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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 23/04/2019
Van 19:00 uur tot 22:00 uur

Aanwezig:
Voorzitter: Luc Timmermans
Burgemeester: Bertrand Waucquez
Algemeen directeur: Joëlle Eggermont
Schepenen: Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique 

Caprasse, Johan Forton en Pierre Simon
Raadsleden: Guillaume von Wintersdorff, Arnold d'Oreye de 

Lantremange, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, 
Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise 
Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Anne-
Charlotte Sala, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie 
Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra 
Crucifix - Kekli en Isabelle Fouarge

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 26 maart 2019
2. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 8 april 2019
3. Anglicaanse Kerk - Woningvergoeding 2019
4. Dagelijks bestuur - vaststelling begrip - aanpassing
5. Noodplanning - Verlenging contract ter ondersteuning bij noodplanning
6. Iverlek - Aanduiding afgevaardigden - Rechtzetting
7. Reglement Artiestenparcours - Aanpassing
8. Reglement - huur materiaal of toestellen - aanpassing van reglement
9. Verzoekschrift van een burger  om gehoord te worden - de heer Kesteloot - 

Kennisname
10. Krediet voor sociale woningen Aanduiding afgevaardigde - Statutaire algemene 

vergadering - 23 april 2019
11. Verslag - Vergadering De Kleine Eigenaar - 3 april 2019
12. Vraag van raadslid V. De Meutter-Cardinael - Het aanbod aan openbaar vervoer is 

onze gemeente is niet coherent
13. Mondelinge vragen/mededelingen van gemeenteraadsleden
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OPENBARE ZITTING

1. GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VAN 26 MAART 2019

Feiten en context
• Zitting van de gemeenteraad van 26 maart 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 maart 2019 goed mits 
toevoeging van volgende nuance bij punt 2) Dagelijks bestuur: 'de gemeenteraad vraagt 
concrete voorbeelden te willen geven'.

2. GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VAN 8 APRIL 2019

Feiten en context
• Zitting van de gemeenteraad van 8 april 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 11 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, 
Guillaume von Wintersdorff, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Luc Timmermans, Carel 
Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin en Anja 
Vermeulen), 12 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, Pierre Simon, 
Arnold d'Oreye de Lantremange, Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Françoise 
Devleeschouwer, Alain Van Herck, Anne-Charlotte Sala, Christiaan Marichal, Sarra 
Crucifix - Kekli en Isabelle Fouarge)

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van 8 april 2019 goed mits 
verbetering en verduidelijking van de stemmingen als volgt:

• Besluit
◦ Amendement 1 - Ter bespreking - Aangenomen

met eenparigheid der stemmen
◦ Amendement 2 - Ter bespreking - Aangenomen

met eenparigheid der stemmen
◦ Amendement 3 - Ter bespreking - Verworpen
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met 10 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan 
Forton, Guillaume von Wintersdorff, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Luc 
Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Nathalie Woitrin en Anja 
Vermeulen), 10 nee-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, Sarra 
Crucifix - Kekli en Isabelle Fouarge)

◦ Amendement 1- Aangenomen
met 13 ja-stemmen (Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Véronique Caprasse, 
Françoise Devleeschouwer, Guillaume von Wintersdorff, Arnold d'Oreye de 
Lantremange, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Pierre 
Simon, Alain Van Herck, Anne-Charlotte Sala, Anja Vermeulen, Sarra Crucifix - 
Kekli en Isabelle Fouarge), 5 nee-stemmen (Bertrand Waucquez, Johan 
Forton, Carel Edwards, André Ivanszky en Nathalie Woitrin), 2 onthoudingen 
(Marie-France Constant en Luc Timmermans)

◦ Amendement 2: Artikel 1 - Verworpen
met 6 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Johan Forton, Luc Timmermans, 
André Ivanszky, Nathalie Woitrin en Anja Vermeulen), 13 nee-stemmen 
(Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, 
Françoise Devleeschouwer, Guillaume von Wintersdorff, Arnold d'Oreye de 
Lantremange, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Pierre 
Simon, Alain Van Herck, Anne-Charlotte Sala, Sarra Crucifix - Kekli en Isabelle 
Fouarge), 1 onthouding (Carel Edwards)

◦ Amendement 2 - Artikel 2 - Verworpen
met 8 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, 
Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Nathalie Woitrin en Anja 
Vermeulen), 12 nee-stemmen (Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Véronique 
Caprasse, Françoise Devleeschouwer, Guillaume von Wintersdorff, Arnold 
d'Oreye de Lantremange, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, 
Pierre Simon, Alain Van Herck, Anne-Charlotte Sala, Sarra Crucifix - Kekli en 
Isabelle Fouarge)

◦ Artikel 1
met 13 ja-stemmen (Elisabeth de Foestraets-d'Ursel, Véronique Caprasse, 
Françoise Devleeschouwer, Guillaume von Wintersdorff, Arnold d'Oreye de 
Lantremange, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Pierre 
Simon, Alain Van Herck, Anne-Charlotte Sala, Anja Vermeulen, Sarra Crucifix - 
Kekli en Isabelle Fouarge), 5 nee-stemmen (Bertrand Waucquez, Johan 
Forton, Carel Edwards, André Ivanszky en Nathalie Woitrin), 2 onthoudingen 
(Marie-France Constant en Luc Timmermans)

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om de bestelling van de oproepingsbrieven te 
plaatsen bij Remmicom volgens de arresten van de Raad van State (nr 
227.775 van 20.06.2014 & nr 241.516 van 17.05.2018), namelijk volgens 
taalaanhorigheid en wel als volgt:
▪ een set Franstalige oproepingsbrieven voor het totaal aantal kiezers 

verdeeld als volgt:
• een set Franstalige oproepingsbrieven volgens de reeds gekende 

taalaanhorigheid;
• de rest Franstalige oproepingsbrieven als reserve voor een mogelijke 

wissel
▪ een set Nederlandstalige oproepingsbrieven voor de kiezers die de keuze 

van het Frans niet gemaakt hebben.
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3. ANGLICAANSE KERK - WONINGVERGOEDING 2019

Feiten en context
• Met hun schrijven van 10 maart 2019 vraagt St.-Paul's church betaling van de 

woningvergoeding 2019;
• Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 21 april 1998 

kennis genomen van de erkenning van de Anglicaanse kerk van Tervuren - 
tussenkomst woningvergoeding;

• Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 28 april 1998 
beslist een tussenkomst van 10 % te verlenen voor de woningvergoeding voor de 
bedienaar van de eredienst;

• De woningvergoeding 2019 is geschat op 1452 euro. 
(Het gezondheidsindexcijfer voor februari 2019 is 149.46, terwijl het voor februari 
2018 146.39 was).
(De basis was het jaar 1998 en 40.000 BF per maand).
De woningvergoeding is : 2 maand x 1422 euro + 10 maand x 1452 euro = 
17 364 euro.

Juridische gronden
• Koninklijk Besluit van 7 januari 1998 houdende oprichting van een Anglicaanse 

parochie onder de aanroeping "The Anglican Chaplaincy of St.-Paul's Church.

Argumentatie
• De gemeente is verplicht een woongelegenheid te verschaffen, hetzij rechtstreeks, 

hetzij onrechtstreeks door middel van een tussenkomst in de huurprijs van de 
woning. Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat het kerkbestuur over 
voldoende eigen middelen beschikt om daarin zelf te voorzien.

Financiële gevolgen

Budgetsleutel Geraamde uitgave
AR 64300100/BI 079000 1736,40 euro

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om de woningvergoeding van 1 736,40 euro uit te betalen op 
rekening : ING 310-1075221-62 "Friends of St. Paul's Church Tervuren VZW".

4. DAGELIJKS BESTUUR - VASTSTELLING BEGRIP - AANPASSING

Feiten en context
• De gemeenteraad dient vast te stellen wat onder het begrip "dagelijks bestuur" 

moet worden verstaan.
• "Dagelijks bestuur" handelt over het vaststellen van de plaatsingsprocedure en 

het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten.
• De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en 

het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, tenzij de opdracht 
past binnen het begrip "dagelijks bestuur", waarvoor het college van 
burgemeester en schepenen bevoegd is.

• Het bedrag om opdrachten te plaatsen via aanvaarde factuur werd verhoogd tot 
30.000 euro.

• De gemeenteraad heeft "dagelijks bestuur" gedefinieerd, doch heeft een 
beperking in tijd opgelegd inzake de looptijd van exploitatie-uitgaven.

• Dit zou een vlotte dagdagelijkse werking evenwel kunnen beperken.
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• Zo is het aangewezen dat het college bevoegd is om te beslissen over uitgaven 
inzake bijvoorbeeld het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen (kuisploeg), 
de aankoop van klein kantoormateriaal, de aankoop van drank, de aankoop van 
receptiebenodigdheden, etc. Dit betreft namelijk ook contracten die voor langer 
dan één jaar aangegaan worden.

• Daarom wordt voorgesteld om deze beperking in tijd op te heffen.

Juridische gronden
• Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:

◦ artikel 41, 2de lid, 8° houdende de bevoegdheid van de gemeenteraad om 
vast te stellen wat onder het begrip "dagelijks bestuur" moet worden 
verstaan;

◦ artikel 41, 2de lid, 10° a) houdende de bevoegdheid van de gemeenteraad 
voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en voorwaarden van 
overheidsopdrachten tenzij de opdracht past binnen het begrip "dagelijks 
bestuur" waarvoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is;

◦ artikel 41, 2de lid, 10° b) houdende de bevoegdheid van de gemeenteraad 
voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en voorwaarden van 
overheidsopdrachten tenzij de gemeenteraad de plaatsingsprocedure en het 
vaststellen van de voorwaarden van voor die opdracht nominatief aan het 
college van burgemeester en schepenen heeft toevertrouwd;

◦ artikel 56, §3, 5° houdende de bevoegdheid van het college van burgemeester 
en schepenen om de plaatsingsprocedure en voorwaarden van 
overheidsopdrachten vast te stellen voor opdrachten die passen binnen het 
begrip dagelijks bestuur;

◦ artikel 56, §3, 6° houdende de bevoegdheid van het college van burgemeester 
en schepenen om de plaatsingsprocedure en voorwaarden van 
overheidsopdrachten vast te stellen voor opdrachten die hen nominatief door 
de gemeenteraad werden toevertrouwd;

• De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten;
• Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren;
• Het besluit van de gemeenteraad van 29 januari 2019 houdende de vaststelling 

van het begrip "dagelijks bestuur".

Argumentatie
• Het vaststellen van het begrip "dagelijks bestuur" is aangewezen om tot een 

soepele en efficiënte dagdagelijkse werking te komen.
• Aangezien het drempelbedrag voor de aanvaarde factuur werd opgetrokken, is het 

wenselijk om ook de grensbedragen binnen "dagelijks bestuur" in die zin aan te 
passen.

• Ten einde niet alle opdrachten van werken, leveringen en diensten te moeten 
voorleggen aan de gemeenteraad, is het wenselijk om grenzen vast te leggen 
betreffende het exploitatie- en het investeringsbudget voor de 
overheidsopdrachten.

• Het decreet lokaal bestuur voorziet sowieso dat het college van burgemeester en 
schepenen op eigen initiatief kan instaan voor de vaststelling van de 
plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de overheidsopdrachten in gevallen 
van dwingende en onvoorziene omstandigheden, ook al heeft de gemeenteraad 
hiertoe geen delegatie gegeven. Dit hoeft dus niet te voorzien worden in de 
definitie van "dagelijks bestuur".

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen
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Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om het besluit van 29 januari 2019 betreffende de vaststelling 
van het begrip "dagelijks bestuur" op te heffen.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om volgende uitgaven als opdrachten van dagelijks bestuur 
vast te stellen:

1) Alle exploitatie-uitgaven binnen de perken van de daartoe in het budget 
ingeschreven kredieten die onderworpen zijn aan de wetgeving op de 
overheidsopdrachten;

2) Alle investeringsuitgaven tot maximaal 30.000 euro exclusief BTW;
3) De verkoop (onderhands, openbaar, per opbod of op welke andere methode ook) 

van afgeschreven, gevonden, in beslag genomen, in bewaring genomen roerende 
goederen;

4) De verkoop (onderhands, openbaar, per opbod of op welke andere methode ook) 
van roerende goederen met een waarde van maximaal 30.000 euro, exclusief 
BTW per stuk/eenheid.

5. NOODPLANNING - VERLENGING CONTRACT TER ONDERSTEUNING BIJ 
NOODPLANNING

Feiten en context
• Het takenpakket van noodplanambtenaar is te omvangrijk om volledig beheerd te 

worden door een medewerker.
• Het gemeentebestuur doet daarom een beroep op de hiervoor speciaal opgerichte 

Ondersteunende Dienst voor Noodplanambtenaren van Haviland Intercommunale.
• De overeenkomst in dit verband tussen het gemeentebestuur en Haviland 

Intercommunale is verlopen op 31 december 2018 en dient bijgevolg verlengd te 
worden voor de komende drie jaren.

Juridische gronden
• Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 30 betreffende inhouse-

toezicht;
• Koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en 

interventieplannen;
• Ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en 

interventieplannen.

Advies
• De financieel directeur verleende een visum op 29 maart 2019.

Argumentatie
• De gemeentelijke nood- en interventieplanning dient dringend geoptimaliseerd te 

worden en naar een hoger niveau getild te worden.
• Het Nood- en interventieplan is een lijvig document en is dringend aan een 

actualisatie toe, in overeenstemming met het wettelijk kader en met de 
gewijzigde lokale situatie.

• Er dient tevens een verdere uitwerking van de risico-inventarisatie te gebeuren 
(aanduiden prioriteiten, risico-analyse, ...).

• Alle nuttige documenten betreffende de gemeentelijke noodplanning, dienen 
bovendien geupload te worden in het ICMS-systeem (Incident & Crisis 
Management System).

• Er kan ondersteuning geboden worden in de opzet en organisatie van oefeningen 
omtrent veiligheid en noodplanning, eventueel in samenwerking met PZ Wokra, 
de brandweer, ... .
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• Ook het PSH netwerk en de dienst communicatie, die vallen onder de 
noodplanning, kunnen ondersteuning vanwege de Ondersteunende Dienst voor 
Noodplanambtenaren van Haviland Intercommunale gebruiken.

• De opdracht valt buiten het toepassingsgebied van de wet overheidsopdrachten 
aangezien ze beschouwd wordt als een in-house opdracht.

Financiële gevolgen

budgetsleutel gegunde uitgave
61500003/011200 8.258,25 €/jaar of 

24.774,75 €/ 3 jaar (2019 
- 2020 - 2021)

Besluit met eenparigheid der stemmen

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om de samenwerking met de Ondersteunende Dienst voor 
Noodplanambtenaren Haviland Intercommunale voort te zetten voor de periode 2019 - 
2020 - 2021.

6. IVERLEK - AANDUIDING AFGEVAARDIGDEN - RECHTZETTING

Feiten en context
• Iverlek brengt het gemeentebestuur per e-mail van 19 maart 2019 op de hoogte 

dat de voordracht van afgevaardigden niet correct is gebeurd.
• De heer Christiaan Marichal werd aangeduid als vertegenwoordiger voor de 

algemene vergaderingen alsook voorgedragen als kandidaat-bestuurder, die van 
rechtswege voorgedragen wordt als lid van het regionaal bestuurscomité Leuven.

• De mandaten van vertegenwoordiger en als voorgedragen kandidaat-bestuurder 
zijn onverenigbaar 

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

◦ 1 lid voorgedragen kandidaat-bestuurder (dientengevolge voorgedragen als lid 
van het regionaal bestuurscomité Leuven)

◦ 1 vertegenwoordiger algemene vergaderingen.
◦ 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.

• Statuten van Iverlek van 6 september 2018.
• Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 betreffende de aanduidingen van 

afgevaardigden voor Iverlek.
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Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit 

Kandidaat-bestuurder met 23 ja-stemmen

Vertegenwoordiger met 19 ja-stemmen, 4 onthoudingen

Plaatsvervangend vertegenwoordiger met 16 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 4 
onthoudingen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om de beslissing van 26 februari 2019 in te trekken.

Artikel 2:
Christian Marichal, raadslid, wonende Baron Albert d'Huartlaan 217 te 1950 Kraainem, 
wordt met 23 ja-stemmen voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur van Iverlek en 
dientengevolge ook van het regionaal bestuurscomité Leuven voor een duur van zes jaar 
(maart 2019 tot maart 2025).

Artikel 3:
Anne-Charlotte Sala, raadslid, wonende Albert Bechetlaan 12 te 1950 Kraainem, wordt 
met 19 ja-stemmen en 4 onthoudingen, verkozen als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen van Iverlek.

Artikel 4:
Arnold d'Oreye de Lantremange, raadslid, wonende Dennenbomenlaan 5 te 1950 
Kraainem, wordt met 16 ja-stemmen, 2 neen-stemmen, 4 onthoudingen en 1 ongeldige 
stem, verkozen als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 
vergaderingen van Iverlek.

Artikel 5:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 
Melle.

7. REGLEMENT ARTIESTENPARCOURS - AANPASSING

Feiten en context
• In zitting van 29 januari 2019 besliste het college van burgemeester en 

schepenen om het kasteel Jourdain niet meer ter beschikking te stellen aan de 
deelnemers aan het Artiestenparcours. Dit om enerzijds de concurrentie met de 
tentoonstelling van Cercle d'Art te vermijden en anderzijds om het concept van 
het artiestenparcours, waarbij artiesten bij inwoners tentoonstellen, te 
respecteren.

• Hierdoor dient artikel 14 van het Reglement Artiestenparcours te worden 
aangepast.

• Het organisatiecomité heeft tevens in onderling overleg kleine aanpassingen en/of 
schrappingen doorgevoerd.

• Raadslid Marichal dient een amendement in, dat eenparig wordt aanvaard.

Juridische gronden
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• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 § 3 en 
41, 2°.

• Het reglement Artiestenparcours goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens de 
zitting van 21 februari 2017.

• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2019.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit 

Amendement met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om het reglement "Artiestenparcours" van 21 februari 2017 op 
te heffen.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om het reglement Artiestenparcours als volgt goed te keuren:

Artikel 1
Het Artiestenparcours is een organisatie van het gemeentebestuur van Kraainem in 
samenwerking met de Nederlandstalige en Franstalige cultuurraad. Een organisatiecomité 
zal worden opgericht waarin vertegenwoordigers van deze 3 groepen zullen zetelen.

Artikel 2
De datum en openingsuren van het Artiestenparcours worden in onderling overleg 
bepaald door het organisatiecomité.

Artikel 3
Het Artiestenparcours zal geopend worden door een vernissage. Tijdstip en plaats wordt 
eveneens bepaald door het comité.

Het organisatiecomité

Artikel 4
Het organisatiecomité bestaat uit een vertegenwoordiger van de Nederlandstalige en van 
de Franstalige cultuurraden en een medewerker van de gemeentelijke diensten evenals 
de bevoegde schepenen. 

Artikel 5
Het organisatiecomité staat in voor de volledige organisatie van het Artiestenparcours, 
onder meer de praktische opmaak van het parcours en de communicatie rond het 
evenement.

Artikel 6
Het organisatiecomité stelt het Artiestenparcours samen en selecteert de deelnemers.

Selectie en samenstelling van het Artiestenparcours

Artikel 7
Het organisatiecomité bepaalt of de kandidaat-deelnemer al dan niet deel mag uitmaken 
van het Artiestenparcours op basis van de door het organisatiecomité vastgestelde 
criteria, zoals daar zijn volledigheid van het dossier, creativiteit, soort kunst, enz. 

Het organisatiecomité brengt de lijst van de geselecteerde kandidaten ter kennis van het 
college van burgemeester en schepenen vóór de verspreiding van de uitnodiging.
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Artikel 8
Geen enkel beroep kan ingediend worden tegen de beslissing van het organisatiecomité. 

Deelname en inschrijving

Artikel 9
Kandidaat-deelnemers dienen:
• inwoner te zijn van de gemeente Kraainem,
of
• verbonden te zijn aan de gemeente Kraainem, ofwel aan een Kraainemse 

vereniging of aan een Kraainemse bewoner.

Artikel 10
Het organisatiecomité behoudt zich het recht voor de nodige inlichtingen in te winnen bij 
de bevoegde instanties teneinde vast te kunnen stellen of voldaan is aan de voorwaarde 
van artikel 9 van onderhavig reglement.

Artikel 11
De kandidaat-deelnemer schrijft zich in via een inschrijvingsformulier en bezorgt een 
voorstelling van zichzelf als kunstenaar en wat ze zouden willen voorstellen, samen met 
minstens één recente foto of illustratie van zijn/haar talenten aan het gemeentebestuur 
van Kraainem via post, Arthur Dezangrélaan 17 te 1950 Kraainem of per mail naar 
info@kraainem.be. Enkel correcte en volledige dossiers zullen ter evaluatie worden 
voorgelegd aan het organisatiecomité. Het inschrijvingsformulier wordt gepubliceerd in 
het gemeentelijk infoblad en op de website. Kandidaat-deelnemers kunnen desgewenst 
inschrijven via het digitaal loket.

Artikel 12
De inschrijving voor het Artiestenparcours is volledig gratis. 

Verplichtingen deelnemers

Artikel 13
De deelnemers engageren zich ertoe om gratis hun ruimten open te stellen op de data en 
tijdens de openingsuren zoals bepaald door het organisatiecomité. 

Artikel 14
De deelnemers verbinden zich ertoe om geen enkele kost voor de inrichting van de 
ruimte, het onthaal van de bezoekers of een verzekering van de werken of persoonlijke 
goederen aan te rekenen aan het gemeentebestuur van Kraainem of het 
organisatiecomité.

Artikel 15
Voor wat betreft muziek en audiovisuele projecties die aan het auteursrecht onderworpen 
zijn, dienen de deelnemers zelf de eventuele rechten op Sabam, billijke vergoeding of 
andere te regelen. De deelnemer wordt in geen enkel geval vergoed.

Artikel 16
Het is elke deelnemer toegestaan zijn werken te verkopen tijdens het Artiestenparcours.

Artikel 17
Diefstal of schade veroorzaakt tijdens het Artiestenparcours aan haar/zijn ruimte, 
kunstwerken of goederen is ten laste van de deelnemer. Schade veroorzaakt door de 
deelnemers die gebruik maken van het kasteel Jourdain zal aangerekend worden aan de 
exposant, conform het uurloon van onze gemeente arbeiders (omdat het evenement niet 
meer plaatsvindt in het Kasteel Jourdain).
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Artikel 18
De deelnemers moeten zelf voor hun werken en goederen een verzekering afsluiten. 

Artikel 19
De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van en in de ruimte(s) die ze 
toegankelijk maken voor het publiek.

Artikel 20
De deelnemers engageren zich ertoe om tijdens de volledige duur van het 
Artiestenparcours het politiereglement en andere gemeentelijke reglementen te 
respecteren.

Artikel 21
Het organisatiecomité behoudt zich het recht voor om de ruimtes van de kunstenaars 
tijdens het Artiestenparcours te bezoeken. Indien het organisatiecomité vaststelt dat een 
deelnemer onderhavig reglement niet naleeft, kan ze de sluiting van de ruimte bevelen 
en/of de deelnemer voor een volgende editie van het Artiestenparcours weigeren.

Artikel 22
Alle werken blijven eigendom van de deelnemer. Het organisatiecomité behoudt zich het 
recht voor om de werken gratis te gebruiken voor de publicatie en promotie van het 
evenement.

Artikel 23
De deelnemer is verantwoordelijk voor het vervoer, de plaatsing en de (de)montage van 
zijn werk(en).

Artikel 24
De deelnemer garandeert dat hij de oorspronkelijke en enige auteur is, volledig 
rechthebbend van de voorgestelde werken en dat het hier gaat om origineel werk en niet 
om reproducties of kopieën van bestaande werken. De deelnemer waarborgt tevens dat 
eventuele afgebeelde personen hun akkoord hebben gegeven voor de afbeelding, 
tentoonstelling of verspreiding van de werken. Het gemeentebestuur en het 
organisatiecomité aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke 
inbreuken op auteursrechten van derden. 

Artikel 25
Door het indienen van het inschrijvingsformulier verklaart de deelnemer zich akkoord 
met het volledige Artiestenparcoursreglement.

8. REGLEMENT - HUUR MATERIAAL OF TOESTELLEN - AANPASSING VAN 
REGLEMENT

Feiten en context
• Het reglement "Huur materiaal of toestellen" van  26 september 2017 moet 

aangepast worden.
• Bij artikel 1 dient het volgende toegevoegd te worden:

◦ Herbruikbare glazen: gratis mits waarborg van 2 euro per glas.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 § 3 en artikel 41, 2°, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
• Gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2017 waarbij het reglement "Huur 

materiaal of toestellen" werd goedgekeurd.



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.

12

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen.

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om bij artikel 1 van het reglement "Huur materiaal of 
toestellen" van 26 september 2017 het volgende toe te voegen:

• Herbruikbare glazen: gratis mits waarborg van 2 euro per glas.

9. VERZOEKSCHRIFT VAN EEN BURGER  OM GEHOORD TE WORDEN - DE HEER 
KESTELOOT - KENNISNAME

Feiten en context
• De heer Kesteloot vraagt per e-mail van 21 februari 2019 om gehoord te worden 

tijdens de gemeenteraadszitting van 26 maart 2019.
• Hij mag zijn vraag stellen aan de leden van de gemeenteraad.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 304, betreffende 

verzoekschriften aan de organen van de gemeente.
• Huishoudelijk reglement van 28 maart 2017, meer bepaald artikel 42 betreffende 

verzoekschriften aan de gemeenteraad.

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de vraag van de heer Kesteloot om gehoord te 
worden en neemt kennis van volgende tekst die de heer Kesteloot voorleest:
"Mijn naam is Bruno Kesteloot, ik ben op 27 augustus 1969 geboren, ik woon middenlaan 
2b - 1950 kraainem sinds 2008.

Il serait important aux yeux des citoyens d’ajouter un point au conseil communal:
- pour informer les élus et la population des grands projets de la flandres pour le ring de 
bruxelles et ses nombreux impacts pour les habitants de Kraainem et proposer une 
séance d’information pour la population?
- pour mandater l’administration d’ajouter un encart sans tarder dans la brochure 
communale à paraître afin d’informer la population de l’existence du projet, du lien vers 
l’enquête du bureau d’étude etc
- pour proposer de poster sur la page web de la commune un lien vers l’enquête 
organisée par le bureau d’étude afin de ne pas rater l’occasion donnée de donner son 
avis? Et surtout prévenir les habitants de l’existence de soirées d’informations dans les 
communes voisines comme il n’y en a pas eu à Kraainem?
- pour valider que la commune a pris ou va prendre position dans ce dossier mais n’ayant 
pas encore informé les citoyens en veillant à récolter préalablement les besoins des 
voisins du projet et de la population globalement ?
- pour convoquer une commission Omgeving ou autre qui pourrait par exemple proposer 
la mise en place d’un comité de pilotage ou de suivi de cette problématique, nous 
sommes au niveau des études de projet, tout le monde à encore son mot à dire? 
L’existence de ce comité composé par exemple de membre de l’administration, d’élus et 
d’habitants pourrait être un bon exemple de politique ouverte vers les citoyens, point que 
partageaient tous les programmes politiques lors des élections de 2018...

Ce comité pourrait être en charge pour préparer le point précédent sur un avis de la 
commune et organiser la soirée d’informations et la rencontre avec les habitants 
concernés?
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Sachant que le bureau d’étude parle par exemple de fermer la chaussée de bruxelles et 
l’av des chasseurs depuis les 4 bras ou de déplacer des bretelles d’accès au ring, on parle 
de projet à long terme qui vont impacter toute la commune.
- Pour valider que les 3 echevins et les conseillers communaux ou fonctionnaires présents 
lors de la soirée du 13/2 à Wezembeek ont informé leur collègue du conseil durant ce 
conseil communal de fevrier?
- pour savoir si le schetsboek 2018 est consultable par la population, en effet lors de la 
soirée le bureau d’étude à communiqué avoir adressé au collège communal fin 2018 un 
document reprenant tous les croquis des travaux proposés - le schetsboek 2018- , est il 
prévu que la population puisse le consulter? J’ai fait ma demande à un échevin, qui ne 
m’a pas répondu si le doc existait ou pas (or elle était à la soirée et ne s’est pas opposée 
à l’info).

J’ai été renvoyé à la procédure de demander via le mail info@kraainem.be pour lequel je 
n’ai pas encore reçu de réponse.

Dans l’attente de votre réponse pour les 8 points."

10. KREDIET VOOR SOCIALE WONINGEN AANDUIDING AFGEVAARDIGDE - 
STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING - 23 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 Krediet voor sociale woningen.
• De gemeente Kraainem mag één vertegenwoordiger aanduiden.
• 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.

• Krediet voor sociale woningen nodigde per aangetekend schrijven van 5 april 
2019 de gemeente uit voor de statutaire algemene vergadering die doorgaat op 
dinsdag 23 april 2019 om 17.30 uur in de maatschappelijke zetel, Jagersveld 4 te 
1170 Brussel.

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.

Argumentatie
• Aan deze vergadering kan er nog niet deelgenomen worden aangezien er een 

vertegenwoordiger dient aangeduid te worden.
• De statutaire algemene vergadering vindt jaarlijks plaats de derde dinsdag van de 

maand april.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen
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Besluit 

Vertegenwoordiger - André Ivanszky met 12 ja-stemmen, 11 nee-stemmen

Vertegenwoordiger - Françoise Devleeschouwer met 11 ja-stemmen, 12 nee-stemmen

Artikel 1:
André Ivansky, raadslid, wonende Molenstraat 99 te 1950 Kraainem, wordt met 12 ja-
stemmen en 11 neen-stemmen, verkozen als vertegenwoordiger voor de algemene 
vergaderingen van Krediet voor sociale woningen.

Artikel 2:
De gemeenteraad neemt kennis dat er geen vertegenwoordiger deelnam aan de 
statutaire algemene vergadering van Krediet voor sociale woningen op dinsdag 23 april 
2019 aangezien er nog geen vertegenwoordiger aangeduid werd.

Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan Krediet voor sociale 
wonigen, Jagersveld 4 te 1170 Brussel.

11. VERSLAG - VERGADERING DE KLEINE EIGENAAR - 3 APRIL 2019

Feiten en context
• S.A. Le Petit Propriétaire | De Kleine Eigenaar
• Kredietmaatschappij erkend door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voor de 

aankoop, bouw, verbouwing of renovatie van sociale woningen ingeschreven bij 
de Controledienst voor de Verzekeringen

• De gemeente Kraainem is deelnemer van De Kleine Eigenaar.
• De Kleine Eigenaar nodigt de gemeente uit voor de statutaire algemene 

vergadering die plaats vond op vrijdag 3 april 2019 om 19 uur in de hoofdzetel.
• De gemeente van Kraainem is de eigenaar van 800 aandelen van S.A. LE PETIT 

PROPRIÉTAIRE
• Vergaderverslag

Mevrouw Nathalie Woitrin en De Heer Olivier Joris hebben deelgenomen aan de 
Statutaire algemene vergadering van De Keine Eigenaar op 3 april 2019.
Activiteiten en besluiten van De Kleine Eigenaar. 65ste boekjaar: 
Dit jaar 0 leningen toegekend voor een bedrag van € 0.
◦ Voorstel van het verslag van de bedrijfsrevisor samen met de jaarrekeningen. 

De resultatenrekening tekent een verlies van € 88.066,11. 
◦ De bedrijfrevisor heeft de aandacht gevestigd op de garanties van Het Waalse 

Gewest die nog steeds nog niet vergoed.
◦ De verliezen zijn uit te leggen door het feit dat we géén vervroegde 

afbetalingen van de kredieten kunnen uitvoeren bij de banken. Het voorstel 
was om deze som in mindering te brengen van de Beschikbare Reserve. 

◦ Het tweede aandachtspunt van de bedrijfrevisor, aangezien de activiteit al 
enkele jaren geblokkeerd is en op basis van een projectie tot 2039, zou het 
noodzakelijk zijn om de activiteiten te hervatten, anders bestaat er een 
duidelijk risico van failliet. De Kleine Eigenaar geniet tegenwoordig weinig 
belangstelling en wacht op steun van het ministeriële kabinet van de regering 
van het Brussels Gewest en de regio.

◦ De volgende algemene vergadering vindt plaats op de 3de vrijdag van maart 
2020.

Juridische gronden
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• Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 maart 2019, heeft de raad De heer 
Olivier Joris, raadslid, verkozen als kandidaat-bestuurder voor De Kleine Eigenaar. 
Mevrouw Nathalie Woitrin, raadslid ,wordt verkozen als afgevaardigde voor De 
Keine Eigenaar. De gemeenteraad heeft besloten dat afgevaardigden bij 
intercommunales verslag dienen uit te brengen van hun werkzaamheden aan de 
gemeenteraad.

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van 3 april 2019 van 
De Kleine Eigenaar, opgesteld door de heer O. Joris en mevrouw N. Woitrin.

12. VRAAG VAN RAADSLID V. DE MEUTTER-CARDINAEL - HET AANBOD AAN 
OPENBAAR VERVOER IS ONZE GEMEENTE IS NIET COHERENT

Op verzoek van raadslid V. De Meutter-Cardinael:
• Het aanbod aan openbaar vervoer in onze gemeente is niet coherent 

(MIVB en De Lijn)
In het bijzonder stelt zich het probleem dat voor bewoners in grote delen van de 
gemeente (Kraainem Noord en Zuid) het metrostation Kraainem moeilijk zonder 
auto bereikbaar is (met alle verkeers- en parkeerproblemen van dien).

Buslijn 42 van de MIVB komende van Roodebeek (St. LW) eindigt momenteel in 
Kraainem onder het viaduct van de E40. Verlenging van deze lijn tot Kraainem 
metro, met enkele tussenhaltes, zou de inwoners van dit deelgebied enorm 
helpen.

Vragen
◦ 1. Is de gemeente op de hoogte van plannen van de MIVB voor evt. 

uitbreiding van het netwerk in onze gemeente?
◦ 2. Is er contact tussen de gemeente en de MIVB om de haalbaarheid 

van deze verlenging te bestuderen?

• Schepen Simon antwoordt deze morgen contact te hebben genomen met de MIVB 
hieromtrent.
Momenteel is er geen studie lopende omtrent de verlening van de buslijn 42, 
echter hij zal zelf de nodige contacten leggen met MIVB, De Lijn en TEC teneinde 
betere aansluitingen te bewerkstelligen enerzijds en te streven naar meer 
uniformiteit anderzijds.
Hij stelt voor om op het einde van het jaar hierover terug te koppelen of vroeger 
indien hij tegen dan over nieuwe elementen beschikt.

13. MONDELINGE VRAGEN/MEDEDELINGEN VAN GEMEENTERAADSLEDEN

1) Interza
Raadslid von Wintersdorff informeert de gemeenteraad van de volgende algemene 
vergadering van Interza - 18 juni 2019 om 19 uur in de vergaderzaal van de 
hoeve Nothengem te 1930 Zaventem.

2) Artikel taalregistratie infoblad
Raadslid Van Herck herinnert de voorzitter aan zijn vraag van de vorige 
gemeenteraad waarop hij nog geen antwoord mocht ontvangen en herhaalt zijn 
vraag:
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- kan een artikel omtrent de taalregistratie gepubliceerd worden op de 
gemeentelijke website?
- kan een artikel omtrent de taalregistratie gepubliceerd worden in het volgend 
infoblad?

De voorzitter antwoordt dat hij binnen de termijn van 30 dagen een antwoord zal 
ontvangen.

3) Veiligheid in de gemeente
De burgemeester verwijst naar de recente ongevallen in de gemeente en haalt 
aan dat dringende maatregelen zich opdringen op vlak van optimalisatie van het 
openbaar domein, zij het door wegsignalisatie, wegmarkering en/of 
infrastructuurwerken.

Hij vraagt de gemeenteraad groen licht om de nodige maatregelen te nemen 
hiervoor.

De burgemeester voegt toe dat een sensibiliseringsoperatie ook een optie zou 
kunnen zijn om te streven naar een verhoging van de verkeersveiligheid.

Hierop voegt schepen d'Ursel toe dat de gemeente geen maatregelen kan nemen 
op gewestwegen en de gevaarlijke situatie op gewestwegen zoals het 4-armen 
kruispunt, enkel op bovenlokaal niveau aangepakt kunnen worden, wat tot op 
heden niet gebeurde ondanks de verschillende pogingen tijdens de vorige 
legislatuur.

4) Burenbemiddeling
De burgemeester informeert de gemeenteraad dat op kort termijn de vraag 
gesteld zal worden tot extra budgettering om het project burenbemiddeling te 
kunnen opstarten. De burgemeester licht toe dat dit toe op heden niet mogelijk 
was binnen de bestaande (interne) organisatie en personeelsbestand, echter 
vandaag zouden er samenwerkingsverbanden kunnen ingeroepen worden onder 
meer met de bestendige deputatie, een vrijwilliger en de gemeente Wezembeek-
Oppem om dit alsnog op kort termijn te kunnen verwezenlijken.

Joëlle Eggermont
Algemeen directeur

Luc Timmermans
Voorzitter


