn wordt de gemeenteraad geacht te hebben 
kennisgenomen van de budgetwijziging 2018/1.

Artikel 2:
Deze beslissing zal overgemaakt worden aan de provinciegouverneur

6. AANWERVING - BEPALINGEN UITZENDARBEID

Feiten en context
• Vanaf 26 mei 2018 kan het lokaal bestuur uitzendkrachten inschakelen voor onder 

andere tijdelijke vervanging en de uitvoering van uitzonderlijk werk.
• Deze uitzendarbeid is mogelijk voor een maximale periode van 12 maanden.
• De gemeenteraad dient binnen de krijtlijnen van het decreet te bepalen in welke 

gevallen uitzendarbeid mogelijk is en de nadere regels vast te stellen.
• De bevoegdheid om uitzendkrachten in dienst te nemen ligt bij het college van 

burgemeester en schepenen (uitvoerend orgaan) dat het op zijn beurt kan 
toevertrouwen aan het hoofd van het personeel.

• De vakorganisaties dienen vooraf op de hoogte te worden gebracht bij de 
gevraagde indienstnemingen.

Juridische gronden
• Het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in Vlaamse 

overheidsdiensten en lokale besturen met inwerkingtreding op 26 mei 2018.
• Principebeslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 

september 2018 betreffende de bepalingen voor uitzendarbeid.

Argumentatie
• Voor sommige functies (dringende/korte vervangingen of knelpuntfuncties) is het 

interessant om op een snelle manier via uitzendarbeid iemand in te schakelen.
• De continuïteit van de dienst komt bij sommige functies nu in het gedrang omdat 

er via de gebruikelijke procedures (tijdig) geen geschikte kandidaat gevonden 
wordt.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om uitzendkrachten te kunnen inschakelen voor volgende 
aangelegenheden:

• de tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de 
arbeidsovereenkomst is geschorst of beëindigd;
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• de tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid met deeltijdse 
loopbaanonderbreking of met vermindering van de arbeidsprestaties in het kader 
van het zorgkrediet;

• de tijdelijke vervanging van een ambtenaar die zijn ambt niet of slechts deeltijds 
uitoefent;

• een tijdelijke vermeerdering van werk;
• uitvoering van uitzonderlijk werk;
• in het kader van tewerkstellingstrajecten;
• artistieke prestaties of artistieke werken;
• vervanging bij ziekte.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om maximum de wettelijke toegelaten periode van 12 
maanden, met inbegrip van de eventuele verlengingen, te hanteren.

7. AANWERVING - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST POOLSTOK

Feiten en context
• Het gemeentebestuur wenst de dienstverlening, meer bepaald het personeels- en

organisatiebeleid in zijn globaliteit, verder te professionaliseren.
• Om zich hierin te laten ondersteunen, zou het gemeentebestuur kunnen toetreden

tot Poolstok.
• Poolstok is een coöperatieve vennootschap van privaat recht met uitsluitend

vennoten uit de publieke sector in Vlaanderen.
• De vennootschap is sinds 2000 operationeel en telt momenteel 300 vennoten

waaronder lokale besturen, OCMW's, autonome overheidsbedrijven,
onderwijsinstellingen, intercommunales, politiezones en hulpverleningszones.

• De relatie tussen Poolstok en haar vennoten wordt geregeld in een
beheersovereenkomst.

• Poolstok werkt uitsluitend voor haar vennoten die elk als entiteiten behorende tot
de overheid kunnen worden beschouwd en gezamenlijk het toezicht uitoefenen op
de vennootschap waardoor de quasi inhouse-kwalificatie van toepassing is.

• Poolstok werkt altijd samen met erkende dienstverleners na marktvergelijking en
met toepassing van de wet overheidsopdrachten.

• Gezien de relatie tussen Poolstok en haar vennoten op reglementaire basis stoelt
en niet van contractuele aard is, en gezien de quasi inhouse-kwalificatie, zijn de
openbare besturen die lid zijn van Poolstok vrijgesteld van de toepassing van de
wetgeving overheidsopdrachten om van de diensten van de door Poolstok via
overheidsopdrachten geselecteerde dienstverleners gebruik te maken.

• Het gemeentebestuur kan toetreden tot de vennootschap Poolstok door een
éénmalige aankoop van aandelen in functie van de grootte van het bestuur. Voor
elke tien personeelsleden in dienst dienen 3 aandelen (afronding naar de hogere
eenheid) van elk 24,79 euro aangekocht te worden.

Juridische gronden
• Decreetsmachtiging van 2 maart 1999 door de Vlaamse Gemeenschap, het

Vlaamse Gewest, de steden Leuven, Gent en Antwerpen, de gemeente Wichelen,
de VVSG en de dienst van de scheepvaart tot oprichting van het Vlaams
Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba/ Poolstok;

• Decreet van 29 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming en de wijziging
van de opdracht van deze vennootschap;

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005 meer bepaald artikel 43 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad.

• De statuten van Poolstok zoals goedgekeurd op de Buitengewone Algemene
Vergadering van 25 mei 2018.
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• Principieel akkoord van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 
2 oktober 2018.

Adviezen
• Visum van de financieel directeur, waarnemend op 27 september 2018.

Argumentatie
• Consultancy in deze gespecialiseerde materie is een arbeids- en tijdsintensieve

aangelegenheid, de aankoop ervan vergt bijzondere expertise.
• Poolstok levert een heel breed dienstenpakket, zowel inzake werving en selectie

al in de brede personeel en organisatie activiteiten (P&O) waaronder de
organisatie van assessment centers, doorlichting van organisaties, begeleiding bij
veranderingsprojecten, opmaak van personeelsplannen, optimaliseren van
processen, evaluatie in het algemeen en evaluatie in decretale graden,
outplacement, coaching en dergelijke meer.

• Door toetreding tot Poolstok, kan het gemeentebestuur gebruik maken van de
schaalvoordelen, zowel voor wat betreft de kostprijs als voor wat betreft de
kwaliteit van de dienstverleners.

• Poolstok garandeert bovendien de meest gunstige tarieven.
• Poolstok garandeert een netwerk van professionele dienstverleners in de

personeels- en organisatie en de consultancysector.
• De toetreding houdt geen verplichting tot afname in en het gemeentebestuur

behoudt dus zijn maximale keuzevrijheid. Het gemeentebestuur beschikt aldus
over een personeel & organisatie ondersteuning (P&O) op afroep zonder verdere
verplichting en met behoud van een maximale onafhankelijkheid.

• Poolstok staat in voor adviesverlening, kwaliteitscontrole, procesbewaking enz. op
de opdrachten die door externe leveranciers worden uitgevoerd.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 61590900/011000 € 669,33 n.v.t.

Toelichting:

((Aantal personeelsleden/10)x24,79)x3 (waarbij het aantal personeelsleden/10 dient 
afgerond te worden naar een hogere eenheid)
Er werken 81 personeelsleden voor het gemeentebestuur van Kraainem
9x24,79x3 = 669,33 euro

Interventie(s)
1) Raadslid Ch. Ochelen vraagt of er een evaluatiemogelijkheid bij Poolstok bestaat 

en of een vergelijking tussen privéfirma's en Pookstok interessant zou zijn voor de 
evaluatie van de decretale graden?

2) Schepen E. d'Ursel antwoordt dat de diensten het bestek evaluatie voorbereiden.
3) De algemeen directeur bevestigt en geeft bijkomende toelichting.

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om toe te treden tot de vennootschap Poolstok, Technologielaan 
11 te 3001 Heverlee, voor ondersteuning inzake het personeel & organisatiebeleid (P&O).

8. AANWERVING - FINANCIEEL DIRECTEUR - PROCES-VERBAAL, 
DELIBERATIE EN TOEKENNING PUNTEN VAN HET AANWERVINGSEXAMEN
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Feiten en context
• De verschillende onderdelen van het aanwervingsexamen voor de statutaire 

functie van financieel directeur hebben via een extern selectiebureau op 
verschillende tijdstippen plaatsgevonden.

• Het extern selectiebureau stond in voor de volledige communicatie naar de 
kandidaten toe.

Juridische gronden
• De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, door de gemeenteraad 

aangenomen op 22 december 2009, en wat aanpassingen betreft op 27 april 2010 
en 26 juni 2010 en wijzigingen op 27 oktober 2015, 22 december 2015 en 23 
februari 2016.
◦ Artikel 23 en 24 betreffende de opmaak van het verslag dat de deelresultaten 

en het eindresultaat van de kandidaten vermeldt en de communicatie van 
deze resultaten naar de kandidaten.

◦ De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 juni 2018 
betreffende de ontvankelijkheid van de ingeschreven kandidaturen voor de 
betreffende functie. 

• Het proces-verbaal voor deliberatie en toekenning van punten van het 
aanwervingsexamen voor de decretale statutaire functie van financieel directeur, 
opgemaakt door de selectiecommissie/het extern selectiebureau op 30 augustus 
2018.

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van het proces-verbaal van 30 augustus 2018 
opgemaakt door de selectiecommissie/het extern selectiebureau.

9. REKRUTERING - FINANCIEEL DIRECTEUR - WIJZE VAN REKRUTERING

Feiten en context
• In zitting van 27 maart 2018 stelde de gemeenteraad de functie van financieel 

directeur open.
• De verschillende onderdelen van het aanwervingsexamen hebben via een extern 

selectiebureau op verschillende tijdstippen plaatsgevonden.
• Uit het proces-verbaal van 30 augustus 2018, opgemaakt door de 

selectiecommissie/het extern selectiebureau, is gebleken dat er geen enkele 
kandidaat geslaagd was voor de functie van financieel directeur.

• Bijgevolg dient de functie van financieel directeur opnieuw te worden opengesteld.
• Ten einde ondertussen de continuïteit van de diensten te kunnen garanderen, 

wordt voorgesteld om een tijdelijke vervanging te voorzien op contractuele basis 
via Poolstok.

Juridische gronden
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen.
• Kennisname van het college van burgemeester en schepenen van 18 september 

2018 van het proces-verbaal van 30 augustus 2018 opgemaakt door de 
selectiecommissie/het extern selectiebureau inzake de aanwerving van een 
financieel directeur.

• Beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2018 om toe te treden tot de 
vennootschap Poolstok, Technologielaan 11 te 3001 Heverlee, voor ondersteuning 
inzake het personeel & organisatiebeleid (P&O).

• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 oktober 2018 
om voor de tijdelijke invulling van het ambt van financieel directeur gebruik te 
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maken van de ondersteuning inzake personeels- en organisatiebeleid van 
Poolstok.

Adviezen
• De financieel directeur waarnemend heeft een positief advies verleend op 28 

september 2018.

Financiële gevolgen
Selectiefee heden nog niet gekend

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college om voor de tijdelijke invulling 
van het ambt van financieel directeur gebruik te maken van de ondersteuning inzake 
personeels- en organisatiebeleid van Poolstok.

10. DIABOLO SCHOOL - CAPACITEITSVERHOGING

Feiten en context
• Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de maximumcapaciteit van

volgende klassen in de Diabolo school, Hebronlaan 17 te Kraainem aan te passen
◦ onthaalklas van 44 leerlingen naar 48 leerlingen
◦ vierde, vijfde en zesde leerjaar : verhoging van 44 leerlingen naar 48

leerlingen

Juridische gronden
• Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.Het decreet bepaalt o.a. de structuur 

van het basisonderwijs, alsook de toelatings- en aanmeldingsvoorwaarden, en de 
rechten en plichten van leerlingen en ouders.

• Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
onderwijsraad, artikel 21 stelt dat ieder ontwerp van beslissing door het
schoolbestuur dient voorgelegd te worden aan de schoolraad.

• Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 geeft de gemeenteraad de
bevoegdheid om het beleid van de gemeente te bepalen en het vaststellen van
algemene regels.

• Decreet van 9 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht.
• Gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2016 waarbij een capaciteitsverhoging

werd goedgekeurd voor het eerste, tweede en derde kleuterklas van 44 leerlingen
naar 48 leerlingen en voor het eerste, tweede en derde leerjaar van 45 leerlingen
naar 48 leerlingen

• Collegebeslissing van 31 juli 2018 waarin het college van burgemeester en 
schepenen principieel akkoord is om de maximumcapaciteit te verhogen.

Argumentatie
• Om de kinderen van hetzelfde geboortejaar, die niet kunnen instappen na

Hemelvaart maar wel moeten opgenomen worden in het inschrijvingsregister,
te kunnen laten starten op 1 september wordt gevraagd om de
maximumcapaciteit in de onthaalklas van 44 leerlingen naar 48 leerlingen te
verhogen.

• Om de continuïteit van de inschrijvingen te kunnen garanderen wordt gevraagd
om de maximumcapaciteit van het vierde, vijfde en zesde leerjaar te verhogen
van 44 leerlingen naar 48 leerlingen.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen
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Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om de maximumcapaciteit aan te passen vanaf het schooljaar 
2018 - 2019 in volgende klassen in de Diabolo school,
Hebronlaan 17 te Kraainem:

• onthaalklas: verhoging van 44 leerlingen naar 48 leerlingen
• vierde, vijfde en zesde leerjaar : van 44 leerlingen naar 48 leerlingen

11. DIABOLO SCHOOL- WIJZIGING MAXIMUMCAPACITEIT- SCHOOLJAAR 2018 
-2019

Feiten en context
• In een brief van 31 augustus  2018 vraagt de directrice van de Diabolo school aan 

het gemeentebestuur om bij uitzondering de maximumcapaciteit van 48 leerlingen 
in het eerste leerjaar in de Diabolo school voor het schooljaar 2018 -2019 te 
verhogen naar 49 leerlingen.

• Het betreft een bijkomende inschrijving van een kind waarvan de twee broers/ 
zussen ingeschreven werden in het tweede en vijfde leerjaar.

Juridische gronden
• Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.Het decreet bepaalt onder andere de 

structuur van het basisonderwijs, alsook de toelatings-  en 
aanmeldingsvoorwaarden, en de rechten en plichten van leerlingen en ouders.

• Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
onderwijsraad, artikel 21 stelt dat ieder ontwerp van beslissing door het
schoolbestuur dient voorgelegd te worden aan de schoolraad.

• Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 geeft de gemeenteraad de
bevoegdheid om het beleid van de gemeente te bepalen en het vaststellen van
algemene regels.

• Decreet van 9 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht.
• Gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2016 waarbij een capaciteitsverhoging

werd goedgekeurd voor de eerste, tweede en derde kleuterklas van 44 leerlingen
naar 48 leerlingen en voor het eerste, tweede en derde leerjaar van 45 leerlingen
naar 48 leerlingen.

Argumentatie
• Het schoolbestuur kan ondanks het bereiken van de maximumcapaciteit toch 

bepaalde leerlingen extra inschrijven.
• De bijkomende inschrijving van een extra leerling brengt de veiligheid van de 

kinderen en de goede werking van de school niet in het gedrang.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad gaat akkoord om een uitzonderlijke wijziging door te voeren in de 
maximumcapaciteit van 48 leerlingen naar 49 leerlingen voor het schooljaar 2018-2019, 
zodat één leerling extra kan worden ingeschreven in het eerste leerjaar.
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12. DIABOLO SCHOOL - PERSONEELSFORMATIE- SCHOOLJAAR 2018 -2019 - 
EXTRA AANSTELLING

Feiten en context
• Met een brief van 31 augustus 2018 heeft de directrice de vraag gesteld  om 

uitzonderlijk de maximumcapaciteit in het eerste leerjaar te willen verhogen met 
één leerling. 

• In totaal zijn voor het schooljaar 2018 -2019 negenenveertig leerlingen 
ingeschreven in het eerste leerjaar.

• Om de leerlingen maximaal te onderwijzen vraagt de directrice om het eerste 
leerjaar op te splitsen in drie klassen (16 +16 +17 leerlingen).

• Er dient dan ook een derde leerkracht aangesteld te worden voor het eerste 
leerjaar.

Juridische gronden
• Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige

personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra
voor leerlingenbegeleiding
◦ Art.4§5 bepaalt dat in het Vlaamse Gewest het college van burgemeester en

schepenen bevoegd is voor de aanstelling, vaste benoeming, tuchtprocedure,
ontslag afwezigheden, verlof, terbeschikkingstelling, affectatie en
loopbaanonderbreking van de personeelsleden.

◦ Art. 19 bepaalt de voorwaarden aan de welke de personeelsleden moeten
voldoen voor tijdelijke aanstelling of tijdelijke aanstelling van doorlopende
duur.

◦ Art. 23 bis bepaalt het recht voor tijdelijke aanstelling of tijdelijke aanstelling
van doorlopende duur in de scholen die behoren tot een scholengemeenschap.

◦ Art. 36 octies regelt de inzetbaarheid van de personeelsleden die behoren tot
de scholengemeenschap.

• Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, art.38 stelt dat ieder schoolbestuur
de inhoud van het basisonderwijs in zijn scholen bepaalt alsook vrij de eigen
pedagogische en onderwijskundige methoden bepaalt.

• Besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht in het
gewoon basisonderwijs.

• Omzendbrief BaO/2005/09 van 29 juni 2005 betreffende het nieuwe
omkaderingssysteem in het gewoon basisonderwijs.

• Gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2018 waarin de personeelsformatie van de 
Diabolo school voor het schooljaar 2018 -2019 werd goedgekeurd.

Adviezen
• Visum verleend door de financieel directeur waarnemend op 3 september 2018.

Argumentatie
• Om de kinderen maximaal te kunnen begeleiden in het eerste leerjaar vraagt de 

directrice van de Diabolo school om bijkomend op de reeds goedgekeurde 
personeelsformatie voor het schooljaar 2018 -2019  een leerkracht voor 24 
lestijden per week extra aan te stellen met beleidsondersteuning (Tivoli-uren).

• De uren beleidsondersteuning worden tweemaal (1 maal in januari en 1 maal in
juni) verrekend door het departement onderwijs via het werkingsbudget.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
64799999/080000 € 38.000,00 n.v.t.
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Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om een bijkomende leerkracht aan te stellen voor het 
schooljaar 2018 -2019 met beleidsondersteuning om het eerste leerjaar (negenenveertig 
leerlingen) op te kunnen splitsen in drie klassen.

13. INTERCOMMUNALE - MAATSCHAPPIJ VOOR DE SANERING EN DE 
INRICHTING VAN DE VALLEI VAN DE WOLUWE - VEREFFENAAR 
ADVOCATEN QUINZ

Feiten en context
• De Intercommunale Maatschappij voor Sanering en de inrichting van De Woluwe 

is in vereffening, de vereffenaar is Advocaten Quinz.
• Het gemeentebestuur ontving per aangetekende zending van 21 augustus 2018 

een uitnodiging van Advocaten Quinz voor de buitengewone algemene 
vergadering van 20 september 2018 van de Intercommunale Maatschappij voor 
Sanering en de inrichting van De Woluwe.

• De vergadering ging door om 19.30 uur op de maatschappelijke zetel, Medialaan 
28B te 1800 Vilvoorde.

• Per e-mail van 12 september 2018 bracht de heer Alain Van Herk het 
gemeentebestuur op de hoogte dat hij de vergadering niet kon bijwonen, de heer 
Guillaume von Wintersdorff heeft hem vervangen.

• Op de dag van de vergadering stond de heer von Wintersdorff voor gesloten 
deuren.

• De vereffenaar de heer D'Herder verontschuldigde zich per e-mail van 21 
september 2018 dat het niet de bedoeling was dat de deuren van het kantoor 
gesloten waren.

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

bepaald artikel 44, 1° en 3° alinea betreffende de aanduiding van de 
vertegenwoordiger die herhaald wordt voor elke algemene vergadering.

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

aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde voor het bijwonen van de 
algemene vergaderingen van de Intercommunale Maatschappij voor Sanering en 
de inrichting van De Woluwe.

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van Advocaten Quinz voor de 
buitengewone algemene vergadering van 20 september 2018 van de Intercommunale 
Maatschappij voor Sanering en de inrichting van de Woluwe in vereffening.

Artikel 2:
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat noch de heer Alain Van Herck noch de 
heer Guillaume von Wintersdorff de vergadering niet hebben bijgewoond

14. INTERCOMMUNALE - INTERZA - BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING - 
11 DECEMBER 2018 - STATUTENWIJZIGING
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Feiten en context
• In het kader van de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur op 1 januari 

2019 dienen de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
aangepast te worden.

• Interza brengt het gemeentebestuur op de hoogte per aangetekende zending van 
4 september 2018 dat er een buitengewone algemene vergadering zal 
georganiseerd worden op 11 december 2018.

• De andere agendapunten, de vermelding van de locatie en het uur worden later 
meegedeeld.

• De gemeenteraad moet zijn goedkeuring verlenen betreffende de 
statutenwijzigingen.

Juridische gronden
• Decreet Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001, art. 44, 1° en 3° 

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

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
• Decreet Lokaal Bestuur van 1 januari 2019, meer bepaald "Hoofdstuk 1, 

Onderafdeling 3, Statuten en statutenwijzigingen".
• Gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013 waarbij de heren Bruno 

Vandersteen, Alain Van Herck en Thierry Van De Plas aangesteld werden als 
gemeentelijke afgevaardigde voor het bijwonen van de vergaderingen van 
Interza.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van de buitengewone algemene 
vergadering van Interza van 11 december 2018.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om zijn goedkeuring te verlenen aan het voorstel van de 
statutenwijzigingen.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist om de mandaten te herhalen van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers, de heren A. Van Herck, B. Vandersteen en Th. Van De Plas.

Artikel 4:
De vertegenwoordigers van de gemeente zijn gemandateerd om het voorstel tot wijziging 
van de statuten op de buitengewone algemene vergadering van Interza op 11 december 
2018 goed te keuren.

Artikel 5:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 
besluit.

15. INTERCOMMUNALE - HAVILAND - BUITENGEWONE ALGEMENE 
VERGADERING - 12 DECEMBER 2018 - STATUTENWIJZIGING

Feiten en context
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• In het kader van de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur op 1 januari 
2019 dienen de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
aangepast te worden.

• Haviland nodigt het gemeentebestuur uit per aangetekende zending van 18 
september 2018 voor de buitengewone algemene vergadering van 12 december 
2018 om 18 uur.

• Deze zal plaats vinden in de "Salons Romree", Beiaardlaan 31 te 1850 
Grimbergen.

• De gemeenteraad moet zijn goedkeuring verlenen betreffende het agendapunt 
"Voorstel statutenwijziging - Goedkeuring".

Juridische gronden
• Decreet Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001, art. 44, 1° en 3° 

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

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
• Decreet Lokaal Bestuur van 1 januari 2019, meer bepaald "Hoofdstuk 1, 

Onderafdeling 3, Statuten en statutenwijzigingen".
• Gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2017 waarbij de heer Guillaume von 

Wintersdorff aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde voor het bijwonen 
van de vergaderingen van de intercommunale Haviland.

• Beslissing van de algemene vergadering van Haviland om de duurtijd te beperken 
tot achttien jaar, ingaand op de datum van de inwerkingstreding, zijnde 10 
november 2001en te eindigen op 10 november 2019.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van de buitengewone algemene 
vergadering van Haviland van 12 december 2018.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om zijn goedkeuring te verlenen aan het voorstel van de 
statutenwijzigingen.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist om het mandaat te herhalen van de gemeentelijke 
vertegenwoordiger de heer G. von Wintersdorff tot en met 31 december 2018.

Artikel 4:
De gemeentelijke vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om het voorstel 
tot wijziging van de statuten op de buitengewone algemene vergadering van Haviland op 
12 december 2018 goed te keuren.

Artikel 5:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 
besluit.

16. INTERCOMMUNALE -IVERLEK - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 
- 14 DECEMBER 2018
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Feiten en context
• In het kader van de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur op 1 januari 

2019 dienen de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
aangepast te worden.

• Iverlek nodigt het gemeentebestuur uit per aangetekende zending van 1 oktober 
2018 voor de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018 om 18 
uur.

• Deze zal plaats vinden in de Technopolis, Technologielaan 1 te 2800 Mechelen.
• De gemeenteraad moet zijn goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de 

buitengewone algemene vergadering van Iverlek.

Juridische gronden
• Decreet Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001, art. 44, 1° en 3° 

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

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
• Decreet Lokaal Bestuur van 1 januari 2019, meer bepaald "Hoofdstuk 1, 

Onderafdeling 3, Statuten en statutenwijzigingen".
• Gemeenteraadsbeslissing van 16 juni 2017 waarbij de heer A. Van Herck 

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

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van de buitengewone algemene 
vergadering van Iverlek van 14 december 2018.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de 
algemene vergadering in buitengewone zitting van 14 december 2018:

1) Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te 
volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur 
opgestelde begroting 2019.

2) Statutaire benoemingen.
3) Statutaire mededelingen.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist om het mandaat te herhalen van de gemeentelijke 
vertegenwoordiger de heer A. Van Herck en draagt hem op zijn stemgedrag af te 
stemmen op de bovenstaande genomen beslissing (artikel 2).

Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van 
voormelde  beslissingen en onder mee kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat uitsluitend op het 
e-mailadres intercommunales@eandis.be.

17. EVENEMENT - NIEUWJAARSDRINK 2019
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Feiten en context
• Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 28 mei 2018 

om de Kerstmarkt niet te organiseren. De dienst stelde aan het college van 
burgemeester en schepenen in zitting 18 september 2018 voor om als alternatief 
in 2019 een Nieuwjaarsdrink te organiseren, voor hetzelfde budget wat als te duur 
werd beschouwd.

• De burgemeester stelde het college van burgemeester en schepenen voor om 
alsnog een Nieuwjaarsdrink te organiseren, weliswaar met beperkter budget, om 
te vermijden dat men geen enkel winterevenement zou hebben.

• De Nieuwsjaardrink zou kunnen plaatsvinden op zondag 13 januari 2019 van 17 
uur tot 19 uur op het Vredeplein.

• Het concept:
◦ gebruik van de gemeentelijke tenten en de sfeerverlichting,
◦ sfeermuziek,
◦ drankstand,
◦ randanimatie,
◦ maximum 2 foodtrucks.

• Alle drank (cava, fruitsap, soep, speciaal winterbier, koffie, thee, warme choco- 
melk) en cake (of taart) zouden gratis aangeboden worden door het 
gemeentebestuur.

• Omdat vanaf 2019 geen wegwerpbekers mogen gebruikt worden tijdens 
evenementen, zou de gemeente de drank aanbieden in herbruikbare bekers.

Juridische gronden
• Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 57 betreffende de bevoegdheden 

van burgemeester en schepenen.
• Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, art. 107. betreffende het niet bereiken 

van een consensus binnen het college van burgemeester en schepenen.
• Meerjarenplan, actieplan 10-1, actie 10-1-4: een Kerstmarkt organiseren.
• Collegebeslissing van 28 mei 2018 waarbij beslist werd om geen Kerstmarkt te 

organiseren in 2018.
• Collegebeslissing van 18 september 2018 waarbij beslist werd om het voorstel tot 

het organiseren van een Nieuwjaardrink te verdagen.
• Collegebeslissing van 9 oktober 2018 waaruit blijkt dat er geen consensus werd 

bereikt aangaande de organisatie van een Nieuwjaarsdrink.

Advies
• Financieel directeur wnd. heeft zijn pré-visum verleend op 6 september 2018.

Argumentatie
• De vele aanwezigen op de Garden Party lieten verstaan dat er meer van zulke 

festiviteiten moeten georganiseerd worden; een evenement waar mensen samen 
komen en gezellig kunnen genieten van een hapje en een drankje.

• Daarom stelt de dienst voor om een Nieuwjaarsdrink te organiseren als alternatief 
voor de Kerstmarkt. Dit om mensen tijdens de koude, donkere wintermaanden bij 
elkaar te brengen.

• De dienst stelt voor om de piloot-editie volledig zelf te organiseren. Indien het een 
succes blijkt te zijn, zullen de sport-en cultuurraden en de jeugdraad alsook de 
andere verenigingen in de toekomst betrokken worden bij de organisatie van het 
evenement.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
BI 071900
AR 61500200
(huur technisch materiaal =o.a. 

€ 1500
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verwarmingselementen, stroomkabels)
61430001 
(Representatie-en receptiekosten en 
kosten onthaal = drank)
61310006 
(erelonen/vergoed. voor optredens = 
randanimatie)
61430006 
(Publiciteit, advertenties & info

€ 3500

€ 1000

€ 250

totaal: € 6 250

Besluit met 11 ja-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Olivier Joris, Guillaume von 
Wintersdorff, Jozef Van Eeckhoudt, Luc Timmermans, Bertrand Waucquez, Marie-France 
Constant, Carel Edwards, Johan Forton, Chantal Ochelen en Bernadette Glidden), 8 nee-
stemmen (Véronique Caprasse, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Thierry Van De Plas, 
Françoise Devleeschouwer, Dominique Houtart, Bruno Vandersteen, Cathy Vandamme-
Henrot en Pierre Simon)

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om op zondag 13 januari 2019 van 17 uur tot 19 uur een 
Nieuwjaarsdrink te organiseren voor de inwoners van Kraainem met gratis drank en cake 
aangeboden door het gemeentebestuur op het Vredeplein.

18. SUBSIDIES - SPORTKRA - 2018

Feiten en context
• Op 26 september 2018 ontving de dienst de aanvraag van Sporkra Kraainem voor 

subsidies 2018.
• Sportkra Kraainem heeft recht op werkingstoelagen en toelagen voor vervoer naar 

het kamp voor hun jaarlijkse sportweek in augustus.
• De vereniging stuurde een overzichtlijst van deelnemende kinderen, woonachtig in 

Kraainem.
• Gebaseerd op de lijst heeft Sporkra recht op 41 x 10 euro toelagen voor 

jeugdkampen en 12 x 12,39 euro toelagen voor vervoer naar kamp.
• De ledenlijst ligt ter inzage op de dienst Interne Zaken.

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

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

van burgemeester en schepenen.
• Het algemeen subsidiereglement van de gemeente Kraainem, goedgekeurd door 

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

AR 64930000
BI 075000

Werkingstoelagen
41 x € 10 = € 410

Vervoer naar kamp
12 x € 12,39 = 148,68

totaal € 558,68 

nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen
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Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 558,68 euro voor werkingstoelagen en
toelagen voor vervoer naar kamp aan Sportkra Kraainem.

Artikel 2:
Het bedrag van 558,68 euro wordt overgeschreven op het rekeningnummer BE86 0015 
2436 9750.

19. SUBSIDIES - 40ÈME UNITÉ GUIDE SAINT-JOSEPH WEZEMBEEK-OPPEM

Feiten en context
• 40ème Unité Guide Saint-Joseph uit Wezembeek-Oppem diende hun aanvraag in 

voor de jaarlijkse subsidies. 
• De scoutsgroep heeft recht op werkingstoelagen voor het scoutsjaar 2017-2018 

en toelagen voor vervoer naar kamp voor de Kraainemse kinderen die lid zijn van 
hun vereniging.

• De jeugdbeweging stuurde een overzichtlijst met de leden woonachtig in de 
gemeente Kraainem. Deze werd gecontroleerd door de dienst.

• Gebaseerd op de lijst heeft de scoutsgroep recht op 33 x 10 euro 
werkingstoelagen en 32 x 12,39 euro toelagen voor vervoer naar kamp. Enkel 
kinderen woonachtig in Kraainem komen in aanmerking voor subsidies.

• De lijst ligt ter inzage op de dienst Interne zaken.

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

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

van burgemeester en schepenen
• Het algemeen subsidiereglement van de gemeente Kraainem, goedgekeurd door 

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64930000
BI 075000

Werkingstoelagen
33 x € 10 = € 330

Vervoer naar kamp
32 x € 12,39 = € 396,48

totaal € 726,48

nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 726,48 euro voor werkingstoelagen en 
toelagen voor vervoer naar kamp voor scoutsjaar 2017-2018 aan 40ème Unité Guide 
Saint-Joseph uit Wezembeek-Oppem voor hun leden woonachtig te Kraainem.

Artikel 2:
Het bedrag van 726,48 euro wordt overgeschreven op het rekeningnummer BE38 7320 
1580 3472.
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20. SUBSIDIES - SCOUTS UNITÉ 90ÈME NOTRE DAME VAN SINT-PIETERS-
WOLUWE

Feiten en context
• De scouts Unité 90ème Notre Dame Stockel dienden hun aanvraag in voor hun 

jaarlijkse subsidies.
• De scoutsgroep heeft recht op werkingstoelagen voor hun scoutsjaar 2017-2018 

en toelagen voor het vervoer naar het kamp.
• De jeugdbeweging stuurde een overzichtlijst mee met de leden woonachtig in 

Kraainem.
• Gebaseerd op de lijst heeft de scoutsgroep recht op 16 x 10 euro 

werkingstoelagen en 16 x 12,39 euro toelage voor vervoer naar kamp. Enkel 
kinderen en kinderen woonachtig in Kraainem komen in aanmerking voor 
subsidies.

• De ledenlijst ligt ter inzage op de dienst Interne Zaken.

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

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

van burgemeester en schepenen.
• Het algemeen subsidiereglement van de gemeente Kraainem, goedgekeurd door 

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64930000
BI 075000

Werkingstoelagen
16 x € 10 = € 160

Toelagen vervoer naar 
kampen
16 x € 12,39 = € 198,24

totaal € 358,24

nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 358,24 euro voor werkingstoelagen en
toelagen voor vervoer naar kampen voor scoutsjaar 2017-2018 aan Scouts Unité 90ème 
Notre Dame Stockel uit Sint-Pieters-Woluwe voor de leden woonachtig te Kraainem.

Artikel 2:
Het bedrag van 358,24 euro wordt overgeschreven op het rekeningnummer Be84 0682 
1567 3059

21. SUBSIDIES - SCOUTS SAINT-ANDRÉ

Feiten en context
• De scouts Saint-André 70 en 114 dienden hun aanvraag in voor hun jaarlijkse

subsidies.
• De scoutsgroepen hebben recht op werkingstoelagen voor hun scoutsjaar 2017-

2018 en toelagen voor het vervoer naar het kamp.
• De jeugdbeweging stuurde een overzichtlijst mee met de leden woonachtig in de

gemeente Kraainem.
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• Gebaseerd op de lijst heeft de scoutsgroep Saint-André recht op 43 x 10 euro
werkingstoelagen en 43 x 12,39 euro toelagen voor vervoer naar kamp.

• De ledenlijst ligt ter inzage op de dienst Interne Zaken.

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

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

van burgemeester en schepenen
• Het algemeen subsidiereglement van de gemeente Kraainem, goedgekeurd door 

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64930000
BI 075000

Werkingstoelagen
43 x € 10 = € 430

Vervoer naar kamp
43 x € 12,39 = 532,77

totaal € 962,77

nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 962,77 euro voor werkingstoelagen en
toelagen voor vervoer naar kamp voor scoutsjaar 2017-2018 aan Unité Saint-André 
70ème en 114ème P-L De Coninck.

Artikel 2:
Het bedrag van 962,77 euro wordt overgeschreven op het rekeningnummer BE16 3101 
4337 4574.

22. SUBSIDIES - SCOUTS SAINT PANCRACE 39 EN 88

Feiten en context
• De scouts Saint Pancrace 39 en 88 dienden hun aanvraag in voor hun jaarlijkse 

subsidies.
• De scoutsgroepen hebben recht op werkingstoelagen voor hun scoutsjaar 2017-

2018 en toelagen voor het vervoer naar het kamp.
• De jeugdbeweging stuurde een overzichtlijst mee met de leden woonachtig in de 

gemeente Kraainem.
• Gebaseerd op de lijst heeft de scoutsgroep Saint Pancrace 39 recht op 

38 x 10 euro werkingstoelagen en 38 x 12,39 euro toelagen voor vervoer naar 
kamp. Enkel kinderen en kinderen woonachtig in Kraainem komen in aanmerking 
voor toelagen.

• Gebaseerd op de lijst heeft de scoutsgroep Saint Pancrace 88 recht op 
58 x 10 euro werkingstoelagen en 58 x 12,39 euro toelagen voor vervoer naar 
kamp. Enkel kinderen en kinderen woonachtig in Kraainem komen in aanmerking 
voor toelagen.

• De ledenlijsten liggen ter inzage op de dienst Interne Zaken.

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

aanwending van sommige toelagen.



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.

23

• Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
• Het algemeen subsidiereglement van de gemeente Kraainem, goedgekeurd door 

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64930000
BI 075000

Werkingstoelagen
96 x 10 euro = € 960 

Vervoer naar kamp
96 x 12,39 euro = € 1 189,44

totaal € 2.149,44

nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 850,82 euro voor werkingstoelagen en
toelagen voor vervoer naar kamp voor scoutsjaar 2017-2018 aan Scouts Saint Pancrace 
39.

Artikel 2:
Het bedrag van 850,82 euro wordt overgeschreven op het rekeningnummer BE83 0689 
0735 6114.

Artikel 3:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 1.298,62 euro voor werkingstoelagen en
toelagen voor vervoer naar kamp voor scoutsjaar 2017-2018  aan Scouts Saint Pancrace 
88.

Artikel 4:
Het bedrag van 1.298,62 euro wordt gestort op het rekeningnummer BE83 0689 0735 
6215.

23. SUBSIDIES - SCOUTS SAINT DOMINIQUE 67 EN 106

Feiten en context
• De scouts Saint Dominique unité 67ème en 106ème diende hun aanvraag in voor 

de jaarlijkse subsidies. 
• De scoutsgroepen hebben recht op werkingstoelagen voor het scoutsjaar 2017-

2018 en toelagen voor vervoer naar kampen.
• De jeugdbewegingen stuurden een overzichtlijst met de leden woonachtig in de 

gemeente Kraainem.
• Gebaseerd op de lijst heeft de scoutsgroep 67ème Saint Dominique recht op 

56 x 10 euro werkingstoelagen en 43 x 12,39 euro toelagen voor vervoer naar 
kampen. Enkel kinderen en kinderen woonachtig in Kraainem komen in 
aanmerking voor toelagen.

•
• Gebaseerd op de lijst heeft de scoutsgroep 106ème Saint Dominique recht op 

72 x 10 euro werkingstoelagen en 72 x 12,39 euro toelagen voor vervoer naar 
kampen. Enkel kinderen en kinderen woonachtig in Kraainem komen in 
aanmerking voor toelagen.

• De ledenlijst liggen ter inzage op de dienst Interne Zaken.

Juridische gronden
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• De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen.

• Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 57 betreffende de bevoegdheden 
van burgemeester en schepenen.

• Het algemeen subsidiereglement van de gemeente Kraainem, goedgekeurd door
de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64930000
BI 075000

Werkingstoelagen
128 x 10 euro = € 1.280

Vervoer naar kampen
115 x 12,39 euro = € 1.424,85

totaal € 2.704,85

nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 1.092,77 euro voor werkingstoelagen en
toelagen voor vervoer naar kampen voor scoutsjaar 2017-2018 aan 67ème Unité Scoute 
de Saint Dominique.

Artikel 2:
Het bedrag van 1.092,77 euro wordt gestort op het rekeningnummer BE13 7320 4540 
4539.

Artikel 3:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 1.612,08 euro voor werkingstoelagen en
toelagen voor vervoer naar kampen voor scoutsjaar 2017-2018 aan 106ème Unité 
Scoute de Saint Dominique.

Artikel 4:
Het bedrag van 1.612,08 euro wordt gestort op het rekeningnummer BE88 3100 9412 
4341.

24. SUBSIDIES - SPEELPLEINEN KADEE- WERKINGSTOELAGEN 2018

Feiten en context
• Het gemeentebestuur heeft op 2 oktober 2018 de aanvraag voor 

werkingstoelagen 2018 ontvangen van Speelpleinen Kadee.
• De administratie van het gemeentebestuur heeft vastgesteld dat de ontvangen 

bijlage onvoldoende was.
• Speelpleinen Kadee moet de correcte bijlage nog toesturen, namelijk de deelname 

van de kinderen/week tijdens de speelpleinwerking.

Juridische gronden
• Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 57 betreffende de 

bevoegdheden van burgemeester en schepenen.
• Gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2007 waarbij beslist werd om € 1,5 per dag 

en per kind, ingeschreven in de gemeente Kraainem, als toelage voor de 
speelpleinwerking toe te kennen.
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Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis dat de nodige documenten van de speelpleinen Kadee 
nog niet ontvangen werden door het gemeentebestuur en dat bijgevolg nog geen 
beslissing genomen kan worden.

25. GEMEENTE KRAAINEM/MACHIELS BUILDING SOLUTIONS
DOSSIER RAAD VAN STATE

Feiten en context
• Op 8 maart 2016 keurde het college van burgemeester en schepenen de 

overheidsopdracht, voor het ontwerpen en bouwen van de polyvalente zaal 
volgens de formule van Design en Build, goed volgens een offerteaanvraag (met 
gunningcriteria).

• Op 14 februari 2017  besliste het college van burgemeester om het dossier te 
gunnen aan de firma Pellikaan Bouwbedrijf  THV Holding België nv, Excelsiorlaan 
te 1930 Zaventem.

• Op 12 april 2017 werd door de groep Machiels Building Solutions klacht ingediend 
bij de Raad van State , die uitspraak doet over de ontvankelijkheid van het 
dossier (inleidend verzoekschrift werd ingediend).

• De firma Machiels verwees de gemeente Kraainem dat ze ongelijk behandeld werd 
vandaar dat de zaak aanhangig gemaakt werd bij de Raad van State.

• Memorie van antwoord namens de gemeente neergelegd op 03.07.2017.
• Memorie namens Pellikaan neergelegd op 04.09.2017.
• Memorie van wederantwoord namens Machiels Building Solutions neergelegd op 

18.09.2017;
• Verslag Auditeur Raad van State dateert van 30.11.2017.
• Laatste memorie namens de Gemeente neergelegd op 10.01.2018.
• Laatste memorie namens Pellikaan neergelegd op 12.01.2018.
• Laatste memorie namens Machiels Building Solutions neergelegd op 13.02.2018.
• Zitting op 29.05.2018.
• Arrest van de Raad van State d.d. 07.06.2018.
• De Raad van State heeft de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen van 14 februari 2017 vernietigd.
• De Raad is van oordeel dat het bestek niet toeliet om in onderhandeling te treden 

met de inschrijvers. De opgeworpen excepties inzake het gebrek aan belang in 
hoofde van Machiels Building Solutions worden alle verworpen (mede gelet 
voornoemde interpretatie van het bestek). Er wordt niet concreet ingegaan op 
hetgeen in de laatste memorie namens de gemeente wordt ingebracht tegen deze 
interpretatie van het bestek.

• De raadsman van Pellikaan heeft het Advocaten bureel GD&A naar aanleiding van 
dit arrest aangeschreven met de vraag of het gemeentebestuur de overeenkomst 
met zijn cliënte zal verder zetten ( voor het bouwen van nieuwe Polyvalente zaal).

• Het college van burgemeester en schepenen besliste in de  zitting van 3 juli 2018 
om de zaak met Pellikaan verder te zetten.

• Intussen werd er door de raadsman van Machiels Building Solutions gevraagd om 
een samen te komen voor een minnelijk voorstel, gebaseerd op objectieve en 
onderbouwde parameters.

• Volgens de raadsman, leverde Machiels Building Solutions de nodige inspanningen 
om in te schrijven op de door de gemeente Kraainem gelanceerde 
overheidsopdracht, te weten een open offerte aanvraag voor een design & build 
en reageert als volgt "De voorbereidingsfase vergde omvangrijke inspanningen. 
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Gezien het om een design & build dossier ging, werd tevens het hele ontwerp van 
de polyvalente zaal uiteraard mee uitgewerkt door een architect. Het spreek voor 
zich dat cliënte die geleverde prestaties moet vergoeden. De schade in hoofde van 
cliënte omvat dan ook, niet-limitatief, volgende posten (verloren calculatie-uren, 
voorbereidende studies en overleg, kosten en erelonen van de betrokken 
architect, marge op onderaannemers impact op de spreiding van vaste kosten in 
de productie). Al deze parameters samen resulteren uiteraard in een lagere omzet 
en kosten die niet te recupereren zijn". Daarom stelt Machiels Building stelde vast 
dat de som van al deze verliesposten ruim de 15% van het offertebedrag van 
cliënte overstijgen. Machiels building solutions is van mening dat het voorstel om 
de geleden schade te vergoeden met de gebruikelijke schadevergoeding van 10% 
van het offertebedrag, zeer plausibel is in het kader van de beoogde minnelijke 
schikking.

• Het college van burgemeester en schepenen Kraainem kon hier echter niet mee 
akkoord gaan en stelde voor om een bedrag om een maximaal bedrag van 3.33% 
schadevergoeding te betalen.

• De raadsman van Machiels building Solutions liet het advocatenbureau GD&A 
weten dat zijn cliënte akkoord zou kunnen gaan met het voorstel op voorwaarde 
dat er afgerond werd op 60 000 euro ( te betalen door de gemeente).

• Hiermede ging het college van burgemeester en schepenen op 2 oktober 2018 
principieel akkoord, de dadingsovereenkomst wordt voorgelegd op de 
eerstvolgende gemeenteraad.

Juridische gronden
• Op 8 maart 2016 keurde het college van burgemeester en schepenen de 

overheidsopdracht voor het ontwerpen en bouwen van de polyvalente zaal , 
volgens de formule van Design en Build, goed volgens een offerteaanvraag (met 
gunningscriteria).

• Op 14 februari 2017  besliste het college van burgemeester om het dossier te 
gunnen aan de firma Pellikaan Bouwbedrijf  THV Holding België nv, Excelsiorlaan 
te 1930 Zaventem.

• Op 12 april 2017 werd door de groep Machiels Building Solutions klacht ingediend 
bij de Raad van State, die uitspraak doet over de ontvankelijkheid van het 
dossier.

• Op 18 juni heeft de Raad van State de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen van 14 februari 2017 vernietigd.

• Het college van burgemeester en schepenen besliste in de zitting van 3 juli 2018 
om de zaak met Pellikaan verder te zetten.

• Het college van burgemeester en schepenen besliste in de zitting van 3 juli 2018 
om een mandaat te geven aan GD&A om in te gaan op de vraag van een 
minnelijke schikking van de tegenpartij Machiels Building Solutions.

• Het college besliste op 2 oktober 2018 principieel akkoord te gaan met een 
minnelijke schikking van 60 000 euro te betalen aan de firma Machiels Building 
Solutions.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave
61310001/01100 € 60 000

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van en gaat akkoord met de voorgelegde 
dadingsovereenkomst als volgt:
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Artikel 2:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere 
uitvoering van onderhavige beslissing.

26. OMV/2018/64: E40/TRAMLAAN - DE WERKVENNOOTSCHAP: AANLEG 
FIETSSNELWEG LANGS DE E40

Feiten en context
• De aanvraag ingediend door De Werkvennootschap, met als contactadres Sint-

Lazaruslaan 4-10, 1210 Sint-Joost-Ten-Node werd per beveiligde zending 
verzonden op 25 juni 2018. Het dossier werd voorafgaandelijk reeds volledig 
verklaar door het Departement Omgeving 

• Het college van burgemeester en schepenen organiseerde over de aanvraag een 
openbaar onderzoek, dat van5 juli tot en met 3 augustus heeft geduurd.

• Aangezien het gaat om gemeentelijke wegenis, heeft de gemeenteraad 
beslissingbevoegdheid in dit dossier. De uiteindelijke omgevingsvergunning wordt 
evenwel door de Vlaamse Overheid verleend. 

• De aanvraag heeft betrekking op openbaar domein, gelegen langsheen de 
Bevrijdingslaan en de Tramlaan. Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van 
een fietssnelweg langs de E40.  

• De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen

Juridische gronden
• Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften:

◦ De aanvraag is gelegen binnen de grenzen van de afbakeningslijn van het 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan VSGB. De aanvraag is deels gelegen in 
een herbestemd gebied en bijgevolg zijn beide het gewestplan Halle-
Vilvoorde-Asse, vastgesteld bij KB van 7 maart 1977, en het Ruimtelijk 
Uitvoerinsplan VGSB van toepassing. 
▪ De aanvraag is volgens het gewestplan gelegen in woongebied
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• De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, 
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van 
bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe 
aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, 
voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, 
voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

• Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar 
worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke 
omgeving.

▪ Buffergebied
• De bufferzones dienen in hun staat bewaard te worden of als groene 

ruimte ingericht te worden, om te dienen als overgangsgebied tussen 
gebieden waarvan de bestemmingen niet met elkaar te verenigen zijn 
of die ten behoeve van de goede plaatselijke ordening van elkaar 
moeten gescheiden worden

◦ BPA Esstraat
▪ De wijziging van de Bevrijdingslaan en Tramlaan situeert zich gedeeltelijk 

binnen de grenzen van het BPA en meer bepaald in de zone voor wegenis. 
Deze werken betreffen louter het aanbrengen van wegmarkeringen op de 
straat en het aanleggen van een middeneiland. De aangevraagde werken 
zijn dus in overeenstemming met het BPA.

◦ BPA Berreveld
▪ De aangevraagde werken situeren zich eveneens deels binnen de zone van 

openbare wegenis en binnen de groenstrook. De aanleg van de 
fietssnelweg met inbegrip van de reliëfwijzigingen en het aanleggen van 
langsgrachten is niet tegenstrijdig met de bestemmingsvoorschriften voor 
openbare wegenis. Voor de zone voor een groenstrook zijn de 
aangevraagde werken in beginsel niet met de bestemmingsvoorschriften 
verenigbaar.

• Het voorgelegde ontwerp stemt deels niet overeen met deze plannen: 
◦ Delen van het tracé zijn gelegen in bufferzone. De aangevraagde werken zijn 

in beginsel niet met deze bestemmingsvoorschriften verenigbaar

• Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
◦ Er wordt beroep gedaan op de artikels 4.4.7 $ 2 van de VCRO en artikel 3 $ 

1.1° van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000
◦ Conform artikel 4.4.7 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) 

mag in een vergunning voor handelingen van algemeen belang die een 
ruimtelijk beperkte impact hebben, afgeweken worden van de 
stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften. De 
voorgestelde werken zijn inderdaad als van algemeen belang te zien en 
hebben bovendien een relatief beperkte ruimtelijke impact. 

◦ Langs autosnelwegen geldt normaalgezien een zone non-aedificandi van 30 
meter. Er werd echter in vergadering van 20 april 2018 beslist dat deze 
bepaling uit het Koninklijk besluit van 4 juni 1958 niet langer geldig is voor 
deel van het tracé van de infrastructuurwerken voor de aanleg van de 
fietssnelwegen dat loopt op het domein van de vrije stroken langs de E40 op 
het grondgebied van de gemeenten Zaventem en Kraainem.

• Verordeningen
◦ De provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het  

overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen, goedgekeurd bij M.B. 
van 19 december 2012.
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◦ De gemeentelijke bouwverordening inzake afsluitingen tussen eigendommen 
en inplanting van tennisterreinen en van de bomen goedgekeurd bij M.B. van 
6 oktober 1995.

• Andere zoneringsgegevens van het goed
◦ Het gemeentelijk zoneringsplan werd goedgekeurd op 9 juni 2008 (b.s.22 

augustus 2008). De aanvraag is gelegen in een centraal gebeid waar riolering 
aanwezig is.

◦ Huishoudelijk afvalwater en hemelwater moeten verplicht gescheiden 
aangeboden op het ogenblik dat in de straat een gescheiden riolering is 
aangelegd.

◦ Er zijn geen verdere zoneringsgegevens relevant voor de aanvraag.

• Historiek 
◦ /// 

Adviezen
• Interne Adviezen

◦ Het dossier werd intern besproken met de dienst openbaar domein en 
mobiliteit. De verantwoordelijken van deze dienst waren steeds aanwezig op 
de overlegmomenten over de inrichting van de fietssnelweg. 

• Externe adviezen
◦ Er werd op 3 juli 2018 gunstig advies verleen door de Federale Overheid Astrid 

Radiodekking. Er werd op 24 juli 2018 gunstig advies verleend door de 
Vlaamse Milieumaatschappij. 

Argumentatie
• Het openbaar onderzoek

◦ De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar 
onderzoek vond plaats van 5 juli 2018 tot en met 3 augustus 2018. Er werd 1 
bezwaarschriften tijdig ingediend. De belangrijkste punten die in dit 
bezwaarschrift werden aangehaald zijn de volgende:
▪ Er wordt in dit project en bij de inplanting blijkbaar geen rekening 

gehouden met een mogelijke hertekening van een op- en afrittencomplex 
op de E40 met de Bevrijdingslaan, zoals voorgesteld op de uiteenzetting in 
Zaventem.

◦ Bij de beoordeling wordt hier verder op ingegaan.

• Beschrijving van de bouwplaats, de omgeving en de aanvraag
◦ Het projectgebied wordt begrensd door het kruispunt van de E40 met de N294 

(Gemeenschappenlaan) in het westen en de R22 in het oosten. Voor deze 
vergunningsaanvraag is de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de 
westelijke grens van het projectgebied.

◦ In bestaande toestand is het betrokken traject niet uitgerust met 
fietsinfrastructuur waardoor het fietsverkeer vandaag veelal verloopt op de 
Leuvensesteenweg en de Bevrijdingslaan, waar deze niet conform of zelfs niet 
aanwezig is. De doelstelling is een fietssnelweg te realiseren langsheen de 
verkeersas E40 (aan de noordzijde ervan)

◦ De omgevingsvergunningsaanvraag beoogt het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning voor volgende vergunningsplichtige stedenbouwkundige 
handelingen: 
▪ Verhardingen, infrastructuurwerken en technische werken (zie addendum 

B22), meer bepaald: o Nutsvoorzieningen en aanhorigheden / Wegen / 
Voetpaden en fietspaden (nieuwbouw of aanleggen): aanleg fietssnelweg 
met inbegrip van reliëfwijzigingen en het aanleggen van langsgrachten (ID 
Fietssnelweg); 
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▪ Nutsvoorzieningen en aanhorigheden / Wegen / Andere wegen voor 
autoverkeer (wijziging): wijziging Bevrijdingslaan (ID Bevrijdingslaan); 

▪ Infrastructuurwerken en technische werken die geen verhardingen of 
nutsvoorzieningen zijn / Andere infrastructuur en technische werken: 
aanleggen van keerconstructie met inbegrip van reliëfwijziging (ID 
Constructie). 

▪ Terreinaanlegwerken:
• Ontbossen: De vergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige 

handelingen heeft zowel betrekking op het aanleggen als wijzigen van 
infrastructuur. 

◦ De aanvraag heeft geen betrekking op vergunningsplichtige exploitaties van 
ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

◦ De fietssnelweg heeft een breedte van 4,00 m, inclusief de kantopsluiting, wat 
conform de ontwerprichtlijn is opgenomen in het Vademecum 
fietsvoorzieningen 2017; 

◦ Langs de fietssnelweg is steeds een schrikstrook van 0,75 m aanwezig waarbij 
niet wordt afgeweken van het Vademecum fietsvoorzieningen 2017 aangezien 
de fietssnelweg zich niet langs gesloten wanden situeert; 

◦ Waar mogelijk worden de verlichtingspalen geplaatst in de eerste 0,25 m van 
de haag (1,25 m breed) aan de zuidelijke zijde langs de E40. De 
verlichtingspalen zijn minimaal 75 cm verwijderd van de rand van de 
fietssnelweg. Ook wanneer geen haag aanwezig is, wordt de verlichting op 
deze afstand van de fietssnelweg voorzien. Voorgaande is cfr. het Vademecum 
fietsvoorzieningen 2017 (hoofdstuk 2.3.1.1); 

◦ De fietssnelweg wordt ontworpen met een dwarshelling van 2%, afwaterend 
naar de groene berm aan de zuidelijke zijde ervan. Dit biedt de mogelijkheid 
om het opgevangen hemelwater te laten infiltreren in de ondergrond. Door het 
reliëf en de hoogteverschillen in de omgeving worden waar nodig grachten 
voorzien langsheen de fietssnelweg om geen bijkomende wateroverlast te 
creëren en het hemelwater optimaal op te vangen (infiltratiegrachten). 
Bovendien wordt een rioolstreng aangelegd ter hoogte van de aansluiting met 
de Bevrijdingslaan als noodoverlaat. De rioolstreng wordt aangesloten op het 
bestaande rioleringsstelsel aldaar; 

◦ De fietssnelweg wordt uitgevoerd in standaard zwart asfalt, cfr. de richtlijnen 
van de Provincie Vlaams Brabant. In conflictzones wordt rood asfalt toegepast; 

◦ Signalisatie van de fietssnelwegen gebeurt cfr. het handboek “Een uniforme 
identiteit voor fietssnelwegen in Vlaanderen: Handboek en bouwstenen (versie 
2018)” zal toegepast worden, in samenspraak met de Provincie Vlaams 
Brabant. De signalisatie zal op de aanbestedingsplannen aangeduid worden. 

◦ In de zone tussen de Bareelstraat en de oprit van de E40 is het de bedoeling 
de fietssnelweg op een manier in te plannen dat het bestaande bos zoveel 
mogelijk gevrijwaard wordt enerzijds en anderzijds zo weinig mogelijk 
grondverwervingen/onteigeningen moeten gebeuren van de private percelen. 
Door het tracé langs het bos te volgen, sluit de fietssnelweg met een flauwere 
bocht aan op het bestaande fietspad langs de Bevrijdingslaan. Deze ingreep 
zorgt voor een veiligere omgeving ter hoogte van het kruispunt aangezien het 
zicht op de oversteek vergroot wordt en de verkeerslichten sneller worden 
gezien (verkeerslichten opgenomen in PCV-dossier).

◦ Ter hoogte van de oprit van de E40 sluit de fietssnelweg aan de 
Bevrijdingslaan. De fietssnelweg verloopt vervolgens parallel met de 
Bevrijdingslaan en Tramlaan om aan te sluiten aan het fietspad langs de R22. 

◦ Om een veilige afstand te bewaren van de passerende voertuigen is een brede 
groenzone voorzien tussen de fietssnelweg en de rijweg/parkeerstrook. Deze 
groenzone is opgedeeld in gras – heesterhaag – gras.

• Project MER (Screening)
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◦ In navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 (BS 
29 april 2013) dient er voor de aanvraag een project-m.e.r.-screening te 
gebeuren (bijlage III bij het project-m.e.r.-besluit). Een project-m.e.r.-
screeningsnota volgens het modelformulier maakt deel uit van het 
aanvraagdossier. In deze nota zijn de mogelijke effecten van het project op de 
omgeving onderzocht en gemotiveerd waarom deze niet aanzienlijk zijn. Bij 
het ontvankelijkheids- en volleigheidsonderzoek werd reeds vastgesteld dat de 
milieueffecten niet aanzienlijk zijn. Bijgevolg was de opmaak van een 
milieueffectenrapport niet vereist.

• Wegenis
◦ De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen 

door een rooilijn. Er worden bepaalde wijzingen uitgevoerd aan gemeentelijke 
wegen, dit is een bevoegdheid voor de gemeenteraad. 

• Natuurtoets
◦ Er werd een MER-screening opgesteld maar de aanvraag bevat geen duidelijke 

natuurtoets. De bestaande taluds van de E40 en de bufferzones aan de 
Bevrijdingslaan/Tramlaan, maken deel uit van een belangrijk ecologisch 
netwerk, ook al zijn ze niet beschermd door VEN/Natura200 gebieden. 

• Erfgoed/archeologietoets
◦ Er bevindt zich in de directe omgeving van de aanvraag heel wat erfgoed. Er 

werd eveneens een archeologienota opgesteld en bekrachtigd. Verder werd er 
een programma van maatregelen opgesteld. 

• Mobiliteit/Mober (transport en verkeersveiligheid)
◦ Er werd voor de aanvraag geen Mober opgesteld. Dit onderdeel werd echter 

wel besproken in de MER-screeningsnota. Tijdens de uitvoering van de werken 
zal het project een aanzienlijk effect hebben op de mobiliteit, aangezien de 
Bevrijdingslaan een belangrijke as is voor het verkeer tussen het Brussels 
gewest en Zaventem. Om sluipverkeer in te perken, files te vermijden en de 
veiligheid van automobilisten, fietsers en voetgangers te verzekeren 
gedurende de werken moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden met de 
mobiliteitsdiensten van beide gemeenten, alsook met de politiezones. 

• Milieuaspecten
◦ Afvalwater- en hemelwaterbeheer: het water van de fietssnelweg zal maar 

miniem zijn, vergeleken met de reeds bestaande wegenis. Er worden 
bovendien grachten voorzien langsheen de fietsweg om geen bijkomende 
wateroverlast te veroorzaken. 

• Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
◦ Deze beoordeling - als uitvoering van artikel 1.1.4. van de codex gericht op 

een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor ruimtelijke 
draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, 
esthetische en sociale gevolgen - houdt rekening met de volgende criteria als 
uitvoering van artikel 4.3.1. van de VCRO:

◦ Functionele inpasbaarheid: gezien de opkomende trend van snelle elektrische 
fietsen (e-bikes) die meer plaats nodig hebben dan de traditionele fiets en de 
toenemende auto-verkeersdruk in en rond Brussel is het positief dat er 
geïnvesteerd wordt in gespecialiseerde fietspaden. Dit fietspad is bijzonder 
goed gelegen, aangezien het bijna direct in verbinding staat met het 
metrostation Roodebeek, waarvan mensen makkelijk het centrum kunnen 
bereiken. Het ziekenhuis UCL en de bijhorende universiteit, waar heel wat 
mensen tewerkgesteld zijn en/of studeren zijn eveneens nabij. Bovendien 
creëert het een veilig alternatief voor de nu reeds druk bezette, maar onveilige 
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Leuvensesteenweg. De bereikbaarheid van deze plaatsen met het openbaar 
vervoer vanuit Vlaanderen laat momenteel te wensen over, daarom is het des 
te meer positief dat er werk gemaakt wordt van een snelle fietsverbinding. 

◦ Schaal,ruimtegebruik en bouwdichtheid: aangezien het fietspad langs een 
bestaande gewestweg/gemeentewegen wordt ingeplant, is de bijkomende 
verharde ruimte minimaal en wordt er geen nieuw gebied aangesneden. 

◦ Visueel-vormelijke elementen: deze zijn niet van belang in het dossier. Het 
pad wordt in zwart beton aangelegd en in het rood in conflictsituaties. De 
fietstunnel wordt afgewerkt met houten elementen. 

◦ Het bodemreliëf wordt op verschillende plekken gewijzigd om het project 
realiseerbaar te maken in bepaalde taluds. Deze reliëfwijzigingen zijn echter 
miniem en zullen enkel uitgevoerd worden waar nodig. 

◦ Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen: de 
situatie ter hoogte van de Kruising van de statieplaats, de Bevrijdingslaan en 
de Oudstrijderslaan dient opnieuw bekeken te worden. Verder dienen er 
tijdens de werken duidelijke afspraken gemaakt te worden met de gemeenten 
en politiezones betreffende omleidingen en dergelijke. Er wordt ook gevraagd 
een natuurtoets op te stellen. De kruising met de oprit langs de E40 is 
eveneens gevaarlijk. Hier dient extra aandacht aan besteed te worden. 

• Algemene conclusie: VOORWAARDELIJK GUNSTIG
◦ De verbinding van de fietssnelweg met de Bevrijdingslaan ter hoogte van de 

oprit met de E40 dient extra beveiligd te worden, eventueel met 
verkeerslichten of andere.

◦ Alle communicatie rond de werken dient tijdig te gebeuren, zowel naar de 
omwonenden toe als naar de gemeente.

◦ De rondleidingen worden steeds met de gemeente besproken. 

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Interventie(s)
1) Raadslid L. Timmermans vraagt om de bevolking te informeren en een 

infovergadering te organiseren.
2) Schepen O. Joris heeft daar geen problemen mee.
3) Schepen E. d'Ursel vraagt het woord; begrijpt het nut van zulke vergadering niet 

in de mate dat zulke vergadering reeds heeft plaatsgevonden.
4) Schepen O. Joris zegt dat men altijd meer informatie kan geven indien gewenst.
5) Raadslid B. Waucquez denkt dat het voordeliger zou zijn om de mensen nogmaals 

te informeren.
6) Schepen E. d'Ursel merkt op dat de Werkvenootschap reeds een hele reeks 

infomomenten heeft gepland en denkt niet dat er nog een bijkomende 
vergadering georganiseerd zal worden.

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van weginrichting ingediend door de 
Werkvennootschap, in het kader van de omgevingsvergunning voor de inrichting van een 
fietssnelweg langs de E40, onder de volgende voorwaarden:

• De verbinding van de fietssnelweg met de Bevrijdingslaan ter hoogte van de oprit 
met de E40 dient extra beveiligd te worden, eventueel met verkeerslichten of 
andere.

• Alle communicatie rond de werken dient tijdig te gebeuren, zowel naar de 
omwonenden toe als naar de gemeente.

• De rondleidingen worden steeds met de gemeente besproken. 
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27. VERLENGING AFWEZIGHEID RAADSLID - VERVANGEN DOOR B. GLIDDEN

Feiten en context
• Raadslid G. Mertens verlengt zijn afwezigheid tot en met 21 december 2018, 

tijdens zijn afwezigheid wordt zijn mandaat tijdelijk waargenomen door mevrouw 
B. Glidden.

• Het mandaat van mevrouw B. Glidden als raadslid zal bijgevolg verlengd worden 
tot en met 21 december 2018.

• De verhindering heeft tot gevolg  dat het gemeenteraadslid dat als verhinderd 
wordt beschouwd niet definitief zijn hoedanigheid verliest.

Juridische gronden
• Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
• Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 14, 1°, aangaande het 

verzoek tot vervanging van een gemeenteraadslid voor verhindering om 
studieredenen.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Interventie(s)
1) Raadslid P. Simon merkt op dat dit op het begin van de vergadering had 

geagendeerd moeten zijn.
2) De voorzitter D. Houtart vindt dit een terechte opmerking.
3) Raadslid Ch. Ochelen merkt op dat de gemeenteraad dan terug van het begin 

moet gebeuren.
4) Raadslid C. Edwards vraagt of het niet mogelijk is om in het kader van dit punt te 

beslissen of het al dan niet OK is met de aanwezigheid van raadslid Glidden op 
alle verschillende punten.

Besluit met 17 ja-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Olivier Joris, Elisabeth de 
Foestraets-d'Ursel, Thierry Van De Plas, Françoise Devleeschouwer, Dominique Houtart, 
Guillaume von Wintersdorff, Jozef Van Eeckhoudt, Bruno Vandersteen, Cathy Vandamme-
Henrot, Luc Timmermans, Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Pierre Simon, 
Carel Edwards, Johan Forton en Chantal Ochelen), 1 onthouding (Véronique Caprasse)

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de verlenging van de tijdelijke afwezigheid van de 
heer G. Mertens tot en met 21 december 2018.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist dat raadslid B. Glidden haar aanwezig mag behouden op alle 
voorgaande punten en bevestigt de rechtmatigheid van de beslissingen die genomen 
werden door de gemeenteraad, in aanwezigheid van mevrouw Glidden.

28. VRAAG VAN RAADSLID P. SIMON - NOVEMBERVIERINGEN

Op vraag van raadslid P. Simon
• Novembervieringen:

Op de uitnodigingsbrief voor de Novembervieringen spreekt men alleen van de 
leerlingen van de Nederlandstalige school.
Ik zou graag alle details van de organisatie van deze vieringen kennen en meer 
precies de echte reden van de afwezigheid van de Franstalige kinderen op deze 
plechtigheden.
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De afwezigheid van bevestiging is geen reden voor mij. Men kon steeds een 
telefoontje aan de directie geven als het nodig was.

Antwoord burgemeester D. Cardon de Lichtbuer:
De Diabolo school werd wel degelijk uitgenodigd. Er is een misverstand ontstaan 
tussen de burgemeester, de schepen van onderwijs en de dienst.

Schepen V. Caprasse kan zich niet vinden in het antwoord van de burgemeester 
en licht verder toe.

Raadslid Ch. Ochelen vraagt of beide scholen nu aanwezig zullen zijn?

Schepen V. Caprasse antwoordt dat de beide scholen deelnemen aan de 
novembervieringen.

29. VRAAG VAN RAADSLID P. SIMON - BEZOEK VAN ZIJN MAJESTEIT

Op vraag van raadslid P. Simon
• Bezoek van Zijn Majesteit Koning Filip op dinsdag 17 oktober op het voetbalplein.

Graag zou ik weten waarom er geen uitnodiging en/of informatie aan de leden van 
de gemeenteraad werd gestuurd?

Antwoord burgemeester D. Cardon de Lichtbuer:
Om veiligheidsredenen mocht er niets gezegd worden over het bezoek van zijn 
Majesteit aan de leden van het college van burgemeester en schepenen.
Door aandringen van de voorzitter bij het Paleis werden leden van het college 
uitgenodigd.

Elk lid van het college van burgemeester en schepenen heeft vervolgens een 
persoonlijke uitnodiging gekregen, dit werd georganiseerd door de 
veiligheidsdienst van het Paleis.

30. VRAAG VAN RAADSLID J. FORTON - MIGRATIE VRIENDELIJKE GEMEENTE

Vraag van raadslid J. Forton
• Migratie vriendelijke gemeente - aanpak vluchtelingenproblematiek en 

asielzoekers.
Vragen: Wanneer zal er een commissie bestuur samengeroepen worden om deze 
problematiek te bespreken? En graag stavaza ivm migratieproblematiek in 
Kraainem.

De voorzitter D. Houtart antwoordt dat de voorzitter van de commissie welzijn een 
commissie zal organiseren.

Raadslid G. von Wintersdorff antwoordt dat er op maandag 26 november 2018 om 
18 uur een commissie zal plaatsvinden.

31. VRAAG VAN RAADSLID J. FORTON - SITE ZAAL PAT

Op verzoek van raadslid J. Forton:
• Site zaal PAT

Vragen: Wanneer beginnen de afbraakwerken?
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Antwoord schepen O. Joris:
De afbraakwerken zijn gestart op woensdag 10 oktober. Een gespecialiseerde firma 
heeft de asbestleien eerst besproeid om geen stof te veroorzaken en daarna 
voorzichtig afgehaald. De leien werden in een afgedekte container bewaard.

32. VRAAG VAN RAADSLID J. FORTON - HERSTELLEN FIETSPAD ASTRIDLAAN

Op verzoek van raadslid J. Forton
• Herstellen fietspad Astridlaan.

Achtergrond
Punt 18 - van
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel scenario 
3 voor de herstellingswerken aan de fietspaden van Koningin Astridlaan uit te 
voeren tussen Boudewijnplein en de brug over tramlijn 39 inclusief de heraanleg 
van de boordstenen.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen beslist dat alle inschrijvers 
van de overheidsopdracht "Heraanleg fietspaden langs Koningin Astridlaan" 
gecontacteerd worden:
1) Verbindenistermijn oorspronkelijke opdracht te verlengen tot 30 september 

2018.
2) De eenheidsprijzen van de oorspronkelijke opdracht te handhaven voor de 

uitvoering van het deel tussen de Boudewijnplein en de brug over tramlijn 39.
3) Een offerte in te dienen voor de heraanleg van de boordstenen van het deel 

tussen het Boudewijnplein en de brug over tramlijn 39.
Vraag: STAVAZA van dit dossier?

Antwoord schepen O. Joris:
Herstellen fietspaden Koningin Astridlaan: STAVAZA
De opdracht “Heraanleg van fietspaden langs Koningin Astridlaan ” werd in zitting van 
25 september gegund aan aannemer VANHOEYVELD B EN M BVBA, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 369 932,38 euro (incl. btw).

De werken zullen uitgevoerd worden in het voorjaar 2019, afhankelijk van de 
wintertoestand in februari of maart. Het is niet aan te raden de werken dit najaar nog 
op te starten omdat vanaf nu de buitentemperaturen gedurende langere periodes 
onder de 10 °C kunnen blijven waardoor de asfalteringswerken na de vernieuwing 
van de fundering en de boordstenen lange tijd niet mogelijk zouden zijn. De opritten 
van de woningen en de parkingzones zouden in die periode bovendien niet bruikbaar 
zijn.

33. VRAAG VAN DE RAADSLID B. WAUCQUEZ - PIKDORENVELD 
VERKAVELINGSAANVRAAG 96K5

Vraag van raadslid B. Waucquez
• Wetgeving en reglementering

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en uitvoeringsbesluiten
Nieuwe regelgeving inzake planschade en planbaten (instrumentendecreet)?

• Beschrijving 
◦ RVVB ARREST van 27 februari 2018 met nummer RvVb/A/1718/0582 in de 

zaak met rolnummer 1516/RvVb/0768/A “De Raad beveelt de verwerende 
partij [Deputatie Vl. Brabant] een nieuwe beslissing te nemen over het 
administratief beroep van de verzoekende partijen en dit binnen een termijn 
van vier maanden te rekenen vanaf de dag na de dag van de betekening van 
dit arrest” 

◦ GR 2018-03-27, GR 2018-04-24 en GR 2018-06-26
◦ Het CBS heeft beslist niet in Cassatie te gaan
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◦ Commissie Omgeving 2018-06-11: het punt komt op 12 juni 2018 op het 
College

◦ Beslissing Deputatie op 2018-08-09: de aanvraag inzake het verkavelen van 
perceel 96K5 wordt geweigerd

• Vragen
◦ Wat zijn de volgende stappen?
◦ In welke mate kan een RUP hier een uitsluitsel geven [suggestie Deputatie] 

om verdere discussies te vermijden, en indien mogelijk, wat is een realistische 
planning?

Antwoord schepen Fr. Devleeschouwer:
Er zijn geen volgende stappen: de vergunning werd definitief geweigerd. De 
aanvragers kunnen nog in cassatie gaan, maar dat zou een puur procedurele slag 
zijn. Het is nog niet duidelijk of zij effectief die stap ondernemen. 
Een RUP kan geen bijkomend uitsluitsel geven. De grond is momenteel immers al 
ingedeeld als landbouwrgond. Indien er toch een RUP opgesteld zou worden, is een 
realistische timing 1.5 à 2 jaar.

Raadslid B. Waucquez vraagt of men toch niet kan evalueren op welke manier men de 
discussie kan kortsluiten, om de situatie te verduidelijken.

De schepen Fr. Devleeschouwer bevestigd dat er nog geen beslissing werd genomen 
om een RUP op te starten.

Raadslid B. Wauquez herinnert dat de opstart van een RUP wordt geadviseerd door de 
gewestelijke ambtenaar en dat er dus best aandacht aan geschonken wordt en vraagt 
om dit te willen notuleren.

34. VRAAG VAN RAADSLID B. WAUCQUEZ - OVERSTROMINGEN

Vraag van raadslid B. Wauquez:
• Overstromingen: stand van zaken?

Beschrijving
In 2018 is de waterdistributie in onze gemeente in 2018 door De Watergroep 
overgenomen (zie KU News nr. 6 van februari 2018). In september 2017 hebben 
wij nog een presentatie van Vivaqua gekregen “algemeen zicht over de 
overstromingsproblematiek”. Het is uiteraard belangrijk dat de geplande projecten 
(o.a. van bufferbekkens) zo goed mogelijk opgevolgd worden door de nieuwe 
operator.

Recentelijk hebben wij de bevestiging gekregen dat een startvergadering 
hieromtrent met een aantal stakeholders (o.a. De Watergroep, Aquafin [beheer 
rioleringsstelsel], Riopact [samenwerking Watergroep/Aquafin], de technische 
diensten van een aantal gemeenten waarvan Kraainem en Wezembeek-Oppem…) 
zou plaatsvinden op 23/10/18. Op deze startvergadering zou eveneens bekeken 
worden waar er welke alarmsystemen op korte termijn kunnen worden voorzien.

In 2014 heeft Kraainem-Unie trouwens op de gemeenteraad herhaaldelijk 
geïnformeerd naar de stand van zaken ivm het alarmsysteem dat in de Van 
Hovestraat of in de buurt (Kleine Maalbeek) op vraag van de bewoners 
geïnstalleerd zou worden. Dit zou door Vivaqua bekeken worden, maar tot hiertoe 
is er blijkbaar nog niets operationeels op deze locatie. Er zou wel een 
"alarmsysteem Roodebeek" bestaan, maar blijkbaar krijgt niet iedereen een 
signaal als er een potentieel gevaarlijke situatie zich voordoet. 

Vragen
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• Is er al feedback van de overlegvergadering van 2018-10-23?
• Stand van zaken en volgende stappen voor het alarmsysteem?
• Stand van zaken en volgende stappen voor de Vivaqua projecten inzake 

bufferbekkens en dergelijke die al dan niet door De Watergroep 
overgenomen worden [ref. Vivaqua presentatie van sept. 2017]

Antwoord schepen O. Joris:
Op 23 oktober 2018 om 10 u is er de Startvergadering voor het opstellen van een 

Hemelwaterplan voor de gemeenten Kraainem en Wezembeek-Oppem 
(stroomgebied van de Kleine Maelbeek en de Vuylbeek).

Werden uitgenodigd:
a. Gemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem en Zaventem
b. Provincie Vlaams-Brabant
c. VMM
d. VLM
e. Regionaal Landschap Brabantse Kouters
f. MOW Vlaanderen
g. Aquafin
Algemeen geeft een hemelwaterplan aan hoe de gemeente in de toekomst zal 

omgaan met hemelwater. Concreet voor deze opdracht zijn er een aantal 
probleemlocaties waarvoor een oplossing zal gezocht worden. Daarnaast 
zijn er projecten gepland, die een grote (positieve) impact hebben op het 
watersysteem, hiervoor zullen we aandacht besteden aan hoe de 
gemeenten kunnen bijdragen aan het optimaal functioneren van het 
toekomstige watersysteem en nagaan of er kansen zijn om projecten te 
combineren. 

Tevens is deze startvergadering het moment om problemen aan te kaarten in het 
watersysteem, dromen uit te spreken of opportuniteiten aan te wijzen.

Alarmsysteem: Een alarmsysteem kan nuttig zijn indien er tijdig (minimaal 1 uur 
op voorhand) kan verwittigd worden voor een aankomende overstroming. 
Het watersysteem in het bekken van de Vuylbeek / Kleine Maalbeek is 
echter zeer reactief, waardoor opwaartse peilmetingen in de rioleringen 
slechts enkele minuten respijt geven. Men kan stellen dat een hevig 
onweer dat langer duurt dan 20 minuten binnen het komende uur tot 
overstromingen kan aanleiding geven.

Dergelijke systemen zullen besproken worden in het luik communicatie van het 
hemelwaterplan.

Bufferbekkens: 
Bufferbekkens van Vivaqua of concreet bestudeerd en gepland door Vivaqua op 

het grondgebied van Wezembeek-Oppem en Kraainem zijn overgenomen. 
Dit is vastgelegd in de overdrachtsakte Vivaqua / gemeente / De 
Watergroep

De burgemeester Cardon de Lichtbuer voegt toe dat alle problemen werden 
aangekaart.

De burgemeester Cardon de Lichtbuer was teleurgesteld dat er niets werd gedaan 
sinds de vorige vergadering één jaar geleden.

BESLOTEN ZITTING

35. AANSTELLING - ALGEMEEN DIRECTEUR - WND.
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Feiten en context
• In zitting van 26 maart 2013 werd mevrouw Sophie Mary aangesteld als 

gemeentesecretaris waarnemend bij verhindering of afwezigheid van de 
gemeentesecretaris.

• Vanaf 1 augustus 2018 dient mevrouw Sophie Mary aangesteld te worden als 
algemeen directeur waarnemend.

Juridische gronden
• Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 81 bepaalt de wijze waarop de 

gemeenteraad bij verhindering of afwezigheid van de secretaris een waarnemend 
titularis aanstelt.

• Gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2013 om mevrouw Sophie Mary aan te 
stellen als secretaris waarnemend bij verhindering of afwezigheid van de 
secretaris.

• Gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2018 om mevrouw Joëlle Eggermont aan te 
stellen als algemeen directeur vanaf 1 augustus 2018.

• Collegebeslissing van 31 juli 2018 waarin het college van burgemeester en 
schepenen principieel akkoord ging om mevrouw Sophie Mary aan te stellen als 
algemeen directeur waarnemend van 1 augustus tot en met 31 december 2018.

Argumentatie
• Mevrouw Sophie Mary voldoet aan de diplomavereisten en het vereiste taalattest 

Selor

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met 19 ja-stemmen, 1 onthouding

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om mevrouw Sophie Mary, geboren te Ukkel op 6 november 
1978, met ingang van 1 augustus 2018 aan te stellen als algemeen directeur 
waarnemend bij afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur en de adjunct-
algemeen directeur.

36. AANSTELLING - VERVANGEND WAARNEMEND ALGEMEEN DIRECTEUR

Feiten en context
• In zitting van 28 maart 2017 werd mevrouw Stéphanie Ponthieu door de 

gemeenteraad aangesteld als vervangend waarnemend secretaris.
• Heden dient mevrouw Stéphanie Ponthieu als vervangend waarnemend algemeen 

directeur aangesteld te worden.

Juridische gronden
• Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 81 bepaalt de wijze waarop de 

gemeenteraad bij verhindering of afwezigheid van de secretaris een waarnemend 
titularis aanstelt.

• Gemeenteraadsbeslissing van 28 maart 2017 om mevrouw Stéphanie Ponthieu 
aan te stellen als vervangend waarnemend secretaris.

• Gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2018 om mevrouw Joëlle Eggermont aan te 
stellen als algemeen directeur vanaf 1 augustus 2018.

• Collegebeslissing van 28 augustus 2018 waarin het principieel akkoord gegeven 
werd om mevrouw Stéphanie Ponthieu aan te stellen als vervangend waarnemend 
algemeen directeur vanaf 28 augustus tot en met 31 december 2018.
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Argumentatie
• Om de continuïteit van de openbare dienst te waarborgen bij ziekte of verlof van 

de algemeen directeur en de waarnemend algemeen directeur is het aangewezen 
een vervangend waarnemend algemeen directeur aan te duiden.

• Mevrouw Stéphanie Ponthieu voldoet aan de diplomavereisten en het vereiste 
taalattest Selor.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met 18 ja-stemmen, 1 onthouding

Artikel 1:
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen om mevrouw Stéphanie Ponthieu, geboren te Jette op 14 juli 1986, met 
ingang vanaf 28 augustus 2018 aan te stellen als vervangend waarnemend algemeen 
directeur bij afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur, de adjunct-
algemeen directeur en de waarnemend algemeen directeur.

Joëlle Eggermont
Algemeen directeur

Dominique Houtart
Voorzitter


