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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 27/08/2019
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, Johan Forton en 

Pierre Simon
Raadsleden: Guillaume von Wintersdorff, Arnold d'Oreye de 

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

OPENBARE ZITTING

1. Punt met hoogdringendheid - Gemeentelijke basisschool De Klimboom - 
Personeelsformatie

2. Punt met hoogdringendheid - Gemeentelijke basisschool Diabolo - 
Personeelsformatie

3. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 25 juni 2019
4. De Klimboom - Schoolreglement - Schooljaar 2019-2020
5. Diabolo school - Schoolreglement - Schooljaar 2019-2020
6. Diabolo school - Aanpassing arbeidsreglement vanaf 1 september 2019
7. Haviland - Stuurgroep Wijkwerken - Vervanging afgevaardigde
8. Intercommunale van de  Woluwe - Vereffenaar Advocaten Quinz - Aanduiding 

afgevaardigde
9. Intercommunale van de  Woluwe - Vereffenaar Advocaten Quinz - Buitengewone 

algemene vergadering - 17 september 2019
10. Haviland - Bijzondere Algemene Vergadering - 23 oktober 2019
11. Bekkenbestuur Dijle-Zenne - Verslag van 23 mei 2019
12. Riopact - Verslag van  25 juni 2019
13. Integraal Reglement riolering en kleinschalige waterzuivering - goedkeuring
14. Subsidiereglement Optimale Afkoppeling - Goedkeuring
15. Handhavingsreglement Privéwaterafvoer - Belasting
16. Milieuadviesraad - Samenstelling
17. Adviesraden: samenstelling GECORO
18. Milieu – Interza - Reglement - Cameratoezicht op het openbaar domein
19. Plannenregister
20. Amendement - GECORO
21. Benoeming burgemeesters randgemeenten
22. Interza - Verslag - Raad van bestuur - 21 juni 2019 - raadslid G. von Wintersdorff
23. Verslag - Interza - Verslag 1ste semester dienstjaar 2019
24. Verslag - VVOG - Raad van bestuur 1 juli 2019
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25. Werkgroep Smart Cities - Verslag 27 juni 2019
26. Vraag van raadslid A. Vermeulen - Arbeidsreglement De Klimboom en Diabolo
27. Vraag van raadslid A. d'Oreye de Lantremange - Infoblad 34

BESLOTEN ZITTING

28. Milieu – GAS-ambtenaar Interza - Aanstelling
29. De Klimboom - Personeelsformatie - Schooljaar 2019 -2020
30. Diabolo school - Personeelsformatie - Schooljaar 2019 -2020

OPENBARE ZITTING

31. Mondelinge vragen van gemeenteraadsleden
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OPENBARE ZITTING

1. PUNT MET HOOGDRINGENDHEID - GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE 
KLIMBOOM - PERSONEELSFORMATIE

Feiten en context
• Er dient een punt met hoogdringendheid geagendeerd te worden op de dagorde 

van deze gemeentraadszitting:
◦ Gemeentelijke basisschool De Klimboom - Personeelsformatie.

• De personeelsformatie moet op een gemeenteraadszitting vóór 1 september 2019 
goedgekeurd worden teneinde de leerkrachten voor het schooljaar 2019-2020 te 
kunnen aanstellen vanaf het begin van het nieuwe schooljaar.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 23, 2de alinea waarin 

vermeld staat dat tot spoedbehandeling vallen kan worden besloten door ten 
minste twee derde van de aanwezige leden.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit 

Stemming acceptatie hoogdringend punt met eenparigheid der stemmenmet 
eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om het voorstel "Gemeentelijke basisschool de Klimboom - 
Personeelsformatie" te agenderen in spoedeisend geval.

2. PUNT MET HOOGDRINGENDHEID - GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 
DIABOLO - PERSONEELSFORMATIE

Feiten en context
• Er dient een punt met hoogdringendheid geagendeerd te worden op de dagorde 

van deze gemeentraadszitting:
◦ Gemeentelijke basisschool Diabolo - Personeelsformatie.

• De personeelsformatie moet op een gemeenteraadszitting vóór 1 september 2019 
goedgekeurd worden teneinde de leerkrachten voor het schooljaar 2019-2020 te 
kunnen aanstellen vanaf het begin van het nieuwe schooljaar.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 23, 2de alinea waarin 

vermeld staat dat tot spoedbehandeling vallen kan worden besloten door ten 
minste twee derde van de aanwezige leden.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit 

Stemming acceptatie hoogdringend punt met eenparigheid der stemmenmet 
eenparigheid der stemmen
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Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om het voorstel "Gemeentelijke basisschool Diabolo - 
Personeelsformatie" te agenderen in spoedeisend geval.

3. GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VAN 25 JUNI 2019

Feiten en context
• Zitting van de gemeenteraad van 25 juni 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

Enig artikel:
De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 25 juni 
2019 goed mits volgende wijzigingen:

• Zefier: toevoeging van de laatste ontbrekende bladzijde in het verslag als bijlage

4. DE KLIMBOOM - SCHOOLREGLEMENT - SCHOOLJAAR 2019-2020

Feiten en context
• Een schoolbestuur dient voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement op te 

stellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders van de 
leerlingen regelt.

• Meer specifieke afspraken van het college van burgemeester en schepenen 
worden na overleg met de schoolraad opgenomen in de bijhorende infobrochure.

Juridische gronden
• Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 artikelen 27,28,33,37,54 en 172 

quiquies bepaalt de structuur van het basisonderwijs alsook de 
toelatingsvoorwaarden, de rechten en plichten van de leerlingen en de ouders, na 
wijzigingen.

• Decreet van 18 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het 
basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
◦ Artikel 40 § 3 betreffende de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het 

vaststellen van gemeentelijke reglementen.
• Ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende het uitreiken van het 

getuigschrift basisonderwijs.
• Ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende de informatie bij eerste 

inschrijving en schoolreglement.
• Ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende de kostenbeheersing in het 

basisonderwijs.
• Ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende de samenstelling 

ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs.

Adviezen
• Principieel akkoord van de schoolraad in vergadering van 11 juni 2019.
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Argumentatie
• De dienst adviseert het bestaande schoolreglement op te heffen gezien deze aan 

actualisatie toe is.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met 
inbegrip van de infobrochure van de gemeentelijke basisschool De Klimboom, E. 
Bricoutlaan 61 te 1950 Kraainem, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 
juni 2018, op te heffen.

Artikel 2:
De gemeenteraad gaat akkoord met het schoolreglement voor het schooljaar 2019 -
2020.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist dat de meer specifieke regels en afspraken worden opgenomen 
in de infobrochure.

5. DIABOLO SCHOOL - SCHOOLREGLEMENT - SCHOOLJAAR 2019-2020

Feiten en context
• Een schoolbestuur dient voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement op te 

stellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders van de 
leerlingen regelt.

• Meer specifieke afspraken van het college van burgemeester en schepenen 
worden na overleg met de schoolraad opgenomen in de bijhorende infobrochure.

Juridische gronden
• Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 artikelen 27,28,33,37,54 en 172 

quiquies bepaalt de structuur van het basisonderwijs alsook de 
toelatingsvoorwaarden, de rechten en plichten van de leerlingen en de ouders, na 
wijzigingen.

• Decreet van 18 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het 
basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
◦ Artikel 40 § 3 betreffende de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het 

vaststellen van gemeentelijke reglementen.
• Ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende het uitreiken van het 

getuigschrift basisonderwijs.
• Ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende de informatie bij eerste 

inschrijving en schoolreglement.
• Ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende de kostenbeheersing in het 

basisonderwijs.
• Ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende de samenstelling 

ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs.

Argumentatie
• De dienst adviseert het bestaande schoolreglement op te heffen gezien deze aan 

actualisatie toe is.
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Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met 
inbegrip van de infobrochure van de gemeentelijke basisschool Diabolo school, 
Hebronlaan 17 te 1950 Kraainem, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 
juni 2018, op te heffen.

Artikel 2:
De gemeenteraad gaat akkoord met het schoolreglement voor het schooljaar 2019 -
2020.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist dat de meer specifieke regels en afspraken worden opgenomen 
in de infobrochure.

6. DIABOLO SCHOOL - AANPASSING ARBEIDSREGLEMENT VANAF 1 
SEPTEMBER 2019

Feiten en context
• Het arbeidsreglement van Diabolo school, Hebronlaan 17 te Kraainem, 

goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2018, dient 
geactualiseerd te worden.

Juridische gronden
• De wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, zoals gewijzigd 

bij de wet van 18 december 2002.
• Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 

personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra 
voor leerlingenbegeleiding

• Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.
• Beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2018 betreffende de goedkeuring van 

de aanpassing van het arbeidsreglement van basisschool Diabolo school, 
Hebronlaan 17 te 1950 Kraainem.

Adviezen
• Positief advies van de directie om de wettelijke aanpassingen vanuit het OVSG in 

te voeren.

Argumentatie
• Een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel 

en schoolbestuur.
• Alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijke onderwijs 

moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding 
van toepassing is.

• Het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs laten voldoende ruimte 
aan het schoolbestuur om autonoom concrete afspraken te maken rond de 
rechten en plichten van het personeel en het schoolbestuur.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen
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Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om het bestaande arbeidsreglement goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 26 juni 2018 van Diabolo school, Hebronlaan 17 te 
Kraainem, op te heffen.

Artikel 2:
De gemeenteraad keurt het geactualiseerde arbeidsreglement voor de personen die 
onder gezag arbeid verrichten in Diabolo school, Hebronlaan 17 te Kraainem, goed.

7. HAVILAND - STUURGROEP WIJKWERKEN - VERVANGING AFGEVAARDIGDE

De gemeenteraad beslist het voorstel te verdagen naar een volgende zitting.

Interventie(s)
Schepen Constant stelt voor om dit punt uit te stellen naar de gemeenteraad van 
september 2019. Het is namelijk nog niet duidelijk wie binnen het OCMW bereid is om 
deze functie op te nemen. Het is moeilijk iemand te vinden die driemaandelijks naar de 
vergadering van Haviland kan op een dinsdagmorgen.

8. INTERCOMMUNALE VAN DE  WOLUWE - VEREFFENAAR ADVOCATEN QUINZ 
- 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 Intercommunale Maatschappij voor Sanering en de inrichting van De Woluwe 
is in vereffening, de vereffenaar is Advocaten Quinz.

• 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.

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 432, 3de alinea, waarin vermeld staat dat de vaststelling van het 
mandaat wordt herhaald voor elke vergadering.

• 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 met 16 ja-stemmen, 2 onthoudingen

Artikel 1:
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De gemeenteraad beslist om Guillaume von Wintersdorff, wonende Rhododendronlaan 14 
te 1950 Kraainem, met 16 ja-stemmen en 2 onthoudingen en 1 ongeldige stem, aan te 
duiden als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de 
intercommunale van de Woluwe (in vereffening)

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om het college van burgemeester en schepenen te gelasten met 
de uitvoering van voormelde beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan 
Advocaten Quinz, Medialaan 25B te 1800 Vilvoorde.

9. INTERCOMMUNALE VAN DE  WOLUWE - VEREFFENAAR ADVOCATEN QUINZ 
- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - 17 SEPTEMBER 2019

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

is in vereffening, de vereffenaar is Advocaten Quinz.
• Het gemeentebestuur ontving per aangetekende zending van 24 juni 2019 een 

uitnodiging van Advocaten Quinz voor de buitengewone algemene vergadering 
van 17 september 2019 om 18.30 uur op de kantoren van Quinz, gelegen op de 
Medialaan 28B, 4de verdieping te 1800 Vilvoorde.

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 432, 3de alinea, waarin vermeld staat dat de vaststelling van het 
mandaat wordt herhaald voor elke vergadering.

• gemeenteraadsbeslissing van 16 juli 2019 waarbij xx werd aangesteld als 
gemeentelijke vertegenwoordiger voor het bijwonen van de vergaderingen van de 
Intercommunale van de Woluwe (in vereffening), advocaten Quinz.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om het mandaat te herhalen van Guillaume von Wintersdorff, 
wonende Rhododendronlaan 14 te 1950 Kraainem, met 16 ja-stemmen en 2 
onthoudingen aangeduid conform de gemeenteraadsbeslissing van 27 augustus 2019.

Artikel 2:
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda:

• Bespreking van de stand van zaken van de vereffeningswerkzaamheden:
◦ Overzicht van het verkochte vastgoed en plan van aanpak voor de verkoop 

van het overige vastgoed.
◦ De uitvoering van de verplichtingen van de Intercommunale on de 

overeenkomst met de VMM.
◦ Financieel overzicht betreffende inkomsten en uitgaven van de 

vereffeningswerkzaamheden.
◦ Vraagstelling.
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Artikel 3:
De gemeenteraad beslist om het college van burgemeester en schepenen te gelasten met 
de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer hiervan kennis te geven aan 
Advocaten Quinz, Medialaan 25B te 1800 Vilvoorde.

10. HAVILAND - BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING - 23 OKTOBER 2019

Feiten en context
• Haviland nodigt het gemeentebestuur per aangetekende brief van 4 juli 2019 uit 

om de bijzondere algemene vergadering bij te wonen. Deze zal plaats vinden op 
woensdag 23 oktober 2019 om 18 uur in de kantoren van Haviland, 
Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik

• De agenda werd als volgt samengesteld:
◦ notulen van de algemene vergadering van 12 juni: goedkeuring
◦ verlenging bestaansduur Haviland: goedkeuring
◦ voorstel statutenwijziging: goedkeuring
◦ verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de 

coördinatie van de statuten: goedkeuring
◦ toetreding politiezone (art. 8): goedkeuring
◦ benoeming leden algemeen comité (art. 39): goedkeuring
◦ varia

Juridische gronden
• Art. 41, 4° van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad is bevoegd voor het oprichten van en het toetreden tot 
rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan  of 
vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en 
ondernemingen.

• Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij mevrouw D. Cardon de 
Lichtbuer aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde voor het bijwonen van 
de algemene vergaderingen van Haviland.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van Haviland voor de buitengewone 
algemene vergadering van 23 oktober 2019.

Artikel 2:
De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 23 
oktober 2019 van Haviland goed.

11. BEKKENBESTUUR DIJLE-ZENNE - VERSLAG VAN 23 MEI 2019

Feiten en context
• Op 23 mei 2019 woonde de heer Luc Timmermans de vergadering van 

Bekkenbestuur Dijle-Zenne bij.
• De heer Luc Timmermans stelde hiervan een verslag op.
• Dit verslag wordt als bijlage gekoppeld aan dit punt.

Besluit

Enig artikel:
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De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van Bekkenbestuur 
Dijle-Zenne van 23 mei 2019, opgesteld door de heer Luc Timmermans.

12. RIOPACT - VERSLAG VAN  25 JUNI 2019

Feiten en context
• Op 25 juni 2019 woonde de heer Luc Timmermans de vergadering van het 

Riopactcomité bij.
• De heer Luc Timmermans stelde hiervan een verslag op.
• Dit verslag wordt als bijlage gekoppeld aan dit punt.

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van het 
Riopactcomité van 25 juni 2019, opgesteld door de heer Luc Timmermans.

13. INTEGRAAL REGLEMENT RIOLERING EN KLEINSCHALIGE 
WATERZUIVERING - GOEDKEURING

Feiten en context
• In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water werden door de Belgische en 

Vlaamse overheid een heleboel initiatieven genomen om te zorgen dat er een 
wettelijke basis werd gelegd om tegen 2021 een goede toestand van de 
oppervlaktewateren en het grondwater te bekomen.

• Een belangrijke stap daarin is de vaststelling van stroomgebiedbeheerplannen en 
de daarbij horende zoneringsplannen en gebieddekkende uitvoeringsplannen voor 
riolering die per gemeente werden opgemaakt. Op deze plannen wordt de huidige 
en toekomstige toestand voor riolering en waterzuivering ingetekend en 
geïnventariseerd. (zie: https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan )

• Daarnaast draagt de gemeente de verantwoordelijkheid voor het voeren van een 
eigen rioleringsbeleid in overleg met de rioolbeheerder binnen de wettelijke 
voorschriften: rioolaansluitingen, keuringen, retributies voor aansluitkost, 
belasting voor handhaving, mogelijke subsidies, collectieve bouw van individuele 
behandelingsinstallaties voor afvalwater - IBA's, enz.....

• Hierdoor is het nuttig een integraal reglement op te stellen dat de verschillende 
aspecten van een rioolaansluitingen en een kleinschalige waterzuivering 
behandelt. Dit integraal reglement moet door de gemeenteraad worden 
goedgekeurd.

• Daarnaast dient de gemeenteraad een handhavingsreglement goed te keuren 
(voorstel van reglement in een volgend collegepunt), dat een belasting oplegt aan 
alle eigenaars die in gebreke blijven in de uitvoering van het nieuwe integraal 
rioleringsreglement.

Juridische gronden
• decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, eerste lid, 2° 

betreffende de bevoegdheid van de gemeenteraad voor het vaststellen van 
gemeentelijke reglementen.

• VLAREM II van 1 juni 1995.
• algemeen waterverkoopreglement van de Vlaamse Overheid van 2016
• bijzonder waterverkoopreglement van De Watergroep van 21 september 2015
• Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 juli 2019, waarbij het 

reglement ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de gemeenteraad

Argumentatie

https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan%20/t%20_blank
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• Om in aanmerking te komen voor de subsidies voor de uitvoering van 
rioleringswerken vanwege de VMM is de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels 
met afkoppeling op woningniveau noodzakelijk. 

• Een gescheiden rioleringsstelsel werkt enkel optimaal als de private afkoppeling 
voor elke woning gebeurt, aangezien de DWA-leiding anders ook moet 
overgedimensioneerd worden.

• Als de optimale afkoppeling niet voor elke woning gebeurt, hemelwater in de 
DWA-leiding terecht komt wat kan zorgen voor overlast bij buren waar de 
afkoppeling wel werd uitgevoerd. Dit is reeds het geval voor minstens 1 inwoner 
met overlast in de Acaciasstraat.

• De maximale afkoppeling op woning niveau gekoppeld aan regenwaterputten met 
hergebruik voor o.a sanitaire installaties  en infiltratiesystemen (vijver, wadi) 
verlagen de druk op het rioleringssysteem (zie hemelwaterplan in opmaak)

• Ruimtelijke ontwikkeling: Een integraal reglement laat toe alle gemeentelijk 
initiatieven op openbaar en privé domein te kaderen (verplichtingen, 
voorschriften, subsidies, handhaving, stedenbouwkundige verordeningen, ...)

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist het "Integraal reglement voor rioleringen en kleinschalige 
waterzuivering" goed te keuren, zoals vervat als bijlage.

14. SUBSIDIEREGLEMENT OPTIMALE AFKOPPELING - GOEDKEURING

Feiten en context
• Het integraal reglement riolering en kleinschalige waterzuivering voorziet in 

Hoofdstuk 9 - Subsidies, artikel 42 een subsidie voor het scheiden van het private 
rioleringsstelsel bij de aanleg van nieuwe riolering of het uitvoeren van een 
afkoppelingsproject in de straat, of de aansluiting op een IBA onder collectief 
beheer. De voorwaarden staan vermeld in het “Subsidiereglement voor de 
optimale afkoppeling van het hemelwater op privédomein”.

• De gemeenteraad dient het subsidiereglement voor de optimale afkoppeling van 
het hemelwater op privédomein goed te keuren. 

Juridische gronden
• decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, eerste lid, 2° 

betreffende de bevoegdheid van de gemeenteraad voor het vaststellen van 
gemeentelijke reglementen.

• VLAREM II van 1 juni 1995 
• algemeen waterverkoopreglement van de Vlaamse Overheid van 2016
• bijzonder waterverkoopreglement van De Watergroep van 21 september 2015
• integraal reglement riolering en kleinschalige waterzuivering van de gemeente 

Kraainem van juni 2019
• Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 juli 2019, waarbij het 

reglement ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Argumentatie
• In verschillende Vlaamse gemeenten zijn gelijkaardige reglementen van 

toepassing.
• Ruimtelijke ontwikkeling: Het subsidiereglement voor de optimale afkoppeling van 

het hemelwater op privédomein vult het Hoofdstuk 9 van het Integraal reglement 
riolering en kleinschalige waterzuivering in.
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Financiële gevolgen

De subsidie bedraagt maximaal 500 euro per woning.

Op basis van de heraanleg van 3 straten bedraagt het budget (ca 100 huizen af te 
koppelen) maximaal 50.000 euro.

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist het "Subsidiereglement voor de optimale afkoppeling van het 
hemelwater op privédomein" goed te keuren, zoals vervat als bijlage.

15. HANDHAVINGSREGLEMENT PRIVÉWATERAFVOER - BELASTING

Feiten en context
• Het integraal reglement riolering en kleinschalige waterzuivering voorziet in 

Hoofdstuk 10 - Handhaving, artikel 43 een belasting als de verplichtingen van dit 
reglement niet worden nageleefd.

• De gemeenteraad dient het handhavingsreglement voor privéwaterafvoer goed te 
keuren, dat een belasting oplegt aan alle eigenaars die in gebreke blijven in de 
uitvoering van het  integraal rioleringsreglement.

Juridische gronden
• decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
• VLAREM II van 1 juni 1995
• algemeen waterverkoopreglement van de Vlaamse Overheid van 2016
• bijzonder waterverkoopreglement van De Watergroep van 21 september 2015
• integraal reglement riolering en kleinschalige waterzuivering van de gemeente 

Kraainem van juni 2019
• Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 juli 2019, waarbij het 

reglement ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.

Argumentatie
• In verschillende Vlaamse gemeenten zijn gelijkaardige reglementen van 

toepassing.
• Ruimtelijke ontwikkeling: Het handhavingsreglement voor privéwaterafvoer vult 

het Hoofdstuk 10 van het Integraal reglement riolering en kleinschalige 
waterzuivering in.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist het "Handhavingsreglement voor de privéwaterafvoer - 
Belasting" goed te keuren, zoals vervat als bijlage. 

16. MILIEUADVIESRAAD - SAMENSTELLING

De gemeenteraad beslist het voorstel te verdagen naar een volgende zitting.

Interventie(s)
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De voorzitter vraagt om het voorstel te verdagen omwille van een misvatting tussen de 
agendapunten GECORO en milieuadviesraad, meer bepaald op vlak van politieke 
vertegenwoordiging. Er werd een amendement ingediend op de gemeenteraadzitting van 
juni door raadslid Cardon de Lichtbuer, voor het punt dat voorligt werd echter geen 
amendement ontvangen.
Om alle misverstanden te vermijden, wordt voorgesteld om het punt in een volgende 
zitting te behandelen, na het nodige overleg.

17. ADVIESRADEN: SAMENSTELLING GECORO

Feiten en context
• Bij het begin van een nieuwe legislatuur dient door de gemeenteraad een nieuwe 

gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) samengesteld te 
worden. 

• Er werd een oproep tot kandidatuur geplaatst in het infoblad van maart. Deze 
oproep werd eveneens op de gemeentelijke website geplaatst. 

• Er werden dankzij de oproep in het infoblad en op de gemeentelijke website 16 
kandidaturen ontvangen:
◦ Isabel Rodriguez
◦ Jean Philippe Danneels
◦ Daniel Dierckx
◦ Lucien Verheyden
◦ Guillaume de Ribaucourt
◦ Christian Deltenre 
◦ André Van Mierlo
◦ Liesbeth Gestels
◦ Audrey Beaujean
◦ Philippe Sala
◦ Anny Verbrugghe 
◦ Vincent Simonart
◦ Sylvie Piedboeuf
◦ Christophe Speth
◦ Geoffroy Blondiaux 
◦ Jean de Ryckere

• De GECORO in Kraainem dient als volgt samengesteld te zijn:
◦ minimaal 3 deskundigen en plaatsvervangers
◦ minimaal 4 maatschappelijke geledingen en plaatsvervangers
◦ minimaal 9 en maximaal 13 leden
◦ niet meer dan twee derde van de leden mogen van hetzelfde geslacht zijn

• De volgende maatschappelijke organisaties dienen een afgevaardigde te sturen 
voor de GECORO, zoals beslist in de gemeenteraad van 18 december 2007:
◦ De maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door de verenigingen van 

werknemers;
◦ De maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door de verenigingen van 

werkgevers of zelfstandigen;
◦ De maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door de verenigingen voor 

milieu en natuur;
◦ De maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door verenigingen voor 

cultuur.
• De volgende maatschappelijk geledingen werden door de dienst aangeschreven: 

◦ de Conseil culturel francophone
◦ de Nederlandstalige cultuurraad
◦ de Nederlandstalige jeugdraad
◦ de Franstalige jeugdraad
◦ de Nederlandstalige sportraad
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◦ de Nederlandstalige jeugdraad
• Er werd een amendement ingediend door raadslid Christiaan Marichal, eenparig 

aanvaard, ter toevoeging van twee politieke afgevaardigden per fractie.

Juridische gronden
• de Vlaamse codex ruimtelijke ordening

◦ titel I, afdeling 3: de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
▪ regelt de samenstelling en oprichting van de gemeentelijke commissie 

ruimtelijke ordening
◦ titel VII: man-vrouw evenwicht in de gemeentlijke commissie ruimtelijke 

ordening
• Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de 

samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale, 
intergemeentelijke en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening van 19 
mei 2000
◦ preciseert de regels tot samenstelling en oprichting van de gemeentelijke 

commissie ruimtelijke ordening.
• de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2007 waarin de maatschappelijke 

geledingen voor de GECORO worden aangeduid

Argumentatie
• Wat betreft de maatschappelijk geledingen: 

◦ De werknemers, werkgevers en zelfstandigen organisaties werden niet 
aangeschreven. De vertegenwoordigers van deze verenigingen waren tijdens 
geen enkele vergadering aanwezig in de vorige legislatuur. Er is dus weinig 
interesse. 

◦ Van volgende verenigingen werd een antwoord ontvangen: 
▪ de Franstalige cultuurraad: Eva Kahn, met als plaatsvervanger Pol Briol
▪ de Nederlandstalige cultuurraad: Magda Calleeuw, met als plaatsvervanger 

Liliane Hertens
◦ Van de overige verenigingen werd geen antwoord ontvangen. Bijgevolg 

werden volgende verenigingen bijkomend gecontacteerd: 
▪ de transitiebeweging 'Wok en Transition' (milieuvereniging)
▪ de franstalige Fietsersbond 'GRACQ' (fietsersvereniging)

◦ De GRACQ antwoordde positief:
▪ Christophe Speth met als plaatsvervanger Bernard Bailly

◦ De vereninging Wok en Transition antwoordde eveneens positief: 
• Geoffroy Anciaux met als plaatsvervanger Sébastien Nollet

• Wat betreft de deskundigen:
◦ volgende kandidaturen werden niet weerhouden wegens politieke affiniteiten:

▪ Isabel Rodriguez
▪ Philippe Sala 
▪ Vincent Simonart

• Na afweging van de kandidaturen wordt de volgende samenstelling voorgesteld 
door de dienst:
◦ Lucien Verheyden met als plaatsvervanger Jean Philippe Danneels
◦ Geoffroy Blondiaux met als plaatsvervanger Daniel Dierckx
◦ Liesbeth Gestels met als plaatsvervanger Christian Deltenre
◦ Audrey Beaujean met als plaatsvervanger André Van Mierlo
◦ Sylvie Piedboeuf met als plaatsvervanger Jean de Ryckere

• Dit komt neer op een totaal van 5 deskundigen, 4 maatschappelijk geledingen en 
hun plaatsvervangers (9 vaste leden in totaal)

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit 
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Franstalige cultuurraad - Eva Kahn met 15 ja-stemmen, 3 nee-stemmen, 1 onthouding

Franstalige cultuurraad - Plaatsvervanger Pol Briol met 14 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 
1 onthouding

Nederlandstalige cultuurraad - Magda Calleeuw met 19 ja-stemmen

Nederkandstalige cultuurraad - Plaatsvervanger Liliane Hertens met 15 ja-stemmen, 3 
nee-stemmen, 1 onthouding

GRACQ - Christophe Speth met 16 ja-stemmen, 3 nee-stemmen

GRACQ -¨Plaatsvervanger Berbard Bailly met 15 ja-stemmen, 4 nee-stemmen

Deskundige - Lucien Verheyden met 14 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 1 onthouding

Deskundige - Plaatsvervanger van Lucien Verheyden - Jean Philippe Danneels met 13 ja-
stemmen, 5 nee-stemmen, 1 onthouding

Deskundige - Geoffroy Blondiaux met 16 ja-stemmen, 3 nee-stemmen

Deskundige - Plaatsvervanger van Geoffroy Blondiaux - Daniel Dierckx met 16 ja-
stemmen, 3 nee-stemmen

Deskundige - Liesbeth Gestels met 14 ja-stemmen, 5 nee-stemmen

Deskundige - Plaatsvervanger van Liesbeth Gestels - Christian Deltenre met 14 ja-
stemmen, 5 nee-stemmen

Deskundige - Audrey Beaujean met 15 ja-stemmen, 4 nee-stemmen

Deskundige - Plaatsvervanger van Audrey Beaujean - André Mierlo met 15 ja-stemmen, 
4 nee-stemmen

Deskundige - Jean de Ryckere met 18 ja-stemmen, 1 nee-stem

Deskundige - Plaatsvervanger van Jean de Ryckere - Sylvie Piedboeuf met 16 ja-
stemmen, 3 nee-stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke commissie van ruimtelijke ordening als volgt 
samen: 

• Maatschappelijk geledingen:
◦ de Franstalige cultuurraad: Eva Kahn (15 ja, 3 nee, 1 onth), met als 

plaatsvervanger Pol Briol (14 ja, 4 nee, 1 onth)
◦ de Nederlandstalige cultuurraad: Magda Calleeuw (19 ja), met als 

plaatsvervanger Liliane Hertens (15 ja, 3 nee, 1 onth)
◦ ◦de GRACQ: Christophe Speth (16 ja, 3 nee) met als plaatsvervanger Bernard 

Bailly (15 ja, 4 nee)
◦ de vereniging Wok en Transition: Geoffroy Anciaux (16 ja, 3 nee) met als 

plaatsvervanger Sébastien Nollet (16 ja, 3 nee)
• Deskundigen:

◦ Lucien Verheyden (14 ja, 4 nee, 1 onth) met als plaatsvervanger Jean-Philippe 
Danneels (13 ja, 5 nee, 1 onth)

◦ Geoffroy Blondiaux (16 ja, 3 nee) met als plaatsvervanger Daniel Dierckx (16 
ja, 3 nee)
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◦ Liesbeth Gestels (14 ja, 5 nee) met als plaatsvervanger Christian Deltenre (14 
ja, 5 nee)

◦ Audrey Beaujean (15 ja, 4 nee) met als plaatsvervanger André Van Mierlo (15 
ja, 4 nee)

◦ Jean de Ryckere ( 18 ja, 1 nee) met als plaatsvervanger Sylvie Piedboeuf (16 
ja, 3 nee)

• Politieke afgevaardigden:
◦ Arnold d'Oreye de Lantremange 
◦ Christiaan Marichel
◦ Dorothée Cardon de Lichtbuer
◦ Johan Forton

• Niet stemgerechtigde leden:
◦ schepen van ruimtelijke ordening
◦ van rechtswege secretaris: de omgevingsambtenaar

18. MILIEU – INTERZA - REGLEMENT - CAMERATOEZICHT OP HET OPENBAAR 
DOMEIN

Feiten en context
• Interza wenst cameratoezicht op het openbaar domein in te voeren ter bestrijding 

van sluikstorten. Hiervoor dient een reglement te worden goedgekeurd door de 
gemeenteraad.

Juridische gronden
• Het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden.
• Het decreet Lokaal Bestuur.
• De wet op het politieambt van 5 augustus 1992.
• De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
• De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 

bewakingscamera’s. 
• De beslissing van het schepencollege van 25 juni 2019 tot invoering van 

cameratoezicht op het openbaar domein.

Adviezen
• Het gunstig advies dd. 26 juni 2019 van de korpschef van de lokale politiezone 

Wokra, met betrekking tot plaatsing en gebruik van cameratoezicht in het kader 
van sluikstort op het grondgebied van Kraainem.

Argumentatie
• De gemeentelijke diensten, Interza en de politiezone Wokra worden regelmatig 

geconfronteerd met de problematiek van sluikstorten.
• Cameratoezicht is een nuttig hulpmiddel voor de objectieve waarneming van 

sluikstorten.
• Er moet duidelijk rekening worden gehouden met de aanbevelingen omtrent de 

bescherming van de privacy en de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot 
cameratoezicht op de openbare weg.

• Voor het invoeren van een cameratoezicht is een gunstig advies van de korpschef 
van de lokale politiezone Wokra noodzakelijk. 

• In de omliggende intercommunales zijn er positieve ervaringen met de inzet van 
een verplaatsbare camera die de beelden registreert en voor een beperkte tijd 
opslaat.

• De start van het project zal in de media worden aangekondigd. 
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• In de buurt van de verplaatsbare camera dienen de nodige waarschuwingen te 
worden aangebracht, zodat de burgers worden geïnformeerd over het lopende 
cameratoezicht op de plaatsen die zij betreden.

• De intercommunale Interza zal eigenaar zijn van de opnames en de directeur 
duidt de personen aan die toegang hebben tot de beelden, ze kunnen verwerken 
en de gegevens kunnen meedelen binnen het kader van de gestelde 
doelstellingen.

Financiële gevolgen
De aankoop van de camera wordt gefinancierd door de intercommunale Interza.

Besluit met eenparigheid der stemmen

De gemeenteraad keurt het hiernavolgende reglement cameratoezicht goed.

Artikel 1: Begripsbepalingen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 
1° “wet van 8 december 1992”, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; 
2° “camerawet”, de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het 
gebruik van bewakingscamera’s (en zoals gewijzigd door de wet van 21 maart 2018); 
3° “verantwoordelijke voor de verwerking”, degene, die de beslissing neemt tot de 
plaatsen van het camerasysteem en dit systeem beheert. De intercommunale Interza 
is de verantwoordelijke voor de verwerking van de opname en de gemaakte beelden.
4° “verwerker”, degene, die de zorg heeft voor de technische verwerking van de 
gegevens of daarin een aandeel heeft. De leidend ambtenaar van Interza duidt de 
personen aan die toegang hebben tot het bekijken en meedelen, alsook tot de 
verwerking van de beelden en aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld 
binnen het kader van de gestelde doelstellingen;
5° “Commissie”, de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 
6° “cameratoezicht”, toezicht met behulp van camera- en videotechnieken voor 
veiligheidsdoeleinden; 
7° “verwerking van beelden”, elk opnamesysteem, analoog of numeriek, al dan niet 
onderbroken, met of zonder bewaring van deze opnames, op welke drager dan ook. 
8° “verplaatsbare camera”, de vaste camera die verplaatst kan worden van een 
plaats die onder toezicht staat naar een andere plaats die onder toezicht staat, 
afhankelijk van de ernst en de frequentie van overlast, schade of misdrijven, zonder 
dat deze camera gedurende de vaststellingen verplaatst kan worden.

Artikel 2: Doel van de verwerking van beelden

De verwerking van beelden omvat volgende doelstellingen: 
- voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen van overlast onder de vorm van 
sluikstorten.
- voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen van overlast onder de vorm van 
inbraak op het recyclagepark.
- verschaffen van informatie die de politie in staat stelt bedoelde overlast en 
misdrijven op te sporen en te vervolgen;

Artikel 3: Categorieën van personen opgenomen in de verwerking van beelden 

De verwerking van beelden bevat uitsluitend gegevens over bezoekers van de 
onmiddellijke omgeving van de camera’s. 
De verplaatsbare bewakingscamera’s kunnen worden geplaatst op locaties waar 
sluikstorten worden vastgesteld of verwacht worden. 
De vaste bewakingscamera’s kunnen worden geplaatst op volgende locaties:
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- het gemeentelijk recyclagepark
- locaties van het openbaar domein waar sluikstorten worden vastgesteld of verwacht 
worden.

Bij toevoeging van nieuwe locaties zal de gemeenteraad hiervan in kennis gesteld 
worden.
Er wordt op toegezien dat de bewakingscamera's niet specifiek gericht worden op een 
plaats waarvoor de verantwoordelijke voor de verwerking niet zelf de gegevens verwerkt, 
tenzij hij daarvoor expliciet de toestemming heeft van de verantwoordelijke voor de 
verwerking van de betrokken plaats. 

Artikel 4: Soorten van gegevens, wijze van verkrijging 

De verwerking van beelden bestaat uit beelden van zodanige kwaliteit dat personen te 
identificeren zijn. 
De in het eerste lid bedoelde gegevens worden verkregen: 

- met behulp van camera’s in de openbare ruimte die niet in real time opgevolgd 
worden (opnames); 

Bewakingscamera's mogen in geen geval beelden opleveren die de intimiteit van een 
persoon schenden of gericht zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, 
religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven 
of de gezondheidstoestand. 
Elk heimelijk gebruik van bewakingscamera’s is verboden. 

Artikel 5: Het beheer, de bewerking en de verwerking van beelden 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden is Interza.
De beelden moeten een waarmerk bevatten om de echtheid ervan te garanderen. 
De gegevens mogen op geen enkele wijze bewerkt worden. 

Artikel 6: Toegang tot de beelden 

De apparatuur voor het systeem van de camerabewaking staat opgesteld in de 
hoofdzetel van Interza, Hoogstraat 185, Zaventem teneinde de toegankelijkheid tot het 
systeem te kunnen bewaken.
Rechtstreeks toegang tot de beelden hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van 
de hun opgedragen werkzaamheden: 

- de leidend ambtenaar
- de door de leidend ambtenaar aangeduide personeelsleden van de intercommunale 
belast met taken rond de handhaving van sluikstorten

Deze personen hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens die de beelden 
opleveren. 
De leidend ambtenaar waakt erover dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot 
het systeem. 
In het geval van een onderzoek naar criminele feiten of andere vormen van overlast dan 
deze vermeld in artikel 2, kan de verwerker de verkregen gegevens doorgeven aan de 
(inter)gemeentelijke ambtenaren en/of lokale toezichthouders of politie voor het 
opmaken van een proces-verbaal voor een gemeentelijke administratieve sanctie of een 
inbreuk op de milieuwetgeving.

Artikel 7: Verbanden met andere persoonsregistraties 

Deze verwerking van beelden heeft in principe geen verbanden met andere 
persoonsregistraties. 
De politie kan de gegevens uit de registratie gebruiken als bewijsmateriaal bij een 
incident vallend onder de cameradoelstelling, vermeld in artikel 2. 

Artikel 8: Verstrekking aan gemeentelijke en niet-gemeentelijke organisaties 
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Er worden enkel gegevens verstrekt aan de politie en de gerechtelijke overheden. 
In het kader van de opmaak van een proces-verbaal voor een gemeentelijke 
administratieve sanctie of een inbreuk op de milieuwetgeving. kunnen ook gegevens 
worden verstrekt aan de betreffende politiefunctionarissen, gemeentelijke ambtenaren 
en/of lokale toezichthouders. 

Artikel 9: Verwijdering en vernietiging van gegevens 

De beelden worden niet langer bijgehouden dan strikt noodzakelijk met een maximum 
van 1 maand. 
Alleen in het geval gegevens noodzakelijk zijn voor opsporingsonderzoek van de politie 
en moeten dienen als bewijsmateriaal tijdens een rechtszitting, indien beelden een 
bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of 
het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of 
een slachtoffer, kunnen gegevens langer bewaard worden. 
De gegevens worden in dat geval bewaard totdat het opsporingsonderzoek en de 
gerechtelijke procedure zijn afgerond. 
Na de gestelde bewaarduur worden de beelden vernietigd. 

Artikel 10: Informatieplicht 

De zone onder cameratoezicht wordt gesignaleerd met aangepaste signalisatie 
(pictogrammen) ter hoogte van de invalswegen/de toegang tot de plaatsen die onder 
toezicht staan / ter hoogte van het recyclagepark. De pictogrammen bevatten alle 
wettelijk verplichte vermeldingen. 

Artikel 11 : Inzagerecht 

Iedere gefilmde persoon heeft een recht van toegang tot de beelden. 
Hij richt daartoe een gemotiveerd verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking 
conform de artikelen 10 en volgende van de wet van 8 december 1992. 

19. PLANNENREGISTER

Feiten en context
 Artikel 7.6.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening bepaalt dat elke 

gemeente een plannenregister moet opmaken.
 De procedure voor het conform verklaren van het plannenregister wordt geregeld 

door artikel 7.6.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en het besluit van 
de Vlaamse regering houdende de bepaling van nadere regels voor de opmaak en 
de actualisering van het plannenregister (besluit van 5 mei 2000, BS 23 mei 
2000, laatst gewijzigd via BVR 5/6/2009).

 De procedure komt hier op neer:
o De gemeenteraad moet het plannenregister vaststellen. Dit betekent dat in 

het besluit een volledige lijst van de plannen uit het plannenregister dient 
opgenomen te worden met verwijzing naar de eventuele digitale 
bestanden;

o De dataset van het plannenregister wordt per e-mail opgestuurd naar de 
provinciale afdeling van het agentschap Ruimte en Erfgoed, tesamen met 
de ingescande gemeenteraadsbeslissing. Om de herkenbaarheid van de 
mail te waarborgen bevat deze de vermelding "PLREG (naam gemeente) – 
conformverklaring – GR dd (datum)";

o het college van burgemeester en schepenen bezorgt per aangetekend 
schrijven de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van de provincie 
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een afschrift van deze e-mail en de gemeenteraadsbeslissing. De plannen 
zelf moeten niet opgestuurd worden.

 Op 18 juli 2019 werd door Ruimte Vlaanderen meegedeeld dat na intens informeel 
overleg over het plannenregister van de gemeente, er een kwalitatief ontwerp-
plannenregister werd opgesteld, dat voldoet aan de technische richtlijnen terzake 
en dewelke volledig en nauwkeurig is. Het ontwerp-plannenregister kan conform 
worden verklaard en de vraag wordt gesteld aan de gemeente Kraainem om de 
procedure op te starten om het plannenregister conform te laten verklaren. 

 Na de conformverklaring worden de subsidies volgens het besluit van de Vlaamse 
regering tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan 
gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningen- en het eerste 
plannenregister van 22 juni 2001, laatst gewijzigd 11 januari 2010, overgemaakt. 
Art. 6 bepaalt dat de subsidie automatisch wordt uitbetaald na de 
conformverklaring van het eerste plannenregister door de Vlaamse regering. 

Juridische gronden
 Artikel 7.6.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met de bepalingen 

betreffende het plannenregister;
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 houdende de nadere regels 

voor de opmaak en de actualisering van het plannenregister;
 Het besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de voorwaarden voor de 

toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste 
vergunningen- en het eerste plannenregister van 22 juni 2001, laatst gewijzigd 11 
januari 2010, overgemaakt. 

Adviezen
 Op 18 juli 2019 werd een schrijven van Ruimte Vlaanderen ontvangen, waarbij 

aan de gemeente Kraainem werd meegedeeld dat er een kwalitatief ontwerp-
plannenregister werd opgesteld en dewelke conform kan worden verklaard;

Financiële gevolgen
Artikel 5 §3, van besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de voorwaarden voor 
de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste 
vergunningen- en het eerste plannenregister, bepaalt dat indien de planneninventaris en 
het contourenoverzicht in digitale vorm worden overgedragen het bedrag van de subsidie 
forfaitair bepaald wordt op 3.718,40 euro. 

budgetsleutel geraamde inkomst
AR 74049999
BI 019000

3.718,40 euro 

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad besluit het plannenregister, dat volgende volledige lijst bevat, in 
digitale vorm aan de afdeling van het agentschap Ruimte Vlaanderen te bezorgen:

plan_id d_bs naam

RUP_02000_212_00124_00001 2012.02.02

Afbakening van het Vlaams 
Strategisch gebied rond Brussel 
en aansluitende 
openruimtegebieden

RUP_02000_212_00124_00002 2015.04.16
Afbakening van het Vlaams 
Strategisch gebied rond Brussel 
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en aansluitende 
openruimtegebieden - cluster 
Zaventem

GWP_02000_222_00025_0000
1 1977.04.15

Origineel bij K.B. goedgekeurd 
gewestplan

GWP_02000_222_00025_0001
2 1999.08.12

Besluit van de Vlaamse Regering 
houdende definitieve vaststelling 
van het plan tot gedeeltelijke 
wijziging van het gewestplan 
Halle-Vilvoorde-Asse op het 
grondgebied van de gemeenten 
(...), Kraainem, (...)

GWP_02000_222_00025_0001
6 2000.11.11

Besluit van de Vlaamse Regering 
houdende definitieve vaststelling 
van het plan tot gedeeltelijke 
wijziging van het gewestplan 
Halle-Vilvoorde-Asse op het 
grondgebied van de gemeenten 
(...), Kraainem, (...)

BVO_02000_231_00001_00001 1997.05.07

Besluit van de Vlaamse regering 
van 29 april 1997 houdende 
vaststelling van een algemene 
bouwverordening inzake wegen 
voor voetgangersverkeer

BVO_23099_231_00002_00001 1995.11.29

Gemeentereglement op de 
afsluitingen tussen eigendommen, 
inplanting van tennisterreinen en 
van de bomen

SVO_02000_233_00002_00001 2005.08.10

Besluit van de Vlaamse Regering 
van 8 juli 2005 houdende 
vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening 
inzake openluchtrecreatieve 
verblijven en de inrichting van 
gebieden voor dergelijke 
verblijven (wijziging)

SVO_02000_233_00003_00004 2011.08.02

Besluit van de Vlaamse Regering 
van 10 juni 2011 tot vaststelling 
van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening 
inzake toegankelijkheid (wijziging)

SVO_02000_233_00004_00001 2016.09.19

Besluit van de Vlaamse Regering 
van 15 juli 2016 houdende 
vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening 
inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden 
lozing van afvalwater en 
hemelwater

SVO_02000_233_00005_00001 2017.07.11

Besluit van de Vlaamse Regering 
houdende vaststelling van een 
gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake breedband

SVO_20001_233_00003_00002 2013.01.15

Provinciale stedenbouwkundige 
verordening met betrekking tot 
het overwelven van grachten en 
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onbevaarbare waterlopen

SVO_20001_233_00004_00001 2014.10.20

Provinciale stedenbouwkundige 
verordening met betrekking tot 
verhardingen

Artikel 2:
De gemeenteraad besluit het budget voor de subsidie van 3.718,40 euro te voorzien in 
Budgetwijziging 2 - 2019. 

20. AMENDEMENT - GECORO

Feiten en context
• Op punt 14 van de dagorde van de Gemeenteraad van 27 augustus 2019 

(samenstelling van de Milieu Adviestraad) wordt door de diensten voorzien dat de 
2 politieke fracties elk een afgevaardigde naar de vergaderingen kunnen sturen, 
die geen lid van de raad zijn maar die als waarnemers samen  met de twee 
schepenen kunnen zetelen.

• Indien de Gemeenteraad dit voorstel aanvaardt zal elke fractie 2 politieke 
afgevaardigden sturen (1 schepen KU/LB – 1 schepen Defi/MR/Ind – 1 
afgevaardigde KU/LB – 1 afgevaardigde Defi/MR/Ind).

• Om het evenwicht te behouden tussen de samenstelling van de MAR (adviesraad) 
en de GECORO (adviesraad) wordt er hier ook gevraagd dat de 2 politieke fracties 
elk 2 afgevaardigden kunnen sturen (De Burgemeester KU/LB-1 schepen KU/LB – 
2 afgevaardigden Defi-MR-Ind) en bijgevolg het enig artikel in fine te wijzigen.

Juridische gronden
• decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40 betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad heeft amendement ingediend door raadslid Chr. Marichal behandeld bij 
het desbetreffend punt "Adviesraden - Samenstelling GECORO.

21. BENOEMING BURGEMEESTERS RANDGEMEENTEN

Feiten en context
• Op 2 juli 2019 werd de beslissing van de Minister van Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Wonen , Gelijke kansen en Armoedebestrijding  vernietigd door het 
arrest van Raad van State (nr 245052 tot en met 2045055) waardoor de 
burgemeesters van de randgemeenten Wezembeek Oppem, Linkebeek, Sint 
Genesius-Rhode en Drogenbos benoemd konden worden.

Juridische gronden
• beslissing van de raad van state van 2 juli 2019.
• decreet lokaal bestuur, art. 40, betreffende de bevoegdheden van de 

gemeenteraad.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen
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Besluit met 16 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Elisabeth d'Ursel, Marie-France 
Constant, Pierre Simon, Guillaume von Wintersdorff, Arnold d'Oreye de Lantremange, 
Olivier Joris, Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André 
Ivanszky, Anne-Charlotte Sala, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, 
Christiaan Marichal en Isabelle Fouarge), 3 onthoudingen (Johan Forton, Luc 
Timmermans en Anja Vermeulen)

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om in naam van de gemeenteraad van Kraainem een 
felicitatiebrief te sturen naar de genoemde burgemeesters van Wezembeek-Oppem, 
Linkebeek, Sint- Genesius-Rhode en Drogenbos met de volgende tekst: 

“Mijnheer de burgemeester ,

In naam van de gemeenteraad van de gemeente Kraainem, vergaderend in zitting van 
27 augustus 2019, feliciteren wij u met uw benoeming.

Die benoeming is het resultaat van uw moed en uw doorzetting.
Het is de rol van een hoogste rechtscollege, zoals de Raad van State, om verschillen in 
de interpretatie van de wetten die van toepassing zijn in de zaken die hem worden 
voorgelegd te beslechten, zodat er een einde komt aan de juridische onzekerheid ter 
zake.
Dit arrest stelt de bevolking en het bestuur voor de toekomst gerust “.

Artikel 2:
De burgemeester wordt belast  met de uitvoering  van deze beslissing. 

22. INTERZA - VERSLAG - RAAD VAN BESTUUR - 21 JUNI 2019 - RAADSLID G. 
VON WINTERSDORFF

Feiten en context
• Op 21 juni 2019 woonde raadslid G. von Wintersdorff, de vergadering bij van de 

raad van bestuur van Interza.
• Hiervan stelde hij een verslag op:

"Overeenkomstig met het Decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke 
samenwerking (Vlaams Gewest) heb ik de eer het verslag af te geven voor het 
mandaat, dat mij door uw Gemeenteraad werd toevertrouwd op 8 januari 2019, 
om onze Gemeente bij de Raad van Bestuur van INTERZA te vertegenwoordigen.

INTERZA is het samenwerkingsverband rond afval van de gemeenten 
Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Steenokkerzeel en Kampenhout.

Iedere gemeente is verplicht om voor het huishoudelijk afval van de 
inwoners oplossingen te zoeken. Meer en meer gemeenten werken hiervoor met 
elkaar samen.

De bijdragen van de inwoners blijven lager dan de werkelijke kosten : de 
gemeenten dekken jaarlijks het verlies bij : +/- 30 %.

Belangrijke beslissingen worden bevestigd door de Gemeenteraden of 
Schepenen van Milieu.

De RvB van INTERZA is, gedurende de 6 eerste maanden van 2019, 8 
maal samen gekomen. 

De belangrijkste beslissingen die werden genomen in de verschillende 
vergaderingen in de loop van het 1ste semester van het diensjaar 2019 zijn de 
volgende :

- Nieuwe Raad van Bestuur
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Op 21 maart 2019, werd een bijzondere Raad van Bestuur gehouden voor 
de verkiezing van een Voorzitter en een Ondervoorzitter van de intercommunale 
voor volgende legislatuur, ten gevolge van de gemeenteverkiezingen van oktober 
2018.
Voorzitter : Mevrouw Marleen RAL, Schepen van Steenokkerzeel
Ondervoorzitter : Guillaume von WINTERSDORFF,

Begroting 2019
INTERZA heeft het jaar 2018 kunnen afsluiten met gunstige financiële 

resultaten ondanks een verhoging van de verbrandingskosten en de 
responsabiliseringsbijdrage van de statutaire pensioenen.

INTERZA stelt een budget van 8.381.600 € met eigen inkomsten ter 
waarde van 1.820.400 €. De werkingsbijdrage ten laste van de vennoten zou 
hierdoor 6.561.200 € bedragen of 76,82 € per inwoner.

De werkingskosten opgevraagd door INTERZA voor  onze Gemeente word 
bepaald op 1.050.398 € voor het diensjaar 2019 (in vergelijking met 2018 : 
1.053.432 €)
- Vanaf januari 2019 zullen asbest bigbags op alle recyclageparken worden 
verkocht. Asbest zal dan enkel verpakt mogen aangebracht worden.

- Gewichtstatistieken  voor de Gemeente Kraainem in 2018 :

Huis-aan-huis ophaling
Totaal per inwoner

GFT 1.440.430 kg 105.47 kg
Restafval 1.428.580 104.60
Grof     13.077               0.96
Papier   558.200             40.87
Glas   303.360   22.21
PMD   151.580  11.10

Totaal         3.895.247 kg 285.22 kg

Op het recyclagpark werd ongeveer 100 kg (samen) per inwoner geteld.
Het aantal bezoekers op het recyclagepark in Kraainem, was,  in 2018 :  23.733.

Voor huis-aan-huisinzameling zijn de statistieken van het 2de semestre 
2018 zeer gunstig. Restafval daalt in vergelijking met vorig jaar met ca 
1kg/inwoner, voor GFT is er door de droge zomer een daling van 5 kg per 
inwoner. Voor de andere afvalsoorten is er weining verschil, ook in het 
recyclagepark.

- Opdracht sortering PMD (Plastiek, Metaal en Doosjes)

Vanaf 2022 zal P + Md ingevoerd worden : alle plastieke verpakkingen zullen mee 
mogen in de blauwe zakken.

- Plaatsing camera’s op recylageparken

De inbraken op de recyclageparken blijven aanhouden. Daarnaast is er ook 
regelmatig sprake van agressie ten aanzien van de pachtbeheerders of 
sluikstorten binnen of buiten het park.
De RvB zal aan de venootgemeenten toestemming vragen om camera’s te 
installeren (ca 8000 € + btw per camera)
De Gemeenten werden hierover in kennis gesteld en gaven geen verdere 
bemerkingen of feedbak.  Een subsidie zal waarschijnlijk verleend worden voor de 
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aankoop van sluikstortscamera’s, en ook voor straatvuilnisbakjes. INTERZA zal de 
kosten van aankoop en plaatsing van de camera’s ten last nemen.

- Operatie PROPER
« OPERATIE PROPER « is een project van INTERZA in samenwerking met      
de mooimakers, waarbij de scholen en verenigingen op basis van een aktieplan 
een jaar lang aan de slag gaan om zwerfvuil, te verzamelen.

In ruil, krijgen ze op het einde van het jaar een financiële beloning van 3 € 
per schoolleerling  of 2.25 € per lid voor verenigingen met een maximum van 
1500 €.

In 2018-19, was in Kraainem maar één school ingeschreven.
Er zal vanaf juli 2019 een aanschrijving worden gestuurd aan alle scholen 

in het INTERZA-gebied.
De zwerfvuilvrijwilligers dragen de naam van « PROPERE BURGERS ». Het 

zijn mensen die op vrijwillige basis bij hen en in de buurt zwerfvuil opruimen, en 
zij worden hierin  ondersteund  door INTERZA. Zij krijgen het nodige materiaal en 
een vrijwilligersverszekering. INTERZA haalt de gevulde zakken op.

In KRAAINEM zijn momenteel 45 vrijwilligers van 29 gezinnen.
In 2018 werden 133 restzakken + 48 PMD zakken opgehaald bij de 

PROPERE BURGERS .
- Inzamelen kaarsvet op het recyclagepark  
Sinds kort kunnen wij ook kaarsresten verzamelen op het reclycagepark.  De 
kaarsresten worden (net als de kurk) opgehaald door VLASPIT, en daar in een 
sociale werkplaats verwerkt tot nieuwe kaarsen die o.a. in de Kringwinkel van 
TELEVIL verkocht worden.
- Dienstverlening herbruikbare beker
Vanaf 2020 mogen organisatoren van evenementen geen wegwerpbekers of 
flesjes meer gebruiken. Vanwege de sociale werkplaats AMAB is er een voorstel 
tot samenwerking hierrond waarbij de intercommunale bekers zou aankopen en 
via de werkplaats ter beschikking stellen van de organisatoren (al dan niet me 
tussenkomst van de gemeente). De werkplaats zou instaan voor het wassen en de 
logistiek, de intercommunale (en de gemeenten) voor de investering en de 
communicatie.

- Sluikstort
Sinds januari 2019 ruimt INTERZA alle sluikstorten in de 5 venootgemeenten. De 
eerste drie maanden haalde het speciale Team liefst 500 afzondelijke sluikstorten 
op. Samen is dat goed voor meer dan 18 Ton of 2 volle afvalwagens.
 INTERZA ruimt alle sluikstorten (op vermelding) binnen de werkdag op.
Als dat kan, probeert INTERZA de opruimkosten door te rekenen aan de daders. 
Via getuigenissen, bewijsstukken en camerabeelden lukte dat al 40 keren !  De 
sluikstorters krijgen zo een fakturr van honderden euros en daarbovenop nog een 
GAS boete tot 350 €.
- Lange termijn strategie INTERZA
Door de stafmedewerkers van INCOVO en INTERZA samen, werd een eerste 
schets gemaakt van hoe een toekomstige beleidsscenario er zou kunnen uitzien.
- Uitdadigingen : - verminderen hoeveelheden restafval ;
                                - verbetering inzameling GFT :

           - opstarten van  p + md plus
                               - blijvend financiëel evenwicht

Ik blijf steeds tot uw beschikking voor bijkomende vragen.

Guillaume von WINTERSDORFF"

Besluit
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Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van 21 juni 
2019 van Interza, opgesteld door raadslid G. von Wintersdorff.

23. VERSLAG - INTERZA - VERSLAG 1STE SEMESTER DIENSTJAAR 2019

Feiten en context
• Raadslid G. von Wintersdorff maakt aan het gemeentebestuur een verslag over 

betreffende de intercommunale Interza - dienstjaar 2019 - 1ste semester.

INTERZA – DIENSTJAAR 2019 – 1de SEMESTER 
"Overeenkomstig met het Decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke 

samenwerking (Vlaams Gewest) heb ik de eer het verslag af te geven voor het 
mandaat, dat mij door uw Gemeenteraad werd toevertrouwd op 8 januari 2019, om 
onze Gemeente bij de Raad van Bestuur van INTERZA te vertegenwoordigen.
INTERZA is het samenwerkingsverband rond afval van de gemeenten Zaventem, 
Kraainem, Wezembeek-Oppem, Steenokkerzeel en Kampenhout.
Iedere gemeente is verplicht om voor het huishoudelijk afval van de inwoners 
oplossingen te zoeken. Meer en meer gemeenten werken hiervoor met elkaar samen.
De bijdragen van de inwoners blijven lager dan de werkelijke kosten : de gemeenten 
dekken jaarlijks het verlies bij : +/- 30 %.
Belangrijke beslissingen worden bevestigd door de Gemeenteraden of Schepenen van 
Milieu.
De RvB van INTERZA is, gedurende de 6 eerste maanden van 2019, 8 maal samen 
gekomen. 
De belangrijkste beslissingen die werden genomen in de verschillende vergaderingen 
in de loop van het 1ste semester van het dienstjaar 2019 zijn de volgende :
- Nieuwe Raad van Bestuur

Op 21 maart 2019, werd een bijzondere Raad van Bestuur gehouden voor de 
verkiezing van een Voorzitter en een Ondervoorzitter van de intercommunale voor 
volgende legislatuur, ten gevolge van de gemeenteverkiezingen van oktober 2018.
Voorzitter : Mevrouw Marleen RAL, Schepen van Steenokkerzeel
Ondervoorzitter : Guillaume von WINTERSDORFF,
Begroting 2019

INTERZA heeft het jaar 2018 kunnen afsluiten met gunstige financiële resultaten 
ondanks een verhoging van de verbrandingskosten en de 

responsabiliseringsbijdrage van de statutaire pensioenen.
INTERZA stelt een budget van 8.381.600 € met eigen inkomsten ter waarde van 

1.820.400 €. De werkingsbijdrage ten laste van de vennoten zou hierdoor 
6.561.200 € bedragen of 76,82 € per inwoner.

De werkingskosten opgevraagd door INTERZA voor  onze Gemeente word bepaald op 
1.050.398 € voor het dienstjaar 2019 (in vergelijking met 2018 : 1.053.432 €)
- Vanaf januari 2019 zullen asbest bigbags op alle recyclageparken worden verkocht. 

Asbest zal dan enkel verpakt mogen aangebracht worden.

- Gewichtstatistieken  voor de Gemeente Kraainem in 2018 :

Huis-aan-huis ophaling
Totaal per inwoner

GFT 1.440.430 kg 105.47 kg
Restafval 1.428.580 104.60
Grof     13.077    0.96
Papier   558.200  40.87
Glas   303.360  22.21
PMD   151.580 11.10
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Totaal              3.895.247 kg          285.22 kg

Op het recyclagpark werd ongeveer 100 kg (samen) per inwoner geteld.
Het aantal bezoekers op het recyclagepark in Kraainem, was,  in 2018 :  23.733.

Voor huis-aan-huisinzameling zijn de statistieken van het 2de semester 2018 zeer 
gunstig. Restafval daalt in vergelijking met vorig jaar met ca 1kg/inwoner, voor 

GFT is er door de droge zomer een daling van 5 kg per inwoner. Voor de 
andere afvalsoorten is er weining verschil, ook in het recyclagepark.

- Opdracht sortering PMD (Plastiek, Metaal en Doosjes)

Vanaf 2022 zal P + Md ingevoerd worden : alle plastic verpakkingen zullen mee 
mogen in de blauwe zakken.

- Plaatsing camera’s op recylageparken
De inbraken op de recyclageparken blijven aanhouden. Daarnaast is er ook 
regelmatig sprake van agressie ten aanzien van de pachtbeheerders of 
sluikstorten binnen of buiten het park.
De RvB zal aan de vennootgemeenten toestemming vragen om camera’s te 
installeren (ca 8000 € + btw per camera)
De Gemeenten werden hierover in kennis gesteld en gaven geen verdere 
bemerkingen of feedback.  Een subsidie zal waarschijnlijk verleend worden voor 
de aankoop van sluikstortscamera’s, en ook voor straatvuilnisbakjes. INTERZA zal 
de kosten van aankoop en plaatsing van de camera’s ten last nemen.

-Operatie PROPER
« OPERATIE PROPER « is een project van INTERZA in samenwerking met      
de mooimakers, waarbij de scholen en verenigingen op basis van een actieplan 
een jaar lang aan de slag gaan om zwerfvuil, te verzamelen.
In ruil, krijgen ze op het einde van het jaar een financiële beloning van 3 € per 

leerling  of 2.25 € per lid voor verenigingen met een maximum van 1500 
€.

In 2018-19, was in Kraainem maar één school ingeschreven.
Er zal vanaf juli 2019 een aanschrijving worden gestuurd aan alle scholen in het 

INTERZA-gebied.
De zwerfvuilvrijwilligers dragen de naam van « PROPERE BURGERS ». Het zijn 

mensen die op vrijwillige basis bij hen en in de buurt zwerfvuil opruimen, 
en zij worden hierin  ondersteund  door INTERZA. Zij krijgen het nodige 
materiaal en een vrijwilligersverzekering. INTERZA haalt de gevulde zakken op.

In KRAAINEM zijn momenteel 45 vrijwilligers van 29 gezinnen.
In 2018 werden 133 restzakken + 48 PMD zakken opgehaald bij de PROPERE 

BURGERS .

- Inzamelen kaarsvet op het recyclagepark  
Sinds kort kunnen wij ook kaarsresten verzamelen op het reclycagepark.  De 
kaarsresten worden (net als de kurk) opgehaald door VLASPIT, en daar in een 
sociale werkplaats verwerkt tot nieuwe kaarsen die o.a. in de Kringwinkel van 
TELEVIL verkocht worden.

- Dienstverlening herbruikbare beker
Vanaf 2020 mogen organisatoren van evenementen geen wegwerpbekers of -
flesjes meer gebruiken. Vanwege de sociale werkplaats AMAB is er een voorstel 
tot samenwerking hier rond waarbij de intercommunale bekers zou aankopen en 
via de werkplaats ter beschikking stellen van de organisatoren (al dan niet me 
tussenkomst van de gemeente). De werkplaats zou instaan voor het wassen en de 



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.

28

logistiek, de intercommunale (en de gemeenten) voor de investering en de 
communicatie.

- Sluikstort
Sinds januari 2019 ruimt INTERZA alle sluikstorten in de 5 vennootgemeenten. De 
eerste drie maanden haalde het speciale Team liefst 500 afzonderlijke sluikstorten 
op. Samen is dat goed voor meer dan 18 Ton of 2 volle afvalwagens.
INTERZA ruimt alle sluikstorten (op vermelding) binnen de werkdag op.
Als dat kan, probeert INTERZA de opruimkosten door te rekenen aan de daders. 
Via getuigenissen, bewijsstukken en camerabeelden lukte dat al 40 keren !  De 
sluikstorters krijgen zo een faktuur van honderden euros en daarbovenop nog een 
GAS boete tot 350 €.

- Lange termijn strategie INTERZA
Door de stafmedewerkers van INCOVO en INTERZA samen, werd een eerste 
schets gemaakt van hoe een toekomstige beleidsscenario er zou kunnen uitzien.

- Uitdagingen : - verminderen hoeveelheden restafval
- verbetering inzameling GFT :
- opstarten van  p + md plus
- blijvend financieel evenwicht.    "

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag de intercommunale Interza - dienstjaar 
2019 - 1ste semester. 

24. VERSLAG - VVOG - RAAD VAN BESTUUR 1 JULI 2019

Feiten en context
• Op 1 juli 2019 woonde raadslid A. Vermeulen, de Raad van bestuur van VVOG bij.
• Raadslid A. Vermeulen stelde hiervan volgend verslag op:

◦ Verslag 01/07 VVOG RvB
◦ Voorstelling VVOG

▪ Apart van VVSG
▪ Met Alex Verhoeven (Openbare ruimte)
▪ Samenwerking?
▪ VVSG: sterk netwerk

▪ Verkiezing voorzitter
▪ Verschillende rondes

◦ Werking VVOG
▪ Missie
▪ Er moet altijd een zeker rendement zitten: kennis, netwerk

▪ Groene Lente
▪ Meestal in december
▪ Nog een een RvB ervoor

▪ Insteek naar ontwerpen toe
▪ Zeker voor kleinere steden en gemeenten: komt nog aan bod
▪ Zakboekjes: om ter plekke te gebruiken, (meer en meer voor sociale 

economie)
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▪ Groenmail: 
▪ Op termijn: sociale media
▪ Rationalisering: welke info nog verwerken
▪ Voor gemeente: info hapklaar maken

▪ Vorming
▪ Lesgevers Oost en West Vl: free lance

▪ Slim gebruik van groen, als scheiding, (tegen onkruid, honden…)

▪ Dirk
▪ Boekhouding + ICT + beheerder van de website
▪ Voorbereiding naar boekhoudkantoor
▪ Nieuwe website op komst: richtdatum 1 september
▪ Groenmail: onregelmatig: wekelijks
▪ Programma: waardebepaling van bomen: nieuwe methodiek => progr 

herschrijven: 16 okt studiedag

▪ Overgangsfase: analytisch boekhouden
▪ Willen sponsors hoger

▪ Anja: statuten: werking van dir comite + bestuurdersaansprakelijkheid 
<+> meer ambassadeur

▪ Ongeveer 20,000 EUR te kort: werkingskosten
▪ Aantal aandachtspunt: inkomsten door vorming en sponsors
▪ Alles wat gedaan word, budgetneutraal

▪ Onderscheid:wat krijgen als basisadvies
▪ Meer uitgebreid: ten gelde maken

▪ Vlaamse waterweg: bomenbeheerplan

▪ Vlaamse wegbeheerder: dringend boom kappen
▪ Algemeen: altijd vergunning nodig.

• Er is eveneens een PP-presentatie gekoppeld aan dit punt.

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van VVOG van 1 juli 
2019, opgesteld door raadslid A. Vermeulen.

25. WERKGROEP SMART CITIES - VERSLAG 27 JUNI 2019

Feiten en context
• Op 27 juni 2019 woonde raadslid A. Vermeulen, de vergadering van de Werkgroep 

Smart Cities bij.
• Raadslid A. Vermeulen stelde hiervan de gekoppelde PP-presentatie op.

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van de presentatie van de vergadering van de 
Werkgroep Smart Cities van 27 juni 2019, opgesteld door raadslid A. Vermeulen.
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26. VRAAG VAN RAADSLID A. VERMEULEN - ARBEIDSREGLEMENT DE 
KLIMBOOM EN DIABOLO

Op verzoek van raadslid A. Vermeulen
◦ Arbeidsreglement De Klimboom en Diabolo

▪ In het document op pag. 4, art. 4 staat dat dit arbeidsreglement voor 
zowel Diabolo als de Klimboom is.

▪ Op de Gemeenteraad van 25 juni werd bij punt 9 het arbeidsreglement 
voor de Klimboom behandeld.

▪ Hebben wij 2 verschillende arbeidsreglementen voor Diabolo en Klimboom 
of gaat het hier om hetzelfde document?

Deze vraagt werd behandeld bij de behandeling van het agendapunt over het 
arbeidsreglement.

27. VRAAG VAN RAADSLID A. D'OREYE DE LANTREMANGE - INFOBLAD 34

Op verzoek van :

• Item : Gemeentelijk infoblad nummer 33

▪ Wat betreft de Franse versie tel ik 34  spelfouten, dit is een belediging  
voor de Franstaligen, Bovendien spreek ik nog niet van de syntaxis; daar 
zijn er ook fouten.

▪ Ziehier een opsomming: 
- voorpagina:  bij de aankondiging van de garden party vinden we geen 
uur. We moeten de pagina 16 (Franstalige versie) lezen  en daar staat 
geen datum. 
- pagina’s 2 en 3: de foto’s zijn nutteloos  en nemen te veel plaats  ten 
nadele van info (behalve de foto van de burgemeester) – er zijn in het 
algemeen te grote foto’s ten nadele van tekst.
- pagina’s 6 en 7: Achter de schermen van de verkiezingen:
Deze informatie is absoluut nutteloos. De gebeurtenissen zijn voorbij.
Geen belang voor de inwoners en de literatuur is kinderachtig.
- pagina 24: waarom 10 foto’s exclusief van de Paaseierenzoektocht?

Schepen M-F Constant antwoordt:
◦ Iedereen kan fout maken, maar indien het infoblad 34 spelfouten telt, dan is 

dat inderdaad niet aanvaardbaar.
◦ Een verklaring kan gevonden worden in een povere vertaling door het externe 

bureau en door tijdsdruk. Zo gebeurde de realisatie van het infoblad in een 
drukke periode, waarin de redactie zich o.m. ook moest buigen over een 
aanbesteding van het infoblad.

◦ De administratie zal het vertaalbureau confronteren met de fouten en met hen 
bespreken hou dit in de toekomst vermeden kan worden.

◦ De administratie verwacht dat de wissel van layout/drukkerij voor een nieuw 
elan zal zorgen. Ook het gebruik van een gedeelde open map in de cloud en 
het gebruik van incopy zal de kwaliteit verbeteren.

◦ De administratie verwacht dat de aanwervingen van een marketing & 
communication assistant B1-3 en een marketing & communication manager 
A1-3 zullen zorgen voor een verhoging van de kwaliteit van het infoblad.

◦ De redactiestatuten werden daarnaast ook aangepast, de input zal in eerste 
lijn gegeven worden door de redactieraad.
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• Raadslid d'Oreye de Lantremange dankt voor het antwoord en voegt toe dat men 
moet werken met professionelen op vlak van vertaling.

• Schepen Constant haalt aan dat het goed zou zijn om in een faciliteitengemeente 
een vertaler in huis te hebben.

BESLOTEN ZITTING

28. MILIEU – GAS-AMBTENAAR INTERZA - AANSTELLING

Feiten en context
• De gemeenteraad keurde in zitting van 26 juni 2018 een vernieuwd algemeen 

politiereglement goed.
• Interza stelde voor om een intercommunale GAS-ambtenaar aan te stellen, 

specifiek bevoegd voor zwerfvuil en sluikstorten.
• Dhr. Alvin Reniers, administratief medewerker bij Interza heeft de opleiding bij 

het PIVO met vrucht beëindigd en voldoet aan de gestelde voorwaarden van het 
koninklijk besluit van 5 december 2004.

• De gemeenteraad van Wezembeek-Oppem stelde in zitting van 17 december 2018 
al een GAS-ambtenaar aan bij Interza. 

Juridische gronden
• art. 40 van het decreet over het lokaal bestuur, betreffende de bevoegdheden van 

de gemeenteraad.
• art. 119 van de nieuwe gemeentewet betreffende de gemeentelijke reglementen 

van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen.
• artikel 21 §1, 2°, van de wet van 24 juni 2013 tot invoering van gemeentelijke 

administratieve sancties, meer bepaald betreffende de mogelijkheid om 
personeelsleden van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden binnen het 
raam van hun bevoegdheden aan te wijzen.

• koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende de vaststelling van de 
minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen, zoals 
bepaald in artikel 119bis, § 6, 1° van de nieuwe gemeentewet.

• gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2018 houdende de goedkeuring van het nieuw 
algemeen politiereglement binnen de politiezone Wokra. 

• decreet op de intergemeentelijke samenwerking.
• samenwerkingsverband en statuten van de intercommunale Interza. 
• schepencollegebeslissing van 31 juli 2019 tot aanstelling van een GAS-ambtenaar 

bij de intercommunale Interza.

Argumentatie
• De vernieuwing van het algemeen van de politiereglement WOKRA is het ideale 

startmoment om een intercommunale GAS-ambtenaar aan te duiden.
• De intercommunale Interza staat naast de afvalverwerking tevens in voor de 

opruiming van sluikstorten en het leegmaken van de openbare vuilbakjes.
• De aanstelling van een intercommunale GAS-ambtenaar komt de efficiëntie ten 

goede.
• Het is de bedoeling dat de gemeente Kraainem en Wezembeek-Oppem een zelfde 

intercommunale GAS-ambtenaar aanduiden zodat een globaal en uniforme aanpak 
kan worden gerealiseerd in de volledige politiezone Wokra.

• De handhavingsbevoegdheid van de intercommunale GAS-ambtenaar zou 
uitsluitend gelden op inbreuken die een rechtstreekse link hebben met afval, 
netheid, zwerfvuil en sluikstorten, meer bepaald de artikelen 14, 18, 19, 21, 34, 
35 en 36. 
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• Voor de minderjarige bemiddeling heeft de gemeente een 
samenwerkingsovereenkomst met de stad Vilvoorde. Ook dossiers met 
minderjarigen dienen, in het geval de inbreuken door Dhr. Alvin Reniers worden 
vastgesteld, behandeld te worden door de bemiddelingsambtenaar. 

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met 19 ja-stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad stelt met 19 ja-stemmen Alvin Reniers, medewerker van de 
intercommunale Interza, aan als GAS-ambtenaar op het grondgebied van de gemeente 
Kraainem om inbreuken vast te stellen welke zijn opgenomen in het algemeen 
politiereglement van de politiezone Wokra, meer bepaald de artikelen 14, 18, 19, 21, 34, 
35 en 36.

Artikel 2:
Onderhavige beslissing zal ter kennisname worden doorgestuurd naar:
- de intercommunale Interza
- de sanctionerend ambtenaar van de provincie Vlaams-Brabant
- de bemiddelingsambtenaar van de stad Vilvoorde.
- de politiezone Wokra.
- het gemeentebestuur van Wezembeek-Oppem

29. DE KLIMBOOM - PERSONEELSFORMATIE - SCHOOLJAAR 2019 -2020

Feiten en context
• De personeelsformatie van De Klimboom voor het schooljaar 2019 -2020

dient goedgekeurd te worden.
• Op basis van de telling van de leerlingen worden de lestijdenpakketten voor de

school vastgesteld door het agentschap voor onderwijsdiensten. Deze
lestijdenpakketten bepalen het aantal lesuren dat door het agentschap voor
onderwijsdiensten gesubsidieerd worden.

• Voor het schooljaar 2019 - 2020 zijn volgende lestijden beschikbaar:
◦ Bestuurspersoneel :

▪ 1 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht

◦ Kleuteronderwijs:
▪ 207 lestijden
▪ 37 SES-lestijden (Sociaal Economische Status van de leerlingen)

◦ Totaal: 244 lestijden

◦ Lager onderwijs:
▪ 291 lestijden
▪ 57 SES-lestijden (Sociaal Economische Status van de leerlingen)

◦ Totaal: 348 lestijden

◦ Aanvangsbegeleiding:
▪ 4 lestijden

◦ Levensbeschouwelijke vakken:
▪ 14 lestijden Katholieke godsdienst

◦ Kinderverzorging:
▪ 10/32
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◦ Puntenpakket:
▪ ICT-coördinatie: 20 punten
▪ Administratieve ondersteuning: 86 punten
▪ Zorgcoördinatie: 77 punten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40, §3 betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Adviezen
• De financieel directeur, wnd., verleende op 26 augustus 2019 een voorwaardelijk 

visum.

Argumentatie
• Om de kinderen maximaal te kunnen begeleiden in hun leerproces en de goede

werking van de school te kunnen behouden vraagt de directrice van de 
gemeentelijke basisschool De Klimboom om 16 lestijden in te vullen met 
beleidsondersteuning (Tivoli-uren) voor de maand september en 1 lestijd van 1 
oktober 2019 t/m 30 juni 2020.

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

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
64799999/080000 € 3.000,00 n.v.t.

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de personeelsformatie voor het schooljaar 2019 -2020 van De 
Klimboom, E. Bricoutlaan 61 te 1950 Kraainem goed.

Artikel 2:
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De gemeenteraad beslist om het tekort van 16 lestijden in te vullen via 
beleidsondersteuning (Tivoli-uren) voor de maand september  en 1 lestijd van 1 oktober 
2019 t/m 30 juni 2020 betaald met de werkingsmiddelen van het agentschap 
onderwijsdiensten.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist om de kostprijs van de verloning voor beleidsondersteuning te 
voorzien in het budget op het algemeen rekeningnummer 64799999/beleidsitem 080000.

30. DIABOLO SCHOOL - PERSONEELSFORMATIE - SCHOOLJAAR 2019 -2020

Feiten en context
• De personeelsformatie van de Diabolo school voor het schooljaar 2019 -2020 

dient goedgekeurd te worden.
• Op basis van de telling van de leerlingen worden de lestijdenpakketten voor de 

school vastgesteld door het agentschap voor onderwijsdiensten. Deze 
lestijdenpakketten bepalen het aantal lesuren dat door het agentschap voor 
onderwijsdiensten gesubsidieerd worden

• Voor het schooljaar 2019 -2020 zijn volgende lestijden beschikbaar:

◦ Bestuurspersoneel :
▪ 1 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht

◦ Kleuteronderwijs:
▪ 218 lestijden
▪ 3 SES-lestijden (Sociaal Economische Status van de leerlingen)
▪ 3 additionele lestijden
Totaal:224 lestijden

◦ Lager onderwijs:
▪ 309 lestijden
▪ 6 SES-lestijden (Sociaal Economische Status van de leerlingen)
▪ 12 additionele lestijden
Totaal: 327 lestijden

◦ Aanvangsbegeleiding:
▪ 4 lestijden

◦ Levensbeschouwelijke vakken:
▪ 12 lestijden Katholieke godsdienst

◦ Kinderverzorging:
▪ 10/32

◦ Puntenpakket:
▪ ICT-coördinatie: 21 punten
▪ Administratieve ondersteuning: 21 punten

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

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

schepenen bevoegd is voor de aanstelling, vaste benoeming, tuchtprocedure, 
ontslag afwezigheden, verlof, terbeschikkingstelling, affectatie en 
loopbaanonderbreking van de personeelsleden.
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◦ Art. 19 bepaalt de voorwaarden aan de welke de personeelsleden moeten 
voldoen voor tijdelijke aanstelling of tijdelijke aanstelling van doorlopende 
duur.

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

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

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

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

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

• decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40, §3 betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Adviezen
• De financieel directeur, wnd., verleende op 26 augustus 2019 een voorwaardelijk 

visum.

Argumentatie
• Om de kinderen maximaal te kunnen begeleiden in hun leerproces en de goede 

werking van de school te kunnen behouden vraagt de directrice van de Diabolo 
school om 60 lestijden lagere school en 23 lestijden LO in te vullen met 
beleidsondersteuning (Tivoli-uren).

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

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
64799999/080000 € 122.000,00 n.v.t.

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de personeelsformatie voor het schooljaar 2019 -2020 van de 
Diabolo school, Hebronlaan 17 te 1950 Kraainem goed.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om het tekort van 60 lestijden lagere school en 23 lestijden LO 
in te vullen via beleidsondersteuning  betaald met de werkingsmiddelen van het 
agentschap onderwijsdiensten.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist de kostprijs van de verloning voor beleidsondersteuning te 
voorzien in de volgende budgetwijziging op het algemeen rekeningnummer 
64799999/beleidsitem 080000.

OPENBARE ZITTING

31. MONDELINGE VRAGEN VAN GEMEENTERAADSLEDEN
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1) Olivier Joris/Burenbemiddeling
Raadslid Olivier Joris vraagt hoe het staat met het dossier burenbemiddeling.
De burgemeester geeft toelichting over het contact met Wezembeek-Oppem in dit 
dossier en over de behoefte aan opleiding van de burenbemiddelaars.
Schepen Elisabeth d'Ursel antwoordt dat er verschillende voorwaarden zijn om 
bemiddelaar te kunnen zijn:
- over de nodige vrije tijd beschikken
- bereid zijn om een opleiding te volgen (gratis opleiding)
- een gesprek hebben met de vertegenwoordiging van de deputatie
Burenbemiddeling is geen wondermiddel, maar gemiddeld helpt het toch bij 80% van de 
conflicten.

2) André Ivansky/voorstel Belfius schuldenportefeuille
Raadslid Ivansky vraagt de stand van zaken inzake het voorstel van Belfius over de 
spreiding van de leninglasten. De burgemeester antwoordt dat de informatie verspreid 
werd onder de leden van de financiële commissie en dat er eventueel een commissie 
opgeroepen zou kunnen worden te bespreking van deze informatie.

3) Vinciane De Meutter-Cardinael/parkeerplaats mindervaliden Atrium
Raadslid De Meutter vraagt of er meerdere en bredere parkeerplaatsen voorzien kunnen 
worden aan rusthuis 'Atrium'. Nu is er slechts ééntje en het is te smal.
Schepen Constant antwoordt dat dit een goed idee is en dit geëvalueerd dient te worden 
door de diensten.

4) Anja Vermeulen/Zefier
Raadslid Vermeulen informeert de gemeenteraad dat er beslissingen dienen genomen te 
worden vóór oktober, vraagt wat de stand van zaken is en of dit geagendeerd wordt op 
de gemeenteraad van september? De voorzitter antwoordt dat zij hier een antwoord op 
zal krijgen binnen de 30 dagen.

5) Nathalie Woitrin/Rekrutering
Raadslid Woitrin vraagt wat de stand van zaken is in de diverse aanwervingsprocedures, 
de algemeen directeur antwoordt dat de kandidaturen nog ingediend worden en dat na 
afloop van deze termijn een volledig overzicht zal gegeven worden aan het college van 
burgemeester en schepenen voor de ontvankelijkheidsverklaring, waarna de examens 
georganiseerd zullen worden.

6) Nathalie Woitrin/data commissies
Raadslid Woitrin vraagt welke de data zijn van de volgende gemeenteraadscommissies, 
waarop raadslid Van Herck antwoordt dat de commissie bestuur zal doorgaan op 1 
oktober. Voor de andere commissies zijn de data nog niet vastgelegd.

7) Schepen Elisabeth d'Ursel/aantal opstijgingen luchtverkeer
Schepen d'Ursel meldt dat gemeenteraadslid Kekli-Crucifix een rapport heeft opgevraagd 
over de opstijgingen en dat zij blijkbaar nog geen antwoord heeft ontvangen zoals het 
hoort binnen de 30 dagen. Hierbij een herinnering aan de diensten.
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