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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
 
Gemeente Kraainem 
 
Zitting van 27/11/2018 
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 en Elisabeth de 

Foestraets-d'Ursel 
Gemeenteraadsleden: Arnold d'Oreye de Lantremange, Guillaume von 

Wintersdorff, Jozef Van Eeckhoudt, Bruno Vandersteen, 
Cathy Vandamme-Henrot, Luc Timmermans, Bertrand 
Waucquez, Marie-France Constant, Alain Van Herck, 
Carel Edwards, Isabel Rodriguez, Johan Forton, Chantal 
Ochelen en Bernadette Glidden 

 
Verontschuldigd: 
Schepen: Françoise Devleeschouwer 
Gemeenteraadsleden: Pierre Simon en Joost Vanfleteren 
 
Afwezig: 
Schepen: Thierry Van De Plas 

 

 
OPENBARE ZITTING 
 
1. Punt met hoogdringendheid - Kraainem "Gastvrije gemeente" 
2. Goedkeuring notulen van 23 oktober 2018 
3. Rechtspositieregeling - Wijzigingsbesluit - Nieuwe salarisschalen met ingang van 1 

augustus 2018 
4. Intercommunale - Interza -Gewone en buitengewone jaarvergadering - 11 

december 2018 
5. Intercommunale - Haviland - Buitengewone algemene vergadering - 12 december 

2018 
6. Subsidies - Chiro BAM Kraainem 
7. Subsidies - Speelpleinen Kadee- werkingstoelagen 2018 
8. Subsidies - Speelpleinen Diabolo- werkingstoelagen 2018 
9. Conseil des sports - Verdeling subsidies 2018 
10. Cultuurraad Kraainem - Verdeelsleutel 2018 
11. Fanfare Kunst & Vrijheid - Opluistering officiële plechtigheden 2018 
12. Camerabewaking - stand van zaken 
13. Datum installatievergadering en eerste gemeenteraad januari 2019 
14. Vraag van raadslid L. Timmermans - Resultaten onderzoek luchtkwaliteit 
15. Vraag van raadslid L. Timmermans - Bouwproject hoek Van 

Hovestraat/Thumasstraat 
16. Vraag van raadslid J. Forton - Commissie welzijn - Migratieproblematiek 
17. Vraag van raadslid J. Forton - Project klooster Visitatie 
18. Vraag van raadslid J. Forton -  Gele borden voor vergunningen 
19. Vragen van gemeenteraadsleden MF Constant - C. Edwards en L. Timmermans - 

Vraag van een burger om gehoord te worden 
20. Kraainem "Gastvrije gemeente" 
21. Mondelinge vragen van gemeenteraadsleden 
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OPENBARE ZITTING 
 
1. PUNT MET HOOGDRINGENDHEID - KRAAINEM "GASTVRIJE GEMEENTE" 
 
Feiten en context 

• Hierbij wordt gevraagd om het volgend punt met hoogdringendheid te 
behandelen: 
◦ Kraainem "Gastvrije gemeente" 

 
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 18 ja-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Véronique Caprasse, Olivier 
Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Dominique Houtart, Arnold d'Oreye de 
Lantremange, Guillaume von Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Cathy Vandamme-Henrot, 
Luc Timmermans, Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Alain Van Herck, Carel 
Edwards, Isabel Rodriguez, Johan Forton, Chantal Ochelen en Bernadette Glidden), 1 
nee-stem (Jozef Van Eeckhoudt) 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om het punt met hoogdringendheid "Kraainem - Gastvrije 
gemeente" te behandelen. 
 

 
2. GOEDKEURING NOTULEN VAN 23 OKTOBER 2018 
 
Feiten en context 

• Zitting van de gemeenteraad van 23 oktober 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: 
De gemeenteraad keurt de notulen van 23 oktober 2018 goed. 
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3. RECHTSPOSITIEREGELING - WIJZIGINGSBESLUIT - NIEUWE 
SALARISSCHALEN MET INGANG VAN 1 AUGUSTUS 2018 

 
Feiten en context 

• De inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur, houdt in dat er nieuwe 
salarisschalen worden geïntroduceerd voor de functies van algemeen directeur, 
adjunct- algemeen directeur en financieel directeur. 

• Deze salarisschalen dienen ook aangepast te worden in de rechtspositieregeling 
en goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. 

• De salarisschaal van de algemeen directeur wordt vastgesteld tussen het volgende 
minimum van 39 294,07 EUR en maximum 58 036,33 EUR en wordt verspreid 
over 15 jaar. 

• De salarisschaal van de adjunct-algemeen directeur wordt vastgesteld tussen het 
volgende minimum van 33 399,96 EUR en maximum 49 330,88 EUR en wordt 
verspreid over 15 jaar. 

• De salarisschaal van de financieel directeur wordt vastgesteld tussen het volgende 
minimum van 37 016,16 EUR en maximum 54 671, 90 EUR en wordt verspreid 
over 15 jaar. 

 
Juridische gronden 

• Artikel 588 en 589 van het Decreet lokaal bestuur. 
• Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

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

• Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 inzake het bevolkingscijfer tot 
vaststelling van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, 
schepenen per gemeente, leden van de raden voor maatschappelijk welzijn van 
Voeren en de randgemeenten, leden van het vast bureau van Voeren en de 
randgemeenten, districtsraadsleden per district in Antwerpen, leden van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente, provincieraadsleden per 
provincie van het Vlaamse Gewest, en tot verdeling van de provincieraadsleden 
over de provinciedistricten. 

• 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. 
◦ Bijlage II betreffende de uitgewerkte salarisschalen. 

• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 november 2018 
betreffende de nieuwe salarisschalen decretale graden. 

 
Adviezen 

• Visum waarnemend financieel directeur 
• Negatief advies in juni en juli 2018 vanwege de vakbonden ACV - Openbare dienst 

en ACOD-Lrb Vlaams-Brabant. 
 
Financiële gevolgen 
NVT 
 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om de bepalingen vervat in bijlage II van de 
rechtspositieregeling betreffende de bezoldiging van gemeentesecretaris en financieel 
beheerder van de gemeente op te heffen en te vervangen door: 
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Artikel 2: 
De uitgewerkte salarisschalen maken integraal deel uit van dit besluit en worden als 
dusdanig opgenomen in de rechtspositieregeling ter vervanging van de huidige 
salarisschalen. 
 
Artikel 3: 
Dit besluit treedt in werking met ingang vanaf 1 augustus 2018. 
 

 
4. INTERCOMMUNALE - INTERZA -GEWONE EN BUITENGEWONE 

JAARVERGADERING - 11 DECEMBER 2018 
 
Feiten en context 

• Interza nodigt per brief van 18 oktober 2018 het gemeentebestuur uit om de 
gewone en buitengewone jaarvergadering bij te wonen. Deze zal plaats vinden op 
11 december 2018 om 19 uur in de vergaderzaal van de cultuurhoeve Mariadal, 
Kouterlaan 2 te 1930 Zaventem. 

 
Juridische gronden 

• Decreet van 6 juli 2001, betreffende de intergemeentelijke samenwerking, meer 
bepaald artikel 44, 1° en 3° alinea betreffende de aanduiding van 
vertegenwoordigers waarbij zij rechtstreeks aangewezen worden door de 
gemeenteraden uit hun leden en dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 

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

Th. Van De Plas en A. Van Herck aangesteld werden als gemeentelijke 
afgevaardigden voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van Interza. 
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Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt nota van het feit dat Interza een gewone en buitegengewone 
jaarvergadering organiseert op 11 december 2018 om 19 uur in de vergaderzaal van de 
cultuurhoeve Mariadal, Kouterlaan 2 te 1930 Zaventem. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad keurt de agenda van de jaarvergadering goed. 
 
Artikel 3: 
De gemeenteraad herhaalt het mandaat van de heren B. Vandersteen, Th. Van De Plas 
en A. Van Herck conform hun benoemingen als gemeentelijke vertegenwoordigers op de 
gemeenteraadszitting van 29 januari 2013 om jaarvergadering van Interza bij te wonen. 
 

 
5. INTERCOMMUNALE - HAVILAND - BUITENGEWONE ALGEMENE 

VERGADERING - 12 DECEMBER 2018 
 
Feiten en context 

• Haviland nodigt het gemeentebestuur uit om de buitengewone algemene 
vergadering bij te wonen. Deze zal plaatsvinden op 12 december 2018 om 18 uur 
in "Salons Romree", Beiaardlaan 31 te 1850 Grimbergen 

 
Juridische gronden 

• Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, art. 44, 
1° en 3° alinea betreffende de aanduiding van vertegenwoordigers waarbij zij 
rechtstreeks aangewezen worden door de gemeenteraden uit hun leden en dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering. 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
• Gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013 waarbij de heer G. von 

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

• Gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2013 waarbij de heer P. Simon, aangesteld 
werd als plaatsvervangend gemeentelijke afgevaardigde voor het bijwonen van 
algemene vergaderingen van Haviland. 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt nota van het feit dat Haviland een buitengewone algemene 
vergadering organiseert op woensdag 12 december 2018 in "Salons Romree", 
Beiaardlaan 31 te 1850 Grimbergen. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering 
van 12 december 2018 goed. 
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Artikel 3: 
De gemeenteraad herhaalt het mandaat van de heer G. von Wintersdorff  tot en met 31 
december 2018 conform zijn benoeming als gemeentelijke vertegenwoordiger op de 
gemeenteraadszitting van 29 januari 2013 om vergaderingen van Haviland bij te wonen. 
 
Artikel 4: 
De gemeenteraad herhaalt het mandaat van de heer P. Simon tot en met 31 december 
2018 conform zijn benoeming als plaatsvervangend gemeentelijke vertegenwoordiger op 
de gemeenteraadszitting van 28 mei 2013 om vergaderingen van Haviland bij te wonen. 
 
Artikel 5: 
De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de agendapunten en het 
voorstel tot statutenwijziging op de buitengewone algemene vergadering van Haviland 
van 12 december 2018 goed te keuren. 
 

 
6. SUBSIDIES - CHIRO BAM KRAAINEM 
 
Feiten en context 

• Chiro BAM Kraainem diende hun aanvraag in voor de jaarlijkse subsidies.  
• Chiro BAM Kraainem hebben recht op werkingstoelagen voor het chirojaar 2017-

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

gemeente Kraainem. 
• Gebaseerd op de lijst heeft Chiro BAM Kraainem recht op  

15 x 10 euro werkingstoelagen en 15 x 12,39 euro toelagen voor vervoer naar 
kampen. Enkel kinderen tot en met 18 jaar woonachtig in Kraainem komen in 
aanmerking voor toelagen. 

• 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 
15 x 10 euro = € 150 
 
Vervoer naar kampen 
15 x 12,39 euro = € 185,85 
 
totaal € 335,85 
 

nvt 

 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 335,85 euro voor werkingstoelagen en 
toelagen voor vervoer naar kampen voor het chirojaar 2017-2018 aan Chiro BAM 
Kraainem. 
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Artikel 2: 
Het bedrag van 335,85 euro wordt gestort op het rekeningnummer BE49 8601 0842 
5871. 
 

 
7. SUBSIDIES - SPEELPLEINEN KADEE- WERKINGSTOELAGEN 2018 
 
Feiten en context 

• Speelpleinen Kadee dienden op 2 oktober 2018 hun aanvraag in voor de jaarlijkse 
subsidies. 

• Op 6 november 2018 ontving het gemeentebestuur de ledenlijst per kind per dag. 
• Zij bezorgden ons een overzichtlijst van alle kinderen die zich inschreven tijdens 

de vakantiemaand juli 2018. 
• Speelpleinen Kadee hebben recht op 1,50 euro per kind (gedomicileerd in  

Kraainem) per dag. 
• Na controle van de ledenlijst heeft de speelpleinwerking recht op 407 dagen à 

1,50 euro. 
• De lijst ligt ter inzage op de dienst Interne Zaken. 

 
Juridische gronden 

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

• Het reglement gemeentelijke subsidies van 28 februari 2012. 
 
Financiële gevolgen 
 

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst 

AR 64930000 
BI 075000 
Actieplan 11-3 
Actie 11-3-5 

€ 610   

 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 610 euro subsidies aan Speelpleinen 
Kadee. 
 
Artikel 2: 
Het bedrag van 610 euro wordt overgeschreven op het rekeningnummer BE98 1030. 
3174 0993. 
 

 
8. SUBSIDIES - SPEELPLEINEN DIABOLO- WERKINGSTOELAGEN 2018 
 
Feiten en context 

• Speelpleinen Diabolo dienden op 7 november 2018 hun aanvraag in voor de 
jaarlijkse subsidies. 

• Zij bezorgden ons een overzichtlijst van alle kinderen die zich inschreven tijdens 
de vakantiemaanden juli en augustus 2018. 

• Speelpleinen Diabolo hebben recht op 1,50 euro per kind (gedomicileerd in  
Kraainem) per dag. 

• Na controle van de ledenlijst heeft de speelpleinwerking recht op 2.157 dagen à 
1,50 euro. 

• De lijst ligt ter inzage op de dienst Interne Zaken. 
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Juridische gronden 
• Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 57 betreffende de 

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

 
Financiële gevolgen 
 

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst 

AR 64930000 
BI 075000 
Actieplan 11-3 
Actie 11-3-5 

€ 3.235,50  

 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 3.235,50 euro subsidies aan 
Speelpleinen Diabolo. 
 
Artikel 2: 
Het bedrag van 3.235,50 euro wordt overgeschreven op het rekeningnummer BE27 0682 
1410 3073. 
 

 
9. CONSEIL DES SPORTS - VERDELING SUBSIDIES 2018 
 
Feiten en context 

• Op 2 november 2018 ontving de dienst van Conseil des Sports de aanvraag tot 
uitbetaling van de subsidies aan hun aangesloten leden. 

 
Juridische gronden 

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

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

• Het reglement gemeentelijke subsidies van 28 februari 2012. 
 
Financiële gevolgen 
 

budgetsleutel gegunde uitgave inkomst 

AR 64930000 
BI 074000 

4000 euro nvt 

 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad bekrachtigt de verdeling van de subsidies 2018 aan de leden van 
Conseil des Sports:  
 

Club Bedrag Rekeningnummer 
ASBG TBC € 142,41 BE94 0011 2401 8014 
C.A.S.S.K € 333,31 BE10 0012 1218 0304 
F.C. NI € 775,99 BE28 3631 5530 4720 
H.C.K. € 726,67 BE90 9796 5558 6932 
JUDO KENDO € 366,10 BE24 0682 4780 7038 
K.B.C € 472,26 BE33 7360 3279 3946 
K.T.C € 595,03 BE82 6511 5060 8486 
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R.C.K € 201,16 BE04 0015 1278 6031 
T.T.K € 251,07 BE42 8538 6453 4154 
VOLLEY-BALL-MIXTE € 136 BE97 0834 9836 1549 

 

 
10. CULTUURRAAD KRAAINEM - VERDEELSLEUTEL 2018 
 
Feiten en context 

• Op 30 oktober 2018 ontving de dienst van de Cultuurraad Kraainem de 
verdeelsleutel van de subsidies voor hun aangesloten leden. 

 
Juridische gronden 

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

• Het reglement gemeentelijke subsidies van 28 februari 2012. 
 
Financiële gevolgen 
 

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst 

AR 64930000 
BI 070900 

9000 euro nvt 

 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad bekrachtigt de verdeling van de subsidies 2018 aan de leden van de 
Cultuurraad Kraainem: 
 

Vereniging Bedrag Rekeningnummer 
De Zonderlingen € 536,19 BE71 9796 2927 4569 
Dinamo € 490,02 BE42 0012 9833 1054 
Interpretation € 2.409,43 BE71 3630 7938 7769 
Davidfonds € 588,96 BE80 0680 6518 9077 
M&B € 668,11 BE98 0013 1654 1893 
Kunst en Vrijheid € 1.176 BE62 0012 4703 8161 
Filakra € 572,47 BE45 0621 5026 6089 
Kreativa € 786,73 BE14 8538 5456 5483 
Librado € 476,83 BE96 8538 5456 7305 

Ouderraad € 734,07 BE06 0352 1877 1922 

Gezinsbond € 239,37 BE79 7330 5783 1733 
Wijnroute € 321,82 BE84 7350 4790 5759 

 

 
11. FANFARE KUNST & VRIJHEID - OPLUISTERING OFFICIËLE PLECHTIGHEDEN 

2018 
 
Feiten en context 

• De Koninklijke Fanfare Kunst & Vrijheid krijgt een vergoeding voor het opluisteren 
van volgende officiële plechtigheden 
◦ 9 november 2018 - Herdenking 100ste verjaardag Wereldoorlog I. 
◦ 11 november 2018: Wapenstilstand - Te Deum. 

• De Koninklijke Fanfare Kunst & Vrijheid kreeg voorgaande jaren een vergoeding 
van 125 € per optreden. 
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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, art. 42 aangaande de bevoegdheden van 

de gemeenteraad. 
• Het subsidiereglement van de gemeente Kraainem, goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 28 februari 2012. 
 
Financiële gevolgen 
 

budgetsleutel geraamde uitgave 

AR 64910000/IT 071000 € 250 

 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist een subsidie van 250 euro toe te kennen aan de Koninklijke 
Fanfare Kunst & Vrijheid voor hun deelname aan officiële plechtigheden op 9 november 
2018 en 11 november 2018. 
 
Artikel 2: 
Het bedrag van 250 euro wordt overgeschreven op het rekeningnummer BE62 0012 
4703 8161. 
 

 
12. CAMERABEWAKING - STAND VAN ZAKEN 
 
Interventie(s) 

1) Raadslid L. Timmermans is verbaasd dat enkel de scoutslokalen voorgesteld 
werden in het ontwerpbesluit voor camerabewaking alhoewel een netwerk van 
ANPR-camera's voorgesteld werd op de gemeenteraad in mei 2018. Er zijn 
voldoende plaatsen in de gemeente waar camerabewaking nodig is. 

2) Burgemeester D. Cardon de Lichtbuer licht toe dat dit een misverstand is, hier 
gaat het enkel over normale bewakingscamera's, te plaatsen op moeilijke 
plaatsen. Het netwerk ANPR camera's is niet uitgesloten door deze beslissing, het 
loopt parallel. 

3) Raadslid C. Edwards antwoordt dat men dus moet wachten op het resultaat van 
de studie om deze bijkomende camera's te plaatsen? Waarom zijn er meer 
camera's aanbevolen bij het ene scoutslokaal dan bij het andere scoutslokaal? 

4) De burgemeester D. Cardon de Lichtbuer antwoordt dat dit bekeken moet worden 
in het kader van de werkgroep. 

5) Raadslid L. Timmermans antwoordt dat de veiligheid van de burgers de 
investering waard is. De plaatsing van de camera's zal heel snel moeten 
gebeuren, onder meer in het kader van de feestzaal en concertzaal 'Kraainem 
Events' die voor overdreven snelheid zorgen in de gemeente. Is er voor zo een 
feestzaal wel een mobiliteitsanalyse gebeurd trouwens. 

6) Raadslid Bruno Vandersteen vraagt waarom huur en geen aankoop van 
bewakingscamera's. 

7) Burgemeester D. Cardon de Lichtbuer antwoordt dat het college van 
burgemeester en schepenen besliste om te starten met huur en nadien eventueel 
recht te zetten via budgetwijziging. 

8) Raadslid Ch. Ochelen vraagt of dit een jaarlijks budget is, waarop de 
burgemeester bevestigend antwoordt. 
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Feiten en context 
• Om de veiligheid in de omgeving van de scoutslokalen (Sint-Dominicuskerk en 

Sint-Pancratius) te verbeteren verzocht de gemeenteraad om er 
bewakingscamera’s te plaatsen. 

• De politiezone Wokra stelde, op 7 augustus 2018, betreffende deze 2 locaties een 
advies op en stelde camera posities voor. 

• De politiezone Wokra meldt dat er in het park t.h.v. de Ferdinand Kinnenstraat en 
Koningin Astridlaan ook veiligheidsproblemen zijn, en er voor deze locatie nog een 
afzonderlijk advies zal worden opgesteld.  

• Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 13 november 
2018 om in het exploitatiebudget 2019 een budget van 140 000 euro te voorzien 
voor de huur van bewakingscamera’s. 

 
Argumentatie 

• Bij het invoeren van bewakingscamera moet rekening gehouden worden met 
specifieke wetgeving en er moet voldoende aandacht worden geschonken aan 
diverse technische aspecten en vereisten. 

• Openbare bewakingscamera's dienen te worden geplaatst op het openbaar 
domein en mogen enkel dit openbaar domein filmen. 

• Het perceel en de gebouwen van de Sint-Dominicuskerk zijn eigenlijk privé-
eigendom. 

• Gezien de compliciteit lijkt het aangewezen om een specifieke werkgroep op te 
richten. 

 
Besluit 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van het advies van de politiezone WOKRA. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat er voor het park aan de Ferdinand 
Kinnenstraat en Koningin Astridlaan nog een verslag zal worden opgesteld door het 
politiezone. 
 
Artikel 3: 
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen om in het kader van het budget 2019 een exploitatiebudget van 140 000 euro 
te voorzien voor de huur van bewakingscamera’s. 
 
Artikel 4: 
De gemeenteraad neemt kennis van het idee om rond het thema van de 
bewakingscamera een werkgroep op te stellen om het dossier verder vorm te geven. 
 

 
13. DATUM INSTALLATIEVERGADERING EN EERSTE GEMEENTERAAD JANUARI 

2019 
 
Feiten en context 

• De installatievergaderingen van de gemeente- en OCMW-raad zullen plaatsvinden 
op dinsdag 8 januari 2019 om 18 u en 19.30 uur. 

• De eerste gemeenteraadszitting vindt plaats om dinsdag 29 januari 2019 om 
18.30 uur. 

 



13 

Besluit 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat de installatievergaderingen van de 
gemeente- en OCMW-raad zullen plaatsvinden op dinsdag 8 januari 2019. De eerste 
gemeenteraadszitting zal plaatsvinden op dinsdag 29 januari 2019. 
 

 
14. VRAAG VAN RAADSLID L. TIMMERMANS - RESULTATEN ONDERZOEK 

LUCHTKWALITEIT 
 
Vraag van raadslid L. Timmermans: 

• Resultaten onderzoek luchtkwaliteit:  
◦ In september 2018 kwamen de resultaten van het onderzoek van 

CURIEUZENEUZEN naar buiten. Deze waren voor onze gemeente zeker niet 
rooskleurig. Waar iedereen dacht dat het allemaal nog mee viel kwam een 
duidelijke boodschap van de onderzoekers zelf : “Lokaal verkeer is duidelijk 
een erg belangrijke factor". We hebben enkel stikstofdioxide gemeten, geen 
fijn stof of andere polluenten. 'Vrij goed' betekent tussen 20 en 25 microgram. 
Dat is inderdaad onder de WGO-norm maar boven de WGO-drempelwaarde. U 
behoort (wel degelijk) tot de 4.000.000.” Voor onze gemeente is dit een 
duidelijke waarschuwing. Onze gemeente wordt doorkruist door twee 
belangrijke autosnelwegen en geteisterd door lokaal en doorgaand verkeer er 
moet gehandeld worden. 

◦ Mijn vragen zijn dan ook niet moeilijk: 
▪ Wat gaat de schepen van leefmilieu met de resultaten van dit onderzoek 

doen? Na de discussie over het al dan niet terug betalen van de kosten van 
CURIEUZENEUZEN, aan de burgers die mee gedaan hebben aan dit 
onderzoek, beloofde de schepen om zelf een onderzoek op te starten en 
ook de luchtkwaliteit in onze gemeente te meten. Op zich geen slecht idee 
want dan kunnen beide resultaten vergeleken worden. Heeft de bevoegde 
schepen dit onderzoek nu al opgestart? 

 
Antwoord schepen E. d'Ursel: 
Schepen E. d'Ursel merkt op dat zij werkt met de diensten en dus bijgevolg zelf niets kan 
doen. 
 
Resultaten onderzoek luchtkwaliteit – GR 27 november 2018 
De huidige resultaten van Curieuze neuzen komen naast de resultaten van de VMM die 
dateren van 2017. Op termijn komen deze nieuwe resultaten in de kaart van VMM. 
Voor rappel betreffen de NO2 meetingen stikstofdioxide. Dit is een gas en voornamelijk 
afkomstig van wegverkeer.  
 
Uit de resultaten van Curieuzeneuzen merken wij op een plaats langs de ring een rode 
bol wordt geven. Dit betekent dat NO2 te hoog is.  
Maar op de VMM kaart zijn er veel anderen plaatsen waar NO2 concentratie te hoog is 
meestal de verbindingstraten en ook straten waar de vervuiling blijft hangen tussen de 
dichte bebouwing wegens bv sluipverkeer en ook de autosnelwegen. 
 
Met deze meetresultaten kunnen wij verder gaan met nieuwe maatregelen in het kader 
van het mobiliteitsplan en circulatieplannen om vervuiling tegen te gaan (files 
aanpakken, sluipverkeer in kaart brengen en voorkomen, drempels zorgen voor lokale 
pieken, nieuwe fietspaden creëren en andere fiestspaden renoveren ..) 
Ook in het kader van het klimaatbeleid en de ruimtelijke ordening kunnen maatregelen 
genomen worden om bv te voorkomen dat straatcanyons verdere worden ontwikkeld. De 
betonstop kan er voor zorgen dat het aansnijden van openruimtegebieden niet meer 
kunnen bv via voldoende kwalitatieve open groene ruimtes. 
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Rode bollen is een signaal dat nieuwe maatregelen moeten genomen worden om de 
vervuiling te doen dalen, maar niet alleen de luchtkwaliteit in onze straat telt. Er is geen 
reden tot paniek bij rode bollen die een belangrijk signaal geven om nieuwe maatregelen 
te nemen, maar ook is er geen euforie bij groene bollen. De totale blootstelling van uw 
lichaam in zijn geheel ,dag en nacht, moeten in acht genomen worden (wat is bv de 
vervuiling binnen huis : ik denk bv aan de schoorsteen..) 
 
Nieuwe meetresultaten kunnen in de toekomst genomen worden, maar eerst nieuwe 
maatregelen om de situatie te verbeteren. 
 
Raadslid L. Timmermans geeft aan iets opmerkelijk gehoord te hebben, dat de schepen 
zelf geen initiatieven zal nemen. 
 
Schepen E. d'Ursel nuanceert dat zij, als schepen, alleen, individueel, geen enkel initiatief 
neemt maar in volledige samenwerking met de dienst. 
 
Raadslid L. Timmermans vraagt of er dan verschillende stappen ondernomen zijn 
geweest met de diensten om een analyse van de luchtkwaliteit uit te voeren. 
 
Schepen E. d'Ursel geeft aan dat dit een doelstelling zou kunnen zijn voor de nieuwe 
legislatuur, eventueel in samenwerking met VMM, zowel voor de levering aan burgers als 
interpretatie van de resultaten. Maar alvorens nieuwe metingen te doen, acht de schepen 
belangrijk om eerst nieuwe maatregelen te nemen. 
 
Raadslid L. Timmermans stelt vast dat de beloofde buisjes er niet komen. 
 
Schepen E. d'Ursel zegt dat dit momenteel niet nodig is zoals net toegelicht werd. 
 

 
15. VRAAG VAN RAADSLID L. TIMMERMANS - BOUWPROJECT HOEK VAN 

HOVESTRAAT/THUMASSTRAAT 
 
Vraag van raadslid L. Timmermans 

• Bouwproject hoek Van Hovestraat/Thumasstraat:  
◦ Een aantal maanden geleden werd er een aanvraag ingediend om een 

bouwproject op te starten op de hoek van de Van Hovestraat en de 
Thumasstraat. Een project waar heel de buurt met een grote interesse naar 
uitkeek, omdat dit een begin zou kunnen zijn van een opwaardering van deze 
buurt. Nu moeten de inwoners vernemen dat dit project afgevoerd werd met 
als reden dat er “eerst een oplossing moet gevonden worden voor de 
overstromingen en wateroverlast”. Achter een dergelijke oplossing zoekt men 
al decennia lang, en nog steeds blijft de problematiek hetzelfde. Mijn vragen : 
Wat is hier werkelijk aan de hand en werkt de gemeente niet met een dubbele 
agenda? Hoe lang gaat deze buurt nog moeten wachten alvorens de eerste 
signalen te krijgen dat er werkelijk naar “de oplossingen voor overstromingen 
en wateroverlast” wordt gezocht? De laatste keer dat de mensen werden 
geïnformeerd was in 2016. 

 
Antwoord schepen V. Caprasse 
Er werd op 28 augustus 2018 een weigering afgeleverd voor deze aanvraag door het 
college. De aanvragers gingen tegen deze beslissing in beroep. Deze procedure is 
momenteel nog lopende. 
 
Het college heeft deze aanvraag geweigerd omdat het standpunt is dat er in deze wijk 
geen bijkomende bebouwing hoort te komen omwille van de wateroverlast. Er is evenwel 
nog geen duidelijk plan over wat te doen met deze wateroverlast. 
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Raadslid L. Timmermans herinnert zich de bijeenkomst op het gemeentehuis in 2016 na 
de overstromingen. In dit kader informeerde hij over het nieuwbouwproject, dat eerst 
een gunstig en nadien toch een ongunstig advies kreeg van het college van 
burgemeester en schepenen. Waarom wordt er niet meer gecommuniceerd over de 
overstromingen naar de bevolking toe. 
 
Schepen V. Caprasse zegt dat volgens de verkiezingscampagne hij dit zelf allemaal zou 
oplossen. 
 
De burgemeester D. Cardon de Lichtbuer geeft aan dat er op 23 oktober 2018 een 
vergadering plaatsvond en dat het college van burgemeester en schepenen in deze enkel 
een weigering kon afgeven. 
 

 
16. VRAAG VAN RAADSLID J. FORTON - COMMISSIE WELZIJN - 

MIGRATIEPROBLEMATIEK 
 
Vraag van raadslid J. Forton 

• Commissie Welzijn - Migratieproblematiek 
◦ Gisteren was er een commissie Welzijn in verband met een 

migratieproblematiek. 
▪ Vragen: 

• Wat is er tijdens deze commissie overeengekomen en wat zijn de 
volgende stappen? 

 
Deze vraag werd niet behandeld naar aanleiding van het punt met hoogdringendheid. 
 

 
17. VRAAG VAN RAADSLID J. FORTON - PROJECT KLOOSTER VISITATIE 
 
Op vraag van raadslid J. Forton 

• Vraag: 
◦ Welke advies werd vandaag gegeven door het college van burgemeester en 

schepen in verband met dit project? 
 
Antwoord schepen V. Caprasse: 
Het college besliste in zitting van 26 november 2018 om dit punt te behandelen in een 
extra college dat zal plaatsvinden op donderdag 29 november 2018. 
 

 
18. VRAAG VAN RAADSLID J. FORTON -  GELE BORDEN VOOR VERGUNNINGEN 
 
Vraag van raadslid J. Forton 

• Gele borden voor vergunningen: 
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◦ Vraag: 

▪ Waarom wordt op de borden van Kraainem en niet de bevoegde overheid 
vermeld zoals op de borden van Zaventem? 

▪ Zou dit, naar de toekomst toe, opgenomen kunnen worden op onze borden 
van vergunningen. 

 
Antwoord schepen V. Caprasse 
Dit staat wel op onze borden: er staat: er werd een aanvraag ingediend bij de deputatie 
van de provincie Vlaams Brabant. Indien jullie dit duidelijker willen kan dat aangepast 
worden, maar deze info heeft geen invloed op de procedure voor de bezwaarindiener. 
 

 
19. VRAGEN VAN GEMEENTERAADSLEDEN MF CONSTANT - C. EDWARDS EN L. 

TIMMERMANS - VRAAG VAN EEN BURGER OM GEHOORD TE WORDEN 
 
Op vraag van de raadsleden MF Constant, C. Edwards en L. Timmermans: 

• Vraag van de heer Kesteloot om gehoord te worden. 
◦ Raadsleden MF Constant en C. Edwards vragen om het burgerverzoek op de 

agenda te plaatsen. 
◦ Raadslid Timmermans heeft zijn vraag meer gedetailleerd: 

• Op 23 oktober 2018 kreeg ik een mail van de Heer Kesteloot, en ik 
vermoed wel elk gemeenteraadslid, met de vraag om een stemming te 
houden rond een motie die verband houdt met een aantal ontsporingen 
die deze persoon bij de verkiezingen heeft mogen ervaren. Blijkbaar 
heeft deze persoon geen enkel antwoord gekregen van de voorzitter 
van de gemeenteraad, aangezien zijn vraag niet op de dagorde van de 
gemeenteraad staat. Volgens mij is het nochtans de voorzitter van de 
gemeenteraad die de dagorde bepaalt van de gemeenteraad. In het 
verleden hebben wij reeds een aantal burgers mogen horen tijdens de 
raad, die dan wel gehoord zijn geweest. Het is erg om te moeten 
constateren dat deze persoon nog geen enkel antwoord gekregen heeft 
op zijn, nochtans, duidelijke vraag. Daarom zou ik de volgende vragen 
willen stellen : 
◦ Waarom heeft deze persoon nooit een antwoord gekregen op zijn 

duidelijk gestelde vraag? 
◦ Kan deze persoon zijn vraag stellen tijdens de gemeenteraad van 

November 2018? 
◦ Kunnen zijn vragen, voor het opstellen van een charter (die bepaalt 

hoe kandidaten van politieke mandaten zich moeten gedragen voor, 
tijdens en na de verkiezingen), een veroordeling en verwerping van 
het pamflet “Kraainem en danger” van DEFI-MR (en andere 
gelijkaardige communicatie), en de vraag naar publieke excuses 
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van de politieke partijen die aan de basis liggen van een dergelijke 
communicatie, ter stemming voorgelegd worden. 

 
Antwoord voorzitter D. Houtart 
Op 26 oktober 2018 werd een ontvangstmelding verstuurd naar de heer Kesteloot met de 
melding dat zijn dossier onderzocht werd op ontvankelijkheid. 
 
Vandaag werd er een brief verstuurd om hem mee te delen dat zijn aanvraag 
onontvankelijk werd verklaard wegens volgende redenen: 

◦ Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van 
de gemeente behoort. 

◦ Het betreft eigenlijk een persoonlijke interpretatie van politieke pamfletten, dit 
is geen bevoegdheid van de gemeenteraad. 

 
In uitvoering van het gemeentedecreet hebben de Vlaamse gemeenten een eigen 
deontologische code goedgekeurd. 
Deze code kan om volgende zaken omvatten omtent de werking van de mandatarissen: 

◦ Afspraken naar aanleiding van de verkiezingen 
◦ Over de omgang met lobbygroepen 
◦ Het ontvangen van geschenken 
◦ Enz…. 

 
Raadslid L. Timmermans zegt dat er ooit iemand het woord heeft mogen nemen over de 
overpopulatie van vossen, de heer Kesteloot zou dus een antwoord mogen krijgen.  
 
Verschillende raadsleden vragen het woord. 
 
De voorzitter D. Houtart sluit het debat en verklaart het punt onontvankelijk. 
 
Raadslid Ch. Ochelen vraagt te willen notuleren dat de voorzitter het woord niet wil 
geven aan de gemeenteraadsleden die het woord willen nemen. 
 
Raadslid L. Timmermans vraagt de algemeen directeur om zich uit te spreken over de 
indiening van de vraag van de heer Kesteloot. 
 
De voorzitter D. Houtart sluit opnieuw het debat. 
 

 
20. KRAAINEM "GASTVRIJE GEMEENTE" 
 
Feiten en context 

• Het "Burgerlijk platform voor steun aan vluchtelingen" nam contact op met 
verschillende mandatarissen met de vraag of de gemeente Kraainem een 
"gastvrije gemeente" wil worden en vroeg deze dringend hulp bij de opvang van 
dakloze migranten die zich illegaal op het Belgisch grondgebied bevinden. 

• Dit punt werd door de voorzitter G. von Wintersdorff van de 
gemeenteraadscommissie Welzijn geagendeerd op de vergadering van de 
commissie Welzijn van 26 november 2018. 

• De commissie Welzijn vraagt de gemeenteraad om een werkgroep op te richten 
om de problematiek met een beperkt aantal personen te bestuderen en om samen 
naar een oplossing te zoeken. De werkgroep zou bestaan uit de leden van de 
commissie Welzijn, 2 vertegenwoordigers van het "Burgerlijk platform voor steun 
aan vluchtelingen", een ambtenaar van de gemeente (jurist) en een secretaris. De 
bevindingen van deze werkgroep zouden voorgelegd worden op de gemeenteraad 
van 18 december 2018. 

• De diensten kunnen geen gevolg geven aan deze aanvraag die buiten de 
bevoegdheden van de gemeenteraad ligt. 
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Juridische gronden 

• Het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
 
Financiële gevolgen 
De financiële gevolgen zullen afhankelijk zijn van de genomen beslissingen en zijn 
momenteel niet in te schatten. 
 
Interventie(s) 

1) Raadslid G. von Wintersdorff licht het advies van de commissie Welzijn toe. 
2) Raadslid G. von Wintersdorff dient een amendement in en leest voor: 

Artikel 1 te vervangen door en toevoegen van artikel 2: 
◦ Artikel 1: 

De gemeenteraad beslist een werkgroep op te richten met de leden van de 
commissie welzijn, 1 lid van het college van burgemeester en schepenen, 2 
leden van het platform en de werkgroep mag externe deskundigen uitnodigen 
voor advies, waaronder gemeentelijke ambtenaren. 

◦ Artikel 2: 
de GR vraagt de diensten om voorafgaandelijk aan de 1ste vergadering van de 
werkgroep een analyse te maken van het juridisch kader en deze te 
communiceren aan de werkgroep. 

3) De voorzitter D. Houtart vraagt stemming over het amendement. 
4) Raadslid Ch. Ochelen vraagt om te herhalen wat er wijzigt aan artikel 1. 
5) De burgemeester D. Cardon de Lichtbuer licht toe dat het amendement expliciet 

de concrete beslissing van de commissie Welzijn inhoudt. 
6) Raadslid Ch. Ochelen zegt dat dit samen in artikel 1 opgenomen kan worden: 

◦ "De gemeenteraad neemt kennis van het advies van de commissie Welzijn". 
7) Raadslid L. Timmermans vraagt waarom ambtenaren niet in de werkgroep zouden 

mogen zetelen. 
8) De burgemeester D. Cardon de Lichtbuer zegt dat beter is dat ambtenaren als 

deskundigen gehoord worden en niet lid zijn van de werkgroep. 
9) Raadslid B. Waucquez vraagt bij te schrijven dat dit zo spoedig mogelijk dient te 

gebeuren. 
10) De voorzitter D. Houtart vraagt de definitieve tekst: 

◦ Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het advies van de commissie 
Welzijn en beslist een werkgroep op te richten samengesteld uit de leden van 
de commissie welzijn, 1 lid van het college van burgemeester en schepenen, 2 
leden van het platform en de werkgroep mag externe deskundigen uitnodigen 
voor advies, waaronder gemeentelijke ambtenaren. 

11) Raadslid Ch. Ochelen heeft een opmerking waarbij ze voorstelt om het werk van 
de commissie Welzijn voor te bereiden, kunnen de diensten niet vragen om 
voorafgaandelijk deze analyse van de juridische context uit te voeren. 

12) Schepen E. d'Ursel sluit zich aan bij de opmerking van raadslid Ch. Ochelen en 
vraagt om dit te specificeren in de notulen. 

13) Raadslid G. von Wintersdorff leest opnieuw. 
14) Raadslid Ch. Ochelen stelt voor om voorafgaandelijk juridisch advies te vragen. 
15) De burgemeester D. Cardon de Lichtbuer stelt voor om dit in artikel 2 te voorzien: 

◦ Artikel 2: De gemeenteraad vraagt de diensten om voorafgaandelijk aan de 
1ste vergadering van de werkgroep een analyse te maken van het juridisch 
kader en deze te communiceren aan de werkgroep. De werkgroep rapporteert 
aan de commissie Welzijn en de commissie Welzijn aan de gemeenteraad. 

16) Raadslid L. Timmermans vraagt of er kan gespecificeerd kan worden welke 
schepenen hiervoor in aanmerking komt de "schepen van sociale zaken"? 

17) Raadslid G. von Wintersdorff zal het volledig dossier overhandigen aan de 
diensten. 

18) Raadslid MF Constant merkt op dat 2 buurgemeenten veel verder staan als 
Kraainem, waarom moet Kraainem dan herbeginnen? 
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19) De voorzitter D. Houtart sluit het punt en vraagt of iedereen akkoord gaat om te 
stemmen op het amendement. 

20) Raadslid A. d'Oreye de Lantremange vraagt of er staat "mogen uitnodigen" of 
"worden uitgenodigd", dit is een belangrijke nuance. 

21) Schepen E. d'Ursel vraagt toe te voegen dat dit juridisch advies overgemaakt 
wordt aan de leden van de werkgroep. 

22) Schepen V. Caprasse vraagt wat men doet als het advies negatief is. 
23) Raadslid Ch. Ochelen zegt dat dit het voorwerp van de werkgroep is. 

 
Besluit  
 
Amendement met 18 ja-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Véronique Caprasse, 
Olivier Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Dominique Houtart, Arnold d'Oreye de 
Lantremange, Guillaume von Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Cathy Vandamme-Henrot, 
Luc Timmermans, Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Alain Van Herck, Carel 
Edwards, Isabel Rodriguez, Johan Forton, Chantal Ochelen en Bernadette Glidden), 1 
onthouding (Jozef Van Eeckhoudt) 
 
Beslissing met 17 ja-stemmen (Dorothée Cardon de Lichtbuer, Véronique Caprasse, 
Olivier Joris, Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Dominique Houtart, Guillaume von 
Wintersdorff, Bruno Vandersteen, Cathy Vandamme-Henrot, Luc Timmermans, Bertrand 
Waucquez, Marie-France Constant, Alain Van Herck, Carel Edwards, Isabel Rodriguez, 
Johan Forton, Chantal Ochelen en Bernadette Glidden), 2 onthoudingen (Arnold d'Oreye 
de Lantremange en Jozef Van Eeckhoudt) 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist een werkgroep op te richten met de leden van de commissie 
welzijn, 1 lid van het college van burgemeester en schepenen en 2 leden van de platform 
en de werkgroep mag externe deskundigen uitnodigen voor advies, waaronder 
gemeentelijke ambtenaren. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad vraagt de diensten om voorafgaandelijk aan de 1ste vergadering van 
de werkgroep een analyse te maken van het juridisch kader en deze te communiceren 
aan de werkgroep. De werkgroep rapporteert aan de commissie Welzijn en de commissie 
Welzijn aan de gemeenteraad. 
 

 
21. MONDELINGE VRAGEN VAN GEMEENTERAADSLEDEN 
 
Mondelinge vraag van raadslid Ch. Ochelen 

• Wanneer zal er een deontologische code opgemaakt worden? 
◦ De voorzitter D. Houtart antwoordt dat dit zeker kan gebeuren door de nieuwe 

ploeg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Joëlle Eggermont 
Algemeen directeur 

Dominique Houtart 
Voorzitter 

 


