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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
 
Gemeente Kraainem 
 
Zitting van 26/03/2019 
Van 19:00 uur tot 22:00 uur 
 
Aanwezig: 
Voorzitter: Luc Timmermans 
Burgemeester: Bertrand Waucquez 
Algemeen directeur: Joëlle Eggermont 
Schepenen: Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Marie-France Constant, 

Véronique Caprasse, Françoise Devleeschouwer en Johan 
Forton 

Raadsleden: Guillaume von Wintersdorff, Arnold d'Oreye de 
Lantremange, Olivier Joris, Dorothée Cardon de 
Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Pierre 
Simon, Alain Van Herck, André Ivanszky, Anne-Charlotte 
Sala, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, 
Anja Vermeulen, Christiaan Marichal en Isabelle Fouarge 

 
Verontschuldigd: 
Raadslid: Sarra Crucifix - Kekli 
 

 
OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 26 februari 2019 
2. Dagelijks bestuur - vaststelling begrip - aanpassing 
3. Haviland - Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - 

Beheerscomité - Aanduiding afgevaardigde 
4. Dijle-Zennebekken - Aanduiding vertegenwoordigers 
5. Subsidies - Het raster vzw 
6. Nieuwjaarsreceptie 2019 - Evaluatie van de kosten 
7. GECORO - Stand van zaken - Nieuwe samenstelling 
8. Brussels Airport- Aanduiding afgevaardigde - Overlegcommissie 28 maart 2019 
9. De Kleine Eigenaar- Aanduiding afgevaardigden - Statutaire algemene vergadering 

- 3 april 2019 
10. IT-punt - Aanduiding afgevaardigde 
11. Onderwijsvereniging van steden en gemeenten - Aanduiding afgevaardigden - 

Rechtzetting 
12. Oprichting overlegcomité gemeente/OCMW - Aanduiding afgevaardigden 
13. Verzoekschrift van een burger  om gehoord te worden - de heer Kesteloot - 

Kennisname 
14. Cassatie - Taalregistratie 
15. Vragen van raadslid V. De Meutter-Cardinael - Parking metro Kraainem 
16. Vraag van raadslid O. Joris - Kruispunt Dezangré-Lijsterbessenbomenlaan-

Oudstrijderslaan 
17. Vraag van raadslid O. Joris - Prinsenput - Bomen 
18. Vraag van raadslid B. Vandersteen - Toelage voor jeugd en sport 
19. Vraag van raadslid S. Crucifix - Coördinatie tussen de verschillende 

nutsmaatschappijen 
20. Vraag raadslid C. Marichal - Verbeteren van de procedures in verband met de 

oproeping inzake intercommunales en andere 
21. Vraag van raadslid C. Marichal - Haviland en klimaatplan 
22. Vraag van raadslid A. Van Herck - Gevaar in Prinsendal 
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23. Vraag van raadslid A. Van Herck - Infoblad 
24. Mondelinge vragen van gemeenteraadsleden 
 
BESLOTEN ZITTING 
 
25. Vervanging financieel directeur 
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OPENBARE ZITTING 
 
1. GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VAN 26 FEBRUARI 2019 
 
Feiten en context 

• Zitting van de gemeenteraad van 26 februari 2019 waarbij de notulen evenals het 
zittingsverslag dienen goedgekeurd te worden. 

 
Juridische gronden 

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald door Deel I, Afdeling 
2, de werking van de gemeenteraad. 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van 26 februari 2019 goed, 
mits wijziging van het punt 7) Overlegcomité gemeente/OCMW als volgt: 
 
in feiten en context wordt het volgende toegevoegd: 
"De samenstelling van het overlegcomité werd als volgt afgesproken: 

• gemeente: burgemeester en twee leden van de fractie MR/Défi/Indépendants 
• OCMW: voorzitter en twee leden van de fractie LB/KU." 

 

 
2. DAGELIJKS BESTUUR - VASTSTELLING BEGRIP - AANPASSING 
 
De gemeenteraad beslist het voorstel te verdagen naar een volgende zitting (De 
gemeenteraad beslist, op vraag van raadslid Simon, om het punt te verdagen teneinde 
het grondiger te kunnen bekijken. De voorzitter vraagt om deze vraag per mail te willen 
richten aan de administratie.). 
 

 
3. HAVILAND - INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET 

WERK - BEHEERSCOMITÉ - AANDUIDING AFGEVAARDIGDE 
 
Feiten en context 

• Bij elke nieuwe legislatuur dienen nieuwe afgevaardigden aangeduid te worden 
voor de intercommunales / intergemeentelijke samenwerkingen / 
dienstverlenende verenigingen waaraan de gemeente Kraainem deelneemt. 

• De gemeente Kraainem mag volgende vertegenwoordiger aanduiden: 
◦ 1 vertegenwoordiger voor het beheerscomité. 

• Haviland, beheerscomité gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk dringt er op aan om dit mandaat toe te kennen aan de 
burgemeester, de voorzitter, de schepen van arbeidsveiligheid en welzijn, de 
schepen van personeel met bevoegdheid welzijn, arbeidsveiligheid of een 
mandataris met ervaring in het beheerscomité van Haviland. 

 
Juridische gronden 

• Koninklijk besluit van 10 december 2017, meer bepaald artikel 2, waarbij vergund 
wordt om een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming 
op het werk op te richten. 

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017: 
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◦ Artikel 40§1, betreffende de volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad. 
◦ Artikel 35, betreffende de wijze van stemmen bij de voordracht van 

kandidaten. 
◦ Artikel 432 waarin vermeld staat dat de deelnemers voor de algemene 

vergaderingen rechtstreeks aangewezen worden door de leden van de 
gemeenteraad. 

◦ Artikel 445 inzake de duur en de wijze van beëindiging van het mandaat van 
de leden van de verschillende organen in een dienstverlenende of 
opdrachthoudende vereniging statutair bepaald worden. 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Besluit  
 
Vertegenwoordiger - B. Waucquez met 12 ja-stemmen, 9 nee-stemmen 
 
Vertegenwoordiger - Ch. Marichal met 9 ja-stemmen, 12 nee-stemmen 
 
Artikel 1: 
De heer B. Waucquez, raadslid, wonende Seringenstraat 26 te 1950 Kraainem, wordt 
met 12 ja-stemmen, 9 neen-stemmen en 1 ongeldige stem, verkozen als 
vertegenwoordiger voor de beheerscomité van Haviland, gemeenschappelijke interne 
dienst voor preventie op het werk. 
 

 
4. DIJLE-ZENNEBEKKEN - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS 
 
Feiten en context 

• Bij elke nieuwe legislatuur dienen nieuwe afgevaardigden aangeduid te worden 
voor de intercommunales / intergemeentelijke samenwerkingen / 
dienstverlenende verenigingen waaraan de gemeente Kraainem deelneemt. 

• De gemeente Kraainem mag 2 vertegenwoordigers aanduiden voor te zetelen in 
het bekkenbestuur: 
◦ 1 vertegenwoordiger; 
◦ 1 plaatsvervanger. 

 
Juridische gronden 

• Decreet van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 
juni 2018 in het Waterwetboek. 

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017: 
◦ Artikel 40§1, betreffende de volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad. 
◦ Artikel 35, betreffende de wijze van stemmen bij de voordracht van 

kandidaten. 
◦ Artikel 432 waarin vermeld staat dat de deelnemers voor de algemene 

vergaderingen rechtstreeks aangewezen worden door de leden van de 
gemeenteraad. 

◦ Artikel 445 inzake de duur en de wijze van beëindiging van het mandaat van 
de leden van de verschillende organen in een dienstverlenende of 
opdrachthoudende vereniging statutair bepaald worden. 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Besluit  
 
Vertegenwoordiger - L. Timmermans met 16 ja-stemmen, 5 nee-stemmen, 1 onthouding 
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Plaatsvervanger - O. Joris met 12 ja-stemmen, 9 nee-stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de deelname van de gemeente in het Dijle-
Zennebekken onder voorzitterschap van de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant. Hiertoe worden volgende gemeentelijke mandatarissen aangeduid: 

• Vertegenwoordiger: De heer L. Timmermans, Jozef Van Hovestraat 99 te 1950 
Kraainem. 

• Plaatsvervanger: De heer O. Joris, Aucubaslaan 1 te 1950 Kraainem. 
 
Artikel 2: 
Het antwoordformulier wordt ingevuld gezonden naar het bekkensecretariaat Dijle-
Zennebekken (secretariaat_dijlezenne@vmm.be of Diestsepoort 6, bus 73 te 3000 
Leuven). 
 

 
5. SUBSIDIES - HET RASTER VZW 
 
Feiten en context 

• Het Raster vzw biedt gezins- en opvoedingsondersteuning aan huis bij gezinnen 
met een autistisch kind. 

• Hun werkingsgebied bestrijkt de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. 
• Deze dienst is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor Sociale 

Integratie van personen met een handicap. 
• De werkingstoelagen van de Vlaamse Overheid zijn ontoereikend om de 

werkingskosten te dekken, vooral de verplaatsingskosten daar ze enkel via 
huisbezoeken werken. 

• Met hun schrijven van 21 februari 2019 vragen zij of het gemeentebestuur een 
financiële bijdrage zou kunnen leveren voor twee gezinnen in onze gemeente 
waaraan zij ondersteuning bieden. 

 
Juridische gronden 

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

• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
• Het algemeen subsidiereglement van de gemeente Kraainem, goedgekeurd door 

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012. 
 
Argumentatie 

• In budget 2019 zijn er toelagen beschikbaar voor toegestane werkingssubsidies 
aan verenigingen in de sociale geneeskunde. 

 
Financiële gevolgen 
 
budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst 
AR 64930000 / BI 098000 200 euro   
 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
Het gemeentebestuur beslist een subsidie van 200 euro toe te kennen aan Het Raster 
vzw, een vereniging dat gezins-en opvoedingsondersteuning aan huis biedt bij gezinnen 
met een autistisch kind. Het bedrag zal overgeschreven worden op de rekening 
BE57 7350 0361 3135. 
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6. NIEUWJAARSRECEPTIE 2019 - EVALUATIE VAN DE KOSTEN 
 
Feiten en context 

• Vraag van raadslid A. d'Oreye op de gemeenteraadszittingen van 29 januari 2019 
en 26 februari 2019 betreffende de kosten van de nieuwjaarsreceptie . 

• Er werd een budget van 6.500 euro voorzien voor dit evenement (huur tent, 
verwarming, versnaperingen, soep, chocomelk, alcoholische en niet-alcoholische 
dranken, animatie en frietkraam) 

• De loonkosten van 4 825,95 euro van de personeelsleden worden niet mee 
opgenomen in evenementenbudgetten. 

 
Leverancier Uitgaven Personeelskos

t 
Fest-oh (tent) € 1.120  
Fest-oh (Verankering met zuil, 12 
stuks) 

€ 420  

Fest-oh (lichtslinger gloeilampen 75 
stuks) 

€ 225  

Fest-oh (Heather Diesel 120 KW) € 500  
Fest-oh (bekers,versnaperingen en 
drank) 

€ 2.083,61  

Fest-oh (frigo en meubilair) € 228  
Transport € 85,80  
Totaal excl. BTW € 4.662,41  

Totaal incl. BTW (21%) - Fest-oh € 5.641,52  

   

MCJ Attraction (Frietkraam) (incl. 
BTW) 

€ 765  

Stef Arntz (Animatie)(excl. BTW) € 200  

  € 4.825,95 

Totaal uitgaven 6.606,52  

 
Besluit 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de gedetailleerde overzichtlijst betreffende de 
uitgaven voor het organiseren van de "Nieuwjaarsdrink voor de inwoners". 
 

 
7. GECORO - STAND VAN ZAKEN - NIEUWE SAMENSTELLING 
 
Feiten en context 

• Op 1 januari 2019 ging de nieuwe legislatuur van start. 
• De gemeenteraad dient aan het begin van een nieuwe legislatuur een nieuwe 

gemeentelijke commissie van ruimtelijke ordening samen te stellen (GECORO) 
• De GECORO is een adviesorgaan bestaande uit enkel deskundige inwoners en 

vertegenwoordigers van maatschappelijk geledingen uit de gemeente.  
• Politieke fracties kunnen uitgenodigd worden op de vergaderingen. Zij hebben 

echter enkel een raadgevende functie en hebben geen stemrecht.  
• Uit de wettelijke context volgt dat in Kraainem de GECORO als volgt samengesteld 

dient te zijn: 
◦ 9 à 13 leden, waarvan: 

▪ minimaal 3 deskundigen 
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▪ minimaal 4 maatschappelijk geledingen 
▪ indien er 13 leden zijn, dienen er 4 deskundigen te zijn. 

◦ Maximaal 2/3e van de leden mogen van hetzelfde geslacht zijn 
◦ Elk lid heeft een plaatsvervanger. 
◦ De voorzitter en de vaste secretaris worden voorgedragen door het college 

van burgemeester en schepenen. De vaste secretaris is niet stemgerechtigd. 
• In het gemeentelijk infoblad van maart werd een oproep tot kandidatuur 

geplaatst.  
• De oproepen voor afgevaardigden van maatschappelijke geledingen worden in de 

loop van april verstuurd.  
 
Argumentatie 

• De samenstelling van de GECORO is de taak van het college en de gemeenteraad. 
◦ De gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen binnen de 

gemeente worden opgeroepen om één of meer vertegenwoordigers voor te 
dragen als lid van de GECORO.  

◦ Verder beslist zij over de samenstelling van de commissie.  
◦ Het college is bevoegd voor het aanschrijven van de verenigingen en het 

voorbereiden van de beslissingen van de gemeenteraad. 
• Tijdens de vorige legislatuur waren er vertegenwoordigers van de volgende 

maatschappelijke organisaties: 
◦ VoKa 
◦ De Cultuurraad Kraainem 
◦ Conseil Culturel Francophone 
◦ De milieuraad 
◦ De handelaars 

• De vertegenwoordigers van de VoKa en de handelaars kwamen echter naar geen 
enkele samenkomst van de GECORO. 

• Volgende maatschappelijke organisaties zijn actief binnen de gemeente en komen 
in aanmerking om te zetelen in de GECORO: 
◦ De Nederlandstalige Cultuurraad 
◦ Nederlandstalige jeugdraad 
◦ Sportraad Kraainem 
◦ De Franstalige Cultuurraad 
◦ WoKra en Transition 

 
Besluit 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken in het dossier van de GECORO.  
 

 
8. BRUSSELS AIRPORT- AANDUIDING AFGEVAARDIGDE - 

OVERLEGCOMMISSIE 28 MAART 2019 
 
Feiten en context 

• Bij elke nieuwe legislatuur dienen nieuwe afgevaardigden aangeduid te worden 
voor de intercommunales / intergemeentelijke samenwerkingen / 
dienstverlenende verenigingen waaraan de gemeente Kraainem deelneemt. 

• De gemeente Kraainem is deelnemer van Brussels Airport. 
• De gemeente Kraainem mag volgende vertegenwoordigers aanduiden: 

◦ 1 afgevaardigde; 
◦ 1 plaatsvervangend lid. 
◦ Deze aanduiding dient te worden bepaald in een gemeenteraadsbesluit en kan 

worden vastgelegd tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. Ze dient 
echter vóór elke algemene vergadering herhaald te worden.  
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Juridische gronden 
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017: 

◦ Artikel 40§1, betreffende de volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad. 
◦ Artikel 35, betreffende de wijze van stemmen bij de voordracht van 

kandidaten. 
◦ Artikel 432 waarin vermeld staat dat de deelnemers voor de algemene 

vergaderingen rechtstreeks aangewezen worden door de leden van de 
gemeenteraad. 

◦ Artikel 445 inzake de duur en de wijze van beëindiging van het mandaat van 
de leden van de verschillende organen in een dienstverlenende of 
opdrachthoudende vereniging statutair bepaald worden. 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Besluit  
 
Afgevaardigde - E. de Foestraets-d'Ursel met 19 ja-stemmen, 3 nee-stemmen 
 
Plaatsvervangend lid - B. Waucquez met 19 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 1 onthouding 
 
Artikel 1: 
Mevrouw E. de Foestraets-d'Ursel, wonende Gouvernementsweg 104 te 1950 Kraainem, 
wordt met 19 ja-stemmen en 3 neen-stemmen verkozen als afgevaardigde voor de 
overlegcommissie van Brussels Airport. 
 
Artikel 2: 
De heer B. Waucquez, raadslid, wonende Seringenstraat 26 te 1950 Kraainem, wordt 
met 19 ja-stemmen en 2 neen-stemmen verkozen als plaatsvervangend lid voor de 
overlegcommissie van Brussels Airport. 
 
Artikel 3: 
Mevrouw E. de Foestraets-d'Ursel, raadslid van de gemeente, zal deelnemen aan de 
overlegcommissie van Brussels Airport op 28 maart 2019. 
 

 
9. DE KLEINE EIGENAAR- AANDUIDING AFGEVAARDIGDEN - STATUTAIRE 

ALGEMENE VERGADERING - 3 APRIL 2019 
 
Feiten en context 

• Bij elke nieuwe legislatuur dienen nieuwe afgevaardigden aangeduid te worden 
voor de intercommunales / intergemeentelijke samenwerkingen / 
dienstverlenende verenigingen waaraan de gemeente Kraainem deelneemt. 

• De gemeente Kraainem is deelnemer van De Kleine Eigenaar. 
• De gemeente Kraainem mag volgende vertegenwoordigers aanduiden: 

◦ 1 kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur; 
◦ 1 afgevaardigde op de Algemene Vergadering. 
◦ Deze aanduiding dient te worden bepaald in een gemeenteraadsbesluit en kan 

worden vastgelegd tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. Ze dient 
echter vóór elke algemene vergadering herhaald te worden. 

• De Kleine Eigenaar nodigt de gemeente uit voor de statutaire algemene 
vergadering die doorgaat op vrijdag 3 april 2019 om 19 uur in de hoofdzetel, 
Ophaalbrugstraat 1 bus 2 te 1200 Brussel. 

 
Juridische gronden 

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017: 
◦ Artikel 40§1, betreffende de volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad. 
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◦ Artikel 35, betreffende de wijze van stemmen bij de voordracht van 
kandidaten. 

◦ Artikel 432 waarin vermeld staat dat de deelnemers voor de algemene 
vergaderingen rechtstreeks aangewezen worden door de leden van de 
gemeenteraad. 

◦ Artikel 445 inzake de duur en de wijze van beëindiging van het mandaat van 
de leden van de verschillende organen in een dienstverlenende of 
opdrachthoudende vereniging statutair bepaald worden. 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Besluit  
 
Kandidaat-bestuurder - O. Joris met 12 ja-stemmen, 10 nee-stemmen 
 
Afgevaardigde - A. Vermeulen met 4 ja-stemmen, 15 nee-stemmen, 3 onthoudingen 
 
Afgevaardigde - N. Woitrin met 13 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 3 onthoudingen 
 
Afgevaardigde - V. De Meutter-Cardinael met 19 nee-stemmen, 3 onthoudingen 
 
Artikel 1: 
De heer O. Joris, raadslid, wonende Aucubaslaan 1 te 1950 Kraainem, wordt met 12 ja-
stemmen en 10 neen-stemmen verkozen als kandidaat-bestuurder voor De Kleine 
Eigenaar. 
 
Artikel 2: 
Mevrouw N. Woitrin, raadslid, wonende Korenbloemenstraat 12 te 1950 Kraainem, wordt 
met 13 ja-stemmen en 6 neen-stemmen verkozen als afgevaardigde voor De Kleine 
Eigenaar. 
 
Artikel 3: 
Mevrouw N. Woitrin, raadslid van de gemeente, zal deelnemen aan de Statutaire 
algemene vergadering van De Kleine Eigenaar op 3 april 2019. 
 

 
10. IT-PUNT - AANDUIDING AFGEVAARDIGDE 
 
Feiten en context 

• Bij elke nieuwe legislatuur dienen nieuwe afgevaardigden aangeduid te worden 
voor de intercommunales / intergemeentelijke samenwerkingen / 
dienstverlenende verenigingen waaraan de gemeente Kraainem deelneemt. 

• De gemeente Kraainem is lid van IT-punt. 
• It-punt is een interlokale vereniging: een vereniging van lokale besturen uit 

Vlaams-Brabant. VERA is beheerder van deze interlokale vereniging en heeft deze 
opgericht. Via IT-punt neemt gemeente Kraainem een IT-beheerder en een DPO 
(data protection officer) af.  

• De gemeente Kraainem mag een vertegenwoordiger aanduiden: 
◦ 1 afgevaardigde voor het beheerscomité 

• Deze aanduiding dient te worden bepaald in een gemeenteraadsbesluit en kan 
worden vastgelegd tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. Ze dient echter 
vóór elke algemene vergadering herhaald te worden.  

 
Juridische gronden 

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017: 
◦ Artikel 40§1, betreffende de volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad. 
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◦ Artikel 35, betreffende de wijze van stemmen bij de voordracht van 
kandidaten. 

◦ Artikel 432 waarin vermeld staat dat de deelnemers voor de algemene 
vergaderingen rechtstreeks aangewezen worden door de leden van de 
gemeenteraad. 

◦ Artikel 445 inzake de duur en de wijze van beëindiging van het mandaat van 
de leden van de verschillende organen in een dienstverlenende of 
opdrachthoudende vereniging statutair bepaald worden. 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Besluit  
 
Afgevaardigde - A. Van Herck met 10 ja-stemmen, 12 nee-stemmen 
 
Afgevaardgde - O. Joris met 12 ja-stemmen, 10 nee-stemmen 
 
Artikel 1: 
De heer O. Joris, raadslid, wonende Aucubaslaan 1 te 1950 Kraainem, wordt met 12 ja-
stemmen en 10 neen-stemmen voorgedragen als afgevaardigde van het beheerscomité 
van IT-punt.  
 

 
11. ONDERWIJSVERENIGING VAN STEDEN EN GEMEENTEN - AANDUIDING 

AFGEVAARDIGDEN - RECHTZETTING 
 
Feiten en context 

• OVSG brengt het gemeentebestuur per e-mail van 12 maart 2019 op de hoogte 
dat er een klein misverstand is ontstaan bij de aanduidingen van de verschillende 
vertegenwoordigers. 

• De aanduiding van mevrouw Vinciane De Meutter-Cardinal als voorgedragen 
kandidaat-bestuurder wordt niet aanvaard aangezien de voorgedragen kandidaat 
bestuurder verkozen moet zijn tot lid van de algemene vergadering. 

• Hierbij dient de aanduiding van de afgevaardigden hernieuwd te gebeuren. 
• Kraainem heeft recht op: 

◦ 1 vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dientengevolge ook 
voorgedragen als kandidaat-bestuurder 

◦ 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering. 
• Deze aanduiding dient te worden bepaald in een gemeenteraadsbesluit en kan 

worden vastgelegd tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. Ze dient echter 
vóór elke algemene vergadering herhaald te worden. 

 
Juridische gronden 

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017: 
◦ Artikel 40§1, betreffende de volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad. 
◦ Artikel 35, betreffende de wijze van stemmen bij de voordracht van 

kandidaten. 
◦ Artikel 432 waarin vermeld staat dat de deelnemers voor de algemene 

vergaderingen rechtstreeks aangewezen worden door de leden van de 
gemeenteraad. 

◦ Artikel 445 inzake de duur en de wijze van beëindiging van het mandaat van 
de leden van de verschillende organen in een dienstverlenende of 
opdrachthoudende vereniging statutair bepaald worden. 

• Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 betreffende de aanduidingen van 
afgevaardigden voor Onderwijsverenigingen van Steden en Gemeenten. 
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Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Besluit  
 
Afgevaardigde - Alain Van Herck met 9 ja-stemmen, 13 nee-stemmen 
 
Afgevaardigde - Johan Forton met 13 ja-stemmen, 9 nee-stemmen 
 
Plaatsvervanger - Anja Vermeulen met 12 ja-stemmen, 10 nee-stemmen 
 
Plaatsvervanger - Sarra Crucifix-Kekli met 10 ja-stemmen, 12 nee-stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om de beslissing van 26 februari 2019 in te trekken. 
 
Artikel 2: 
De heer J. Forton, raadslid, wonende Lijsterbessenbomenlaan 24 te 1950 Kraainem, 
wordt met 13 ja-stemmen en 9 neen-stemmen, verkozen als afgevaardigde voor de 
algemene vergaderingen en dientengevolge voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor 
de raad van bestuur van Onderwijsvereniging van steden en gemeenten. 
 
Artikel 3: 
Mevrouw Anja Vermeulen, raadslid, wonende Amédé Brackestraat 18/1 te 1950 
Kraainem, wordt met 12 ja-stemmen en 10 neen-stemmen, verkozen als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van 
Onderwijsvereniging van steden en gemeenten. 
 

 
12. OPRICHTING OVERLEGCOMITÉ GEMEENTE/OCMW - AANDUIDING 

AFGEVAARDIGDEN 
 
Feiten en context 

• Tijdens de gemeenteraadszitting van 26 februari 2019 werd de gemeentelijke 
delegatie in het overlegcomité gestemd  

• Dit gebeurde eveneens op de raad voor maatschappelijk welzijn op 7 maart 2019. 
• De burgemeester en gemeenteraadsvoorzitter dienden een aanvraag in om de 

OCMW-raad langs de gemeenteraad te vragen hun besluit te willen intrekken 
teneinde een nieuwe delegatie te kunnen laten aanduiden en dit conform de 
voorafgaandelijke politieke afspraken als volgt: 6 leden in totaal, waarvan 3 leden 
van DEFI-MR en 3 leden van LB-KU, gelijk verdeeld over beide raden. 

 
Juridische gronden 

• Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 
538/1. 

• Organieke wet van 8 juli 1976, betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, inzonderheid het afgeschafte artikel 26§2 in zijn 
toenmalige lezing, voor de interpretatie en toepasselijkheid van de samenstelling 
van de delegaties van gemeente en OCMW. 

• Besluit van de OCMW-raad van 28 januari 2019 betreffende de oprichting van een 
overlegcomité gemeente/OCMW. 

• Besluit van de gemeenteraad van 29 januari 2019 betreffende de oprichting van 
een overlegcomité gemeente/OCMW. 

• Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 houdende de gemeentelijke 
delegatie in het overlegcomité 

• Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 maart 2019 houdende 
de delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn in het overlegcomité 



12 

 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Besluit met eenparigheid der stemmenmet eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist de raad voor maatschappelijk welzijn te vragen de beslissing 
houdende de delegatie binnen het overlegcomité te willen herzien en dit conform het 
politiek akkoord. 
 

 
13. VERZOEKSCHRIFT VAN EEN BURGER  OM GEHOORD TE WORDEN - DE HEER 

KESTELOOT - KENNISNAME 
 
De gemeenteraad beslist het voorstel te verdagen naar een volgende zitting (De 
verzoeker is afwezig wegens verblijf in het buitenland.). 
 

 
14. CASSATIE - TAALREGISTRATIE 
 
Feiten en context 

• Het Hof van Cassatie concludeert in zijn arrest van 6 december 2018 (ref. c18 - 
0132 f): 
◦ Het Hof heeft bij arrest C.18.0132.F van 6 december 2018 beslist dat de 

inwoner van een faciliteitengemeente die haar te kennen geeft dat hij 
gebruikmaakt van het Frans, het recht heeft dat de overheid die taal voortaan 
gebruikt in al haar administratieve betrekkingen met hem, zonder dat hij zijn 
keuze dient te verduidelijken naar aanleiding van een concrete administratieve 
betrekking of dat hij die keuze nogmaals moet mededelen, hetzij in elke latere 
betrekking, hetzij met regelmatige tussenpozen. 

• Uit dit arrest blijkt dus duidelijk dat de inwoners van gemeenten met faciliteiten, 
zodra zij de gemeente in kennis hebben gesteld van hun taalkeuze, in de 
toekomst zonder herhaling alle administratieve documenten van zowel de 
gemeentelijke als de regionale overheid in de gekozen taal zullen ontvangen. 

 
Juridische gronden 

• Arrest Hof van Cassatie van 6 december 2018, ref. c18 - 0132 f. 
 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Besluit  
 
Artikel 1 met 10 ja-stemmen (Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Véronique Caprasse, 
Françoise Devleeschouwer, Arnold d'Oreye de Lantremange, Bruno Vandersteen, Pierre 
Simon, Alain Van Herck, Anne-Charlotte Sala, Christiaan Marichal en Isabelle Fouarge), 
12 nee-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume 
von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Luc Timmermans, Carel 
Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin en Anja 
Vermeulen) 
 
Artikel 2 met 9 ja-stemmen (Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Véronique Caprasse, 
Françoise Devleeschouwer, Arnold d'Oreye de Lantremange, Bruno Vandersteen, Pierre 
Simon, Alain Van Herck, Christiaan Marichal en Isabelle Fouarge), 13 nee-stemmen 
(Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, 
Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Luc Timmermans, Carel Edwards, André 
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Ivanszky, Anne-Charlotte Sala, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin en Anja 
Vermeulen) 
 
artikel 3 met 9 ja-stemmen (Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Véronique Caprasse, 
Françoise Devleeschouwer, Arnold d'Oreye de Lantremange, Bruno Vandersteen, Pierre 
Simon, Alain Van Herck, Christiaan Marichal en Isabelle Fouarge), 13 nee-stemmen 
(Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, 
Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Luc Timmermans, Carel Edwards, André 
Ivanszky, Anne-Charlotte Sala, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin en Anja 
Vermeulen) 
 
Artikel met 9 ja-stemmen (Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Véronique Caprasse, 
Françoise Devleeschouwer, Arnold d'Oreye de Lantremange, Bruno Vandersteen, Alain 
Van Herck, Anne-Charlotte Sala, Christiaan Marichal en Isabelle Fouarge), 13 nee-
stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von 
Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Luc Timmermans, Carel 
Edwards, Pierre Simon, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin 
en Anja Vermeulen) 
 
De gemeenteraad beslist het voorstel te verwerpen. 
 
Artikel 1: 
Een afschrift van de beslissing van het arrest van het Hof zal niet worden gegeven aan 
alle inwoners die zich bij de gemeente inschrijven. 
 
Artikel 2: 
Het college van burgemeester en schepenen stelt geen formulier op waarmee de 
inwoners de mogelijkheden die uit deze beslissing voortvloeien, kunnen specificeren. 
 
Artikel 3: 
De gemeente voegt geen uittreksel van het arrest van het Hof van Cassatie toe in de 
gemeentelijke krant. 
 
Artikel 4: 
De Gemeenteraad geeft geen opdracht aan het college van burgemeester en schepenen 
inzake de uitvoering van dit arrest. 
 

 
15. VRAGEN VAN RAADSLID V. DE MEUTTER-CARDINAEL - PARKING METRO 

KRAAINEM 
 
Op verzoek van raadslid V. De Meutter-Cardinael: 

• Parking metrostation Kraainem: 
Sinds eind oktober 2018 zijn de toegangsvoorwaarden tot de parking van het 
metrostation Kraainem veranderd : 
1) Overdag is de parking nog alleen toegankelijk voor forenzen (met een MIVB 

abonnement) die minimaal 2 km van de parking wonen  
De 2 km minimum limiet stelt de volgende problemen : 
▪ Het sluit de meerderheid van de Kraainemnaars uit.  
▪ Het heeft als neveneffect dat de Kraainemnaars nu de hele dag in de 

straten rondom het metrostation parkeren (met hun bewonerskaart) 
waardoor die straten overlast hebben.  

 
2) s’Avonds en in het week-end is de toegang voor iedereen mogelijk door 

het krijgen van een speciale abonnement.  Dit is eigenlijk niet officieel (staat 
niet op de website van parking.brussels) en veel mensen zijn daarvan dus niet 
op de hoogte. 
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In het algemeen heeft onze gemeente een gebrek aan openbaar vervoer dat zou 
toelaten om vanuit de verschillende zones in Kraainem tot het metrostation te 
geraken, anders dan met de auto of te voet. Bovendien is de parking momenteel 
zelfs nooit vol. 

 
De situatie creëert mobiliteitsproblemen voor inwoners van Kraainem en dient 
dringend met parking.brussels besproken te worden. 

 
Volgens de notulen van het CBS van 26/02/2109 is een afspraak voorzien tussen 
parking.brussels en een delegatie van het College van burgemeester en 
schepenen. 

 
Vragen: 

3) Is deze vergadering gepland ? Zo ja, voor wanneer en met wie? 
4) Wat is concreet de positie van de gemeente? M.a.w. wat zal daar concreet 

gevraagd worden aan parking.brussels? 
 
Antwoord schepen Fr. Devleeschouwer: 
Deze vergadering is gepland op 3 april 2019 in de voormiddag, er zal een delegatie 
van het college van burgemeester en schepenen, met de mobiliteitsambtenaar, 
afgevaardigd worden. 
Het schepencollege wenst het volgende aan te kaarten: 
• Optimaliseren van de inschrijvingsvoorwaarden 
• De uitsluitingsstraal van 2 kilometer te reduceren tot 500 meter 
• Vrije ingang eventueel na 17.30 uur 
• Of andere goede ideeën, dit in overeenstemming met de 

mobiliteitsambtenaar. 
 

 
16. VRAAG VAN RAADSLID O. JORIS - KRUISPUNT DEZANGRÉ-

LIJSTERBESSENBOMENLAAN-OUDSTRIJDERSLAAN 
 
Op verzoek van raadslid O. Joris: 

• Kruispunt Dezangré-Lijsterbessenbomenlaan-Oudstrijderslaan ( zie in het 
mobiliteitsplan deelgebied 3. 
Het is natuurlijk niet nieuw maar het wordt meer en meer gevaarlijk. 
Het verkeersleefbaarheid van kruispunt Dezangré-Lijsterbessenbomenlaan-
Oudstrijderslaan is in functie van spitsuren onleefbaar en gevaarlijk. 
 
Redenen zijn volgens mij: 
a) topologie ( een bocht met kleine zichtbaarheid )  
b) snelheid van het verkeer  
c) aantal gebruikers ( auto’s, voertuigen en bus… ) 
 
Mijn vraag is : 
Welke maatregelen zal ons college nemen om gevaarlijk en onleefbare toestand te 
verminderen en/of te vermijden ? En wanneer ? 
 
 
Antwoord schepen Fr. Devleeschouwer: 
Sinds 2013 zijn er 3 ongevallen met stoffelijke schade waargenomen door de 
politiezone WOKRA, waarvan één met een gewonde, niet meer of minder dan op 
andere plaatsen. 
Het betreft een lokale weg type I, dit betekent dat de hoofdfunctie van de weg 
‘verbinden op lokaal niveau’ is, ‘ontsluiten’ en ‘toegang geven’ zijn aanvullende 
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functies. Het is dus niet onlogisch dat er meer gebruikers zijn dan op een lokale 
weg type III. 
Er is een beveiligde oversteekplaats zoals voorzien in het mobiliteitsplan. 
 
Raadslid OJ antwoordt dat hij de vraag stelt op de verdubbeling van de 
autosnelweg te vermijden en dat het lage aantal ongevallen geen reden is om 
geen actie te ondernemen. 
 
Schepen Fr. Devleeschouwer merkt op dat raadslid O. Joris die ook opmerkingen 
had kunnen maken bij de vorige coalitie. 
 
De voorzitter vraagt om respect te hebben binnen de gemeenteraad. 

 

 
17. VRAAG VAN RAADSLID O. JORIS - PRINSENPUT - BOMEN 
 
Op verzoek van raadslid O. Joris: 

• Prinsenput - kant Sint-Dominicus - gevallen bomen 
Het is natuurlijk niet de eerste keer maar het wordt meer en meer het geval en 
gevaarlijk,  want een groot aantal bomen zijn in een slechte toestand. 
Er zijn zo veel kinderen ( meer dan 700 voor eenheid scouts van Sint Dominicus ) 
en personen die gebruik maken van de Prinsenput. 
 
Mijn vraag is : 
 
Welke maatregelen zal onze college nemen om gevaarlijk en onleefbare toestand 
te verminderen en/of vermijden ? En wanneer ? 
 
Antwoord schepen E. d’Ursel: 
De betrokken zone is al een tijd afgesloten voor het publiek waardoor er geen 
direct risico is. De bomen worden sinds vorig jaar in verschillende fases gekapt en 
op termijn vervangen door een inheems bosje. Er zal aan de diensten gevraagd 
worden om dit duidelijker aan te duiden ter plekke.  

 

 
18. VRAAG VAN RAADSLID B. VANDERSTEEN - TOELAGE VOOR JEUGD EN 

SPORT 
 
Op verzoek van raadslid B. Vandersteen: 

• Toelage voor jeugd en sport: 
Wij hebben vernomen dat de Burgemeester recentelijk een onderhoud had met 
een verantwoordelijke van de vzw DE RAND. 
Kunt u , naar aanleiding van dit onderhoud zeggen welke de voorwaarden zijn 
voor de toekenning van toelagen inzake jeugd en sport, die door het Vlaamse 
Gewest of door de vzw DE RAND gesteld worden, opdat onze gemeente, zoals de 
andere Vlaamse Gemeenten zonder faciliteiten, daarvan zou kunnen genieten. 
 
Antwoord burgemeester B. Waucquez: 
De aangehaalde vergadering van 14 februari 2019 was een kennismakingsgesprek 
met De Rand rond het thema ‘niet polariseren maar verbinden’.  
 
De burgemeester geeft aan deze vraag niet op deze manier te hebben aangekaart 
op de vergadering, hij heeft dit ondertussen wel gevraagd. Het is vandaag niet zo 
simpel meer om subsidies te krijgen buiten activiteiten gesteund door De Rand 
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19. VRAAG VAN RAADSLID S. CRUCIFIX - COÖRDINATIE TUSSEN DE 
VERSCHILLENDE NUTSMAATSCHAPPIJEN 

 
Op verzoek van raadslid S. Crucifix-Kekli: 

• Coördinatie tussen de verschillende nutsmaatschappijen: 
Wij hebben vernomen dat in bepaalde gevallen de coördinatie tussen diverse 
nutsmaatschappijen niet al te best verloopt .  
Hoe denkt onze gemeente hieraan te verhelpen teneinde de coördinatie te 
verbeteren om te vermijden dat de trottoirs meerdere malen open zijn. 
 
Anderzijds wordt er gezegd dat bepaalde herstellingswerken , die het gevolg zijn 
van de tussenkomst van nutsbedrijven (bv De Watergroep) , door onze gemeente 
ten laste genomen zouden worden . Is dit normaal ? 
 
Antwoord schepen Fr. Devleeschouwer: 
1. Voor belangrijke geplande saneringswerken van leidingen is coördinatie een 

decretale verplichting (GIPOD decreet) en de code voor infrastructuur- en 
nutswerken langs gemeentewegen.. De Vlaamse Overheid (Informatie 
Vlaanderen) heeft het GIPOD-platform ontwikkeld om deze coördinatie vlot te 
laten verlopen. Het GIPOD-platform faciliteert niet alleen de coördinatie van de 
nutsmaatschappijen maar ook van alle mogelijks betrokken partijen zoals de 
wegbeheerders, openbaar vervoer, …. en brengt de hinder die de 
saneringswerken met zich meebrengen in kaart. Deze kaart is toegankelijk voor 
iedereen via www.geopunt.be, er is ook een link op de gemeentelijke website 
van Kraainem. 
Via het GIPOD-platform gebeuren er maandelijks verschillende 
coördinatieaanvragen op het grondgebied van de gemeente Kraainem 

2. Daarnaast gebeurt er op gemeentelijk niveau een viermaandelijks overleg met 
de nutsmaatschappijen. Hierbij worden werken in uitvoering behandeld, 
eventuele praktische problemen bij nieuwe aanvragen behandeld, plannen 
uitgewisseld en projecten op langere termijn besproken. 

3. Ter herinnering het verloop van de uitvoering van gecoördineerde 
saneringswerken: 
a. Stap 1: aanleg nieuwe leidingen in een gemeenschappelijke sleuf 

In deze fase wordt het voetpad over de volledige lengte over een breedte 
van ca 1 m opgebroken 
Na het leggen van de nieuwe leidingen wordt de sleuf weer opgevuld en 
het voetpad terug aangelegd, er blijft wel een put aan het begin en aan het 
einde van de nieuwe leiding (dit kan op een verschillende plaats zijn 
naargelang de leiding): koppelputten 
In dienstname van de nieuwe leidingen in de koppelputten. 

b. Stap 2: elk huis dient aangesloten te worden op de nieuwe leidingen 
In deze fase wordt het voetpad lokaal opgebroken. Naargelang de lokale 
situatie (aansluiting gas, electriciteit, drinkwater en Proximus zijn niet 
noodzakelijk juist naast elkaar) kan 1 of meerdere putten veroorzaken. 
Elke nutsmaatschappij verzorgt zijn eigen aansluitingen: dit gebeurt niet 
gelijktijdig. Om de toegang tot de woning te garanderen zal elke 
nutsmaatschappij de put terug opvullen en de bestrating herstellen. Dus 
meerdere keren lokaal open en toe is onvermijdelijk. 

c. Stap3: definitief buiten dienst stellen van de oude leidingen 
In deze fase wordt in de koppelputten de oude leiding buiten dienst 
gesteld, de put opgevuld en de bestrating hersteld. 

 

 
20. VRAAG RAADSLID C. MARICHAL - VERBETEREN VAN DE PROCEDURES IN 

VERBAND MET DE OPROEPING INZAKE INTERCOMMUNALES EN ANDERE 
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Op verzoek van raadslid C. Marichal: 

• Verbeteren van de procedures in verband met de oproepingen inzake 
Intercommunales en andere:  
De gemeenteraad van 26 februari ll. is overgegaan tot de benoeming van onze 
vertegenwoordigers in de diverse intercommunales en andere instellingen  
Het is pas in de avond van 18 maart dat wij via de oproeping voor de komende 
gemeenteraad vernomen hebben dat er op 21 en 22 maart een bijzondere 
algemene vergadering gepland was, respectievelijk voor Interza en voor Iverlek .  
 
Meer wisten wij niet , bv in verband met de dagorde of het afgesproken uur wat 
Interza betreft . Dat heb ik telefonisch moeten vragen . Bij Iverlek , ben ik 
waarschijnlijk bij de verkeerde persoon terechtgekomen , die mij niet verder kon 
helpen . 
 
Een andere belangrijke informatie bestaat erin de planning van de komende 
vergaderingen tot het einde van het jaar te hebben .  
 
Hoe kunnen wij dit soort communicatie verbeteren teneinde optimaal op deze 
vergaderingen aanwezig te zijn en onze rol te kunnen spelen ? 
 
Antwoord burgemeester B. Waucquez: 
De burgemeester geeft aan het nodige zal gedaan worden om een overzichtelijke 
planning van de vergaderingen van de verschillende intercommunales op te 
stellen, wat voor alle gemeenteraadsleden beschikbaar zal zijn. 

 

 
21. VRAAG VAN RAADSLID C. MARICHAL - HAVILAND EN KLIMAATPLAN 
 
Op verzoek van raadslid C. Marichal 

• Haviland en klimaatplan 
Midden februari 2019 werd onze gemeente door een helikopter in opdracht van 
Haviland overvlogen teneinde, dacht ik, een meting te doen van de CO2 uitstoot. 
Mogen wij daar meer over weten . 
 
Zal het resultaat daarvan voor iedereen openstaan ? Tot welke concrete 
maatregelen of voorstellen zou men kunnen overgaan ? 
 
Antwoord schepen MF – Constant: 
In de nacht van 13 februari op 14 februari werd de gemeente Kraainem (en de 
gemeente Machelen) overvlogen door een vliegtuigje uitgerust voor 
luchtthermofotografie. Er werden dus geen CO2 metingen uitgevoerd. 
De foto geeft de warmte-uitstraling (het warmteverlies) van een gebouw via het 
dak weer en geeft dus een idee van de mate waarin een dak geïsoleerd is. Het 
doel van de foto is mensen aanzetten om beter te isoleren. 
 
Om de foto op een correcte manier te interpreteren is een opleiding noodzakelijk. 
Drie medewerkers van de Groep Ruimtelijke Ontwikkeling zullen in de maand mei 
een opleiding volgen. 
Het is de bedoeling om in het najaar in samenwerking met Haviland een algemene 
infosessie voor de inwoners van Kraainem te organiseren. 
Daarna zullen geïnteresseerde inwoners op afspraak een interpretatie van hun 
woning kunnen ontvangen. 

 

 
22. VRAAG VAN RAADSLID A. VAN HERCK - GEVAAR IN PRINSENDAL 
 
Op verzoek van raadslid A. Van Herck: 
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• Gevaar in de Prinsendal :  
Zoals duidelijk zichtbaar op de foto's, is er een groot gevaar meestal voor fietsen 
en moto’s die van de Huartlaan komen en die in de Prinsendal draaien. 
 

 
 
Persoonlijk vind ik dat we dit mogen beschouwen als een hoge risico die impact 
kan hebben op de veiligheid en op de gezondheid van de verkeersdeelneemsters. 
 
Vraag : Kunnen we dit als hoge prioriteit behandelen en de herstellingen zo vlug 
mogelijk te plannen ? 
 
Antwoord schepen Fr. Devleeschouwer: 
Dit is een betonplaat die verzakt is. 
Oorzaak: bij aanleg van de betonwegen in deze wijken werd geen fundering 
voorzien onder de betonplaten. Daar waar de leemgrond minder draagkrachtig is 
krijgt men verzakkingen. 
Oplossing:  

1) Snel voorlopig: met koud asfalt de randen van de verzakking afronden. 
Dit kan in eigen beheer uitgevoerd worden (sinds 20 maart 2019 staat 
dit in het Meldpunt) 

2) Duurzaam: uitbreken betonplaat, fundering aanleggen en nieuwe 
betonplaat gieten (deze zone is dan ca 1 maand tot 1,5 maand niet 
beschikbaar voor het verkeer). Dit dient door een aannemer uitgevoerd 
te worden. 

 
Praktisch probleem: de gemeente heeft voor het ogenblik geen aannemer voor 
herstellingen. Wij hebben geen inschrijvingen ontvangen op het lastenboek dat 
eind januari 2019 naar een aantal aannemers verstuurd werd. 
Het lastenboek moet herschreven worden om toch nog een aannemer te vinden. 

 

 
23. VRAAG VAN RAADSLID A. VAN HERCK - INFOBLAD 
 
Op verzoek van raadslid A. Van Herck: 

• Infoblad: 
Zoals voor elke editie van de infoblad wordt er aan de schepenen gevraagd om 
onderwerpen voor te stellen. Één van de voorstellen was verbonden aan het feit 
dat Franstaligen zich als Franstaligen konden identificeren om alle mondelinge en 
schriftelijke communicatie in het Frans te kunnen behandelen. Het artikel verwijst 
naar de twee arresten van de Raad van State (20 juni 2014 en 17 mei 2018) en 
het meest recente arrest van het Hof van Cassatie (6 december 2018).  
 
De schepenen moeten de laatste versie tenminste 24u voor de “bon à tirer” ter 
validatie krijgen wat hier niet het geval was. De laatste versie was beschikbaar 
om 21u en de commentaren moesten mede gedeeld zijn de dag nadien om 10u 
ten laatste. (13 uren slaapuren inbegrepen!). 
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En het hier boven vermelde artikel was er niet meer bij !  
 
Antwoord van De heer Waucquez : het artikel verwees niet naar de circulaires 
Peeters. 
 
Heeft de heer Waucquez de boven vermelde arresten gelezen? 
 
Laat ons daarover twijfelen. In de drie arresten zijn de omzendbrieven ongeldig 
verklaard. De groep DéFI MR Ind kan deze censuur niet aanvaarden, vooral omdat 
het arrest van de Raad van State zegt letterlijk dat de communicatie via officiële 
communicatiekanalen moet verlopen zoals gemeentelijke krant en website (niet 
per individuele brief van de gemeente). 
 
Er was ook een nieuwe versie van het artikel door de administratie voorgesteld 
maar deze versie was ook niet aanvaard door de Burgemeester. Op basis van ? 
 
Wij vragen hierbij goedkeuring van de Gemeenteraad op volgende punten : 
 
1. Dat het artikel dat zonder advies van het college geschrapt was, op de website 
van de gemeente te publiceren eind maart ten laatste en dit ten minste tot 10 mei 
2019. 
2. Dat het artikel in aanmerking komt bij het opmaakt van de volgende Info blad. 
 
Antwoord schepen MF-Constant: 
De termijn was inderdaad veel te kort en die opmerking is dan ook terecht. 
Het proces zal ook herbekeken worden om dit te vermijden in de toekomst.  
 
De burgemeester B. Waucquez leest zijn e-mail van 8 maart voor: 
"Dank voor uw email en het Infoblad dat er goed uitziet!  

Ik heb echter een bemerking betreffende de referentie naar de taalvoorkeur in 

een faciliteitengemeente: 

◦ Het artikel is wat kort door de bocht en geeft de situatie maar gedeeltelijk 

weer. Om correct te zijn zou er o.a. moeten worden vermeld dat het ABB 

(Vlaamse Overheid) deze materie op een andere manier interpreteert. De 

arresten van het Hof van Cassatie en van de Raad van State worden door 

elkaar gehaald en dit zou tot verwarring kunnen leiden bij de bevolking. 

Mijns inziens is dit artikel in de huidige formulering niet neutraal genoeg en past 

derhalve niet in het Infoblad. Daarom vraag ik u dit artikel als dus uit het Infoblad 

te schrappen, zowel in de Nederlands- als de Franstalige versie". 

 
De burgemeester haalt aan nooit een ander voorstel te hebben gekregen, de 
diensten hebben zelf voorgesteld om het artikel niet te publiceren. 
 
De burgemeester antwoordt dat hij externe personen heeft aangesproken om 
hierin de beste en meest neutrale houding in aan te nemen. 
 
De voorzitter beslist de zitting enkele minuten te schorsen omwille van de 
verstorende houding van enkele raadsleden. 

 

 
24. MONDELINGE VRAGEN VAN GEMEENTERAADSLEDEN 
 
Op verzoek van raadsleden: 

1) Gemeenteraadszitting 23 april 2019: 
Schepen V. Caprasse vraagt of dit niet kortdag is? 
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De voorzitter L. Timmermans geeft aan dat de datum gewijzigd werd omwille van 
het weekend van 1 mei 2019. 
 

2) Huishoudelijk reglement: 
Raadslid A. d'Oreye de Lantremange vraagt wanneer het huishoudelijk reglement 
zal opgesteld worden. 
 
De vorzitter L. Timmermans antwoordt dat de diensten hierop zullen antwoorden. 

 

 
 
BESLOTEN ZITTING 
 
25. VERVANGING FINANCIEEL DIRECTEUR 
 
Feiten en context 

• Bij beslissing van 29 januari 2019 werd de heer Geoffroy de Schaetzen door de 
gemeenteraad aangesteld als financieel directeur. 

• Betrokkene heeft zijn functie opgenomen op 18 februari 2019. 
• De gemeenteraad is bevoegd om de vervanging van de financieel directeur te 

regelen bij afwezigheid of verhindering. 
• De gemeenteraad kan deze bevoegdheid ook delegeren aan de functiehouder. 
• Het is aangewezen van de heer Danny Van den Eynden, boekhouder bij de 

gemeente, aan te duiden om de financieel directeur bij de gemeente te vervangen 
bij afwezigheid of verhindering. 

• Het is aangewezen van de heer Jacques Vandermosten, gewezen gewestelijk 
ontvanger bij het OCMW en thans gedetacheerd door de Vlaamse overheid bij dat 
bestuur, aan te duiden om de financieel directeur bij het OCMW te vervangen bij 
afwezigheid of verhindering. 

• Het is tevens aangewezen om aan de financieel directeur de bevoegdheid te 
delegeren om zelf in zijn vervanging te voorzien. 

 
Juridische gronden 

• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 166. 
• Beslissing van de gemeenteraad van 29 januari 2019, houdende aanwerving - 

Financieel directeur - Contractueel - Onbepaalde duur. 
 
Financiële gevolgen 
Geen financiële gevolgen 
 
Besluit met eenparigheid der stemmen 
 
Artikel 1: 
De heer Danny Van den Eynden, boekhouder bij de gemeente, aan te duiden om de 
financieel directeur bij de gemeente te vervangen bij afwezigheid of verhindering. 
 
Artikel 2: 
De heer Jacques Vandermosten, gewezen gewestelijk ontvanger bij het OCMW en thans 
gedetacheerd door de Vlaamse overheid bij dat bestuur, aan te duiden om de financieel 
directeur bij het OCMW te vervangen bij afwezigheid of verhindering. 
 
Artikel 3: 
Onverminderd de artikelen 1 en 2, de bevoegdheid te delegeren aan de financieel 
directeur om zelf in zijn vervanging te voorzien bij afwezigheid of verhindering. 
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