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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 19/11/2019
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

Raadslid Arnold d'Oreye de Lantremange vervoegt de vergadering vanaf punt 3.
Raadslid Isabelle Fouarge verlaat de vergadering vanaf punt 27.
Raadslid Arnold d'Oreye de Lantremange verlaat de vergadering vanaf punt 34.
Raadslid Isabelle Fouarge vervoegt de vergadering vanaf punt 34.

OPENBARE ZITTING

1. Punt met hoogdringendheid - Geluidsschermen - Samenwerkingsovereenkomst - 
RO

2. Goedkeuring notulen en zittingsverslag  van 22 oktober 2019
3. Kerkfabriek Sint- Dominicus - Meerjarenplan 2020-2025
4. Kerkfabriek Sint-Dominicus - Budget 2020
5. Kerkfabriek Sint-Pancratius - Budget 2020
6. De Klimboom - Opschorting start  Centraal aanmeldingsregister voor "De 

Klimboom"
7. Interza - Jaarvergadering - 10 december 2019
8. Iverlek - Algemene vergadering buitengewone zitting - 17 december 2019 - 

Wijziging agenda
9. Subsidies - Scouts Saint-André - 2019
10. Subsidies - 40ème Unité Guide Saint-Joseph Wezembeek-Oppem - 2019
11. Subsidies - Scouts Unité 90ème Notre Dame van Sint-Pieters-Woluwe - 2019
12. Subsidies - Scouts Saint Pancrace 39 en 88 - 2019
13. Subsidies - Scouts Saint Dominique 67 en 106 - 2019
14. Subsidies - Chiro BAM - 2019
15. Subsidies - Chiro Stokkel - 2019
16. Subsidies - Speelpleinen Kadee- werkingstoelagen 2019
17. Subsidies - Speelpleinen Diabolo - werkingstoelagen 2019
18. Subsidies - Sportkra - 2019
19. Reglement - Huur lokalen van de scholen - Aanpassing
20. Omgeving - bouwtaksen - Indirecte belasting op bouwen en verbouwen
21. IOED - opstart intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten in de Brabantse 

Kouters
22. RLBK - toetreding regionaal landschap Brabantse Kouters Oost
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23. Verzoekschrift van een burger  om gehoord te worden - de heer Kesteloot - 
Kennisname

24. Verslag - Interza - Beleidsplan 2019-2024 - Opgesteld door raadslid G. von 
Wintersdorff

25. Verslag - Stuurgroep Wijk Werken - Opgesteld door raadslid N. Woitrin
26. Subsidie - Franstalige bibliotheek
27. Blootstelling pesticiden
28. Burenbemiddeling/Coördinatie via PZ WOKRA vanaf 2020-01-01
29. Vraag raadslid A. Van Herck - Septemberfeesten - Brandblussers
30. Vraag raadslid S. Crucifix-Kekli - Betere communicatie met de burgers
31. Vraag Fr. Devleeschouwer - Nieuwe klimaatengagement
32. Vraag raadsleden Fr. Devleeschouwer en A. d'Oreye de Lantremange - Infoblad van 

oktober 2019
33. Vraag raadslid AC. Sala - Zero Waste oplossingen
34. Geluidsschermen - Samenwerkingsovereenkomst - RO
35. Mondelinge vragen van gemeenteraadsleden
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OPENBARE ZITTING

1. PUNT MET HOOGDRINGENDHEID - GELUIDSSCHERMEN - 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - RO

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

van deze gemeenteraadszitting:
◦ Milieu – Geluid - Geluidsschermen R0 - Samenwerkingsovereenkomst

• Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 12 november 
2019 hierover een beslissing genomen maar dit valt buiten hun bevoegdheid, dit 
is wel degelijk een bevoegdheid van de gemeenteraad.

• De samenwerkingsovereenkomst diende goedgekeurd te worden vóór 15 
november 2019.

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.

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, aangaande de 
bevoegdheden van de gemeenteraad.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmenmet eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om het voorstel "Geluidsschermen - 
Samenwerkingsovereenkomst - RO" in spoedeisend geval te behandelen.

2. GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG  VAN 22 OKTOBER 2019

Feiten en context
• Zitting van de gemeenteraad van 22 oktober 2019 waarbij de notulen evenals het 

zittingsverslag dienen goedgekeurd te worden.
• Raadslid V. De Meutter-Cardinael vraagt om aanpassingen, toevoegingen en 

schrappingen te doen in het zittingsverslag.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald door Deel I, Afdeling 

2, de werking werking van de gemeenteraad.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, 
Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Luc 
Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie 
Woitrin en Anja Vermeulen), 10 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, 
Pierre Simon, Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, Anne-
Charlotte Sala, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli en Isabelle Fouarge)
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Enig artikel:
De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 22 
oktober 2019 goed, mits volgende aanpassingen, toevoegingen en schrappingen in het 
zittingsverslag:

• Aanpassingen/toevoegen:
◦ vergadering in Overijse te vervangen door infoavond van de 

Werkvennootschap in Overijse;
◦ een beslissing vervangen door geen beslissing;
◦ toevoegen: Na de technische vergadering met de Werkvennootschap, de 

andere gemeenten , De Lijn .... (gepland op 5 november) zal hij tijdens een 
privé infoavond de inwoners van de Béchetwijk ontmoeten op 06/11 en ervoor 
zorgen dat alle informatie doorgegeven wordt;

◦ Schrappen: Schepen P. Simon zegt dat de focus van de werken binnenkort 
ook deels verlegd zal worden naar de Steenweg op Wezembeek, de Baron 
Albert d'Huartlaan en het Leonardkruispunt.

◦ Schrappen: en wil daar graag bij zijn.

3. KERKFABRIEK SINT- DOMINICUS - MEERJARENPLAN 2020-2025

Feiten en context
• De gemeente ontving van de Kerkfabriek Sint-Dominicus het meerjarenplan 2020-

2025 dat werd goedgekeurd door de kerkraad op 1 juni 2019.
• De gemeente ontving eveneens een gunstig advies van het erkend representatief 

orgaan op 10 oktober 2019.
• Voor 2018 werden de jaarrekeningcijfers overgenomen zoals goedgekeurd door 

het bestuur op 26 januari 2019;
• Voor 2019 werden de oorspronkelijke budgetcijfers overgenomen zoals 

goedgekeurd door het bestuur op 16 juni 2018.
• Omdat de inkomsten van de kerkfabriek de exploitatiekosten niet kunnen dekken 

vragen zij volgende exploitatietoelagen 
◦ 2020 8 763,17 euro
◦ 2021 2 750 euro
◦ 2022 3 760 euro
◦ 2023 3 785 euro
◦ 2024 3 555 euro
◦ 2025 4 055 euro
Deze exploitatiekosten zullen voorzien worden in het meerjarenplan van de 
gemeente onder AR 64940003 en BI 079000.

• Voor de renovatie van de kerk vragen zij volgende investeringstoelagen voor 
volgende werken :
◦ 2021 18 500 euro : grondige reiniging en herstelling van de binnenmuren 

van de kerk en de sacristie evenals het schilderen ervan.
◦ 2023 52 500 euro : grondige reiniging en herstelling van de buitenmuren 

van de kerk en de sacristie. Budget ligt veel hoger omdat er voor deze 
omvangrijke werken een steiger geplaatst moet worden.

◦ 2025 15 000 euro : renovatie van de omheining van het kerkgebouw 
langs de d'Huartlaan.

Deze investeringstoelagen zullen voorzien worden in het meerjarenplan van de 
gemeente onder AR 66400000 en BI 079000.

Juridische gronden
• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 41, dat bepaalt :

◦ Binnen zes maanden na de installatie van de gemeenteraad na de gehele 
vernieuwing van deze raad, stelt de kerkraad een meerjarenplan vast dat de 
financiële afspraken tussen de kerkfabriek en de gemeente bevat voor de 
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periode van zes jaar, die ingaat op 1 januari van het tweede jaar dat volgt op 
de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

◦ Als een kerkfabriek in gebreke blijft bij het opmaken van het meerjarenplan, 
wordt het plan opgemaakt door het centraal kerkbestuur waaronder de 
kerkfabriek ressorteert.

◦ Het meerjarenplan kan herzien worden in de loop van de periode waarvoor het 
is opgemaakt.

• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 42, dat bepaalt :
◦ De meerjarenplannen worden gecoördineerd en gelijktijdig bij de 

gemeenteoverheid, het erkend representatief orgaan en de 
provinciegouverneur ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de 
kerkfabrieken ressorteren. Als er geen centraal kerkbestuur werd opgericht, 
dient de kerkfabriek het meerjarenplan in.

◦ De Vlaamse regering bepaalt het model voor het opmaken van het 
meerjarenplan door de kerkraad en voor het gecoördineerd indienen van de 
meerjarenplannen door het centraal kerkbestuur.

• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 43, dat bepaalt :
◦ De meerjarenplannen en wijzigingen zijn onderworpen aan het advies van het 

erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de gemeenteraad.
◦ Bij ontstentenis van het versturen van zijn advies naar de gemeenteraad 

binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat de dag na het inkomen bij het 
representatief orgaan van de meerjarenplannen, wordt het voornoemd orgaan 
geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

◦ De gemeenteraad spreekt zich uit over de goedkeuring binnen een termijn van 
honderd dagen die ingaat de dag na het inkomen van het advies van het 
erkend representatief orgaan bij de gemeenteoverheid of de dag na het 
verstrijken van de termijn van vijftig dagen, en verstuurt zijn besluit uiterlijk 
de laatste dag van deze termijn aan de provinciegouverneur, het centraal 
kerkbestuur, de kerkfabrieken in kwestie en het erkend representatief orgaan.

Financiële gevolgen

Budgetsleutel Geraamde uitgave
AR 64940003
BI 079000

Jaartal                            Bedrag
2020                              8 763.17 euro
2021                              2 750 euro
2022                              3 760 euor
2023                              3 785 euor
2024                              3 555 euor
2025                              4 055 euro

Budgetsleutel Geraamde uitgave
AR 66400000
BI 079000

Jaartal                            Bedrag
2021                              18 500 euro
2023                              52 500 euro
2025                              15 000 euro

Besluit met 21 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Elisabeth d'Ursel, Marie-France 
Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Arnold d'Oreye de Lantremange, 
Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Luc Timmermans, 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), 2 onthoudingen (Véronique 
Caprasse en Pierre Simon)

Enig artikel:
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De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Dominicus 
goed.

4. KERKFABRIEK SINT-DOMINICUS - BUDGET 2020

Feiten en context
• De gemeente ontving van de kerkfabriek Sint-Dominicus het budget 2020 dat 

door de kerkraad werd goedgekeurd op 1 juni 2019.
• De gemeente ontving eveneens een gunstig advies van het erkend representatief 

orgaan.
• In het budget 2020 vraagt de kerkfabriek een exploitatietoelage van 8 763.17 

euro omdat de inkomsten van de kerkfabriek de exploitatiekosten niet kunnen 
dekken. Dit bedrag zal voorzien worden in het meerjarenplan van de gemeente op 
AR 64940003 en BI 079000.

• Er worden geen investeringstoelagen gevraagd.
• Omdat er nog geen goedgekeurd meerjarenplan 2020-2025 is dient het budget 

2020 goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

Juridische gronden
• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 47, dat bepaalt :

◦ De budgetten worden na advies van het representatief orgaan jaarlijks voor 1 
oktober gecoördineerd bij de gemeenteoverheid ingediend door het centraal 
kerkbestuur waaronder de kerkbesturen ressorteren;

• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 49 §1 dat bepaalt :
◦ Als het budget niet past in het goedgekeurd meerjarenplan, kan de 

gemeenteraad het budget aan het meerjarenplan aanpassen behalve wat de 
kosten betreft die betrekking hebben op het vieren van de eredienst;

◦ De gemeenteraad spreekt zich uit over het budget binnen een termijn van 
vijftig dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de 
gemeenteoverheid en hij verstuurt zijn besluit uiterlijk de laatste dag van deze 
termijn aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de 
kerkfabrieken in kwestie en het erkend representatief orgaan;

◦ Als binnen een termijn van vijftig dagen geen besluit naar de 
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken in kwestie en 
het erkend representatief orgaan is verstuurd, wordt de gemeenteraad geacht 
het budget te hebben goedgekeurd.

Financiële gevolgen

AR en BI Uitgave
64940003/079000 8 763.17 euro

Besluit met 21 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Elisabeth d'Ursel, Marie-France 
Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Arnold d'Oreye de Lantremange, 
Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Luc Timmermans, 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), 2 onthoudingen (Véronique 
Caprasse en Pierre Simon)

Enig artikel:
De gemeenteraad keurt het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Dominicus goed.
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5. KERKFABRIEK SINT-PANCRATIUS - BUDGET 2020

Feiten en context
• De gemeente ontving van de kerkfabriek Sint-Pancratius het budget 2020 dat 

door de kerkraad werd goedgekeurd op 1 juni 2019.
• De gemeente ontving eveneens het gunstig advies van het erkend representatief 

orgaan.
• De jaarrekeningcijfers 2018 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 

25 februari 2019.
• De budgetcijfers 2019 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke 

budget zoals goedgekeurd op 4 juni 2018.
• Er worden geen exploitatie- en investeringstoelagen gevraagd aan de gemeente.
• Gezien de gemeente nog geen advies van het representatief orgaan heeft 

ontvangen voor wat het meerjarenplan 2020/2025 betreft kan dit nog niet 
goedgekeurd worden op de gemeenteraad en dient het budget 2020, om binnen 
onze termijn van 50 dagen te blijven, door de gemeenteraad goedgekeurd te 
worden.

Juridische gronden
• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 47, dat bepaalt :

◦ De budgetten  worden na advies van het erkend representatief orgaan jaarlijks 
voor 1 oktober gecoördineerd bij de gemeenteoverheid ingediend door het 
centraal kerkbestuur waaronder de kerkbesturen ressorteren;

• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 49§1, dat bepaalt 
◦ Als het budget niet past in het goedgekeurde meerjarenplan, kan de 

gemeenteraad het budget aan het meerjarenplan aanpassen behalve wat de 
kosten betreft die betrekking hebben op het vieren van de eredienst;

◦ De gemeenteraad spreekt zich uit over het budget binnen een termijn van 
vijftig dagen, die ingaat de dag na het inkomen van het budget bij de 
gemeenteoverheid en hij verstuurt zijn besluit uiterlijk de laatste dag van deze 
termijn aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de 
kerkfabrieken in kwestie en het erkend representatief orgaan;

◦ Als binnen de voormelde termijn van vijftig dagen geen besluit naar de 
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken in kwestie en 
het erkend representatief orgaan is verstuurd, wordt de gemeenteraad geacht 
het budget te hebben goedgekeurd.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met 21 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Elisabeth d'Ursel, Marie-France 
Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Arnold d'Oreye de Lantremange, 
Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Luc Timmermans, 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), 2 onthoudingen (Véronique 
Caprasse en Pierre Simon)

Enig artikel:
De gemeenteraad keurt het budget 2020 van de Kerkfabriek Sint-Pancratius goed.

6. DE KLIMBOOM - OPSCHORTING START  CENTRAAL 
AANMELDINGSREGISTER VOOR "DE KLIMBOOM"

Feiten en context
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• Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts past de inschrijvingsregels voor 
scholen aan. 

• De dienst ontving volgende tekst vanwege "Klasse - Schooldirect":

EXTRA EDITIE - BELEIDSNIEUWS
Inschrijvingsregels aangepast
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts past de inschrijvingsregels voor 
scholen aan. Scholen en initiatiefnemers gaven het signaal dat de 
inschrijvingsregels voor schooljaar 2020-2021 technisch moeilijk uitvoerbaar 
zijn. Daarom worden de nieuwe inschrijvingsregels niet van kracht.
De oude inschrijvingsregels blijven gelden voor de inschrijvingen van volgend 
schooljaar. Scholen moeten niet langer verplicht aanmelden als ze niet alle 
leerlingen kunnen inschrijven op basis van hun capaciteit. Als een school ervoor 
kiest om niet aan te melden, dan moet de school inschrijven op basis van 
chronologie: wie eerst komt, eerst maalt.
Kamperen hoeft niet, want scholen kunnen ook kiezen om toch aan te melden. 
Ze werken dan verder met dezelfde criteria van vorige schooljaren en kiezen 
zelf hoe ze de leerlingen ordenen. De dubbele contingentering voor basis- en 
secundair onderwijs verdwijnt vanaf het schooljaar 2021-2022. Scholen krijgen 
tot 15 december 2019 om te beslissen of ze aanmelden of niet.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

◦ Art. 40 : Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, 
beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van 
de organisatie van haar scholen.

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van de opheffing van de verplichting van het 
gemeentebestuur om een eigen aanmeldingssysteem voor De Klimboom op te starten.

7. INTERZA - JAARVERGADERING - 10 DECEMBER 2019

Feiten en context
• Interza nodigt het gemeentebestuur per aangetekende zending van 16 oktober 

2019 uit voor de jaarvergadering, op 10 december 2019 om 19 uur.
• De vergadering vindt plaats in de vergaderzaal van de hoeve Nothengem, St. 

Lambertusstraat 1 te 1930 Zaventem (Nossegem).

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

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

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

◦ Artikel 41, 20°, waarbij de gemeenteraad bevoegd is om gemeentelijke 
vertegenwoordigers aan te stellen voor de algemene vergaderingen:

• Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij de raadsleden Ch. 
Marichal, Br. Vandersteen en O. Joris.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen
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Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van de jaarvergadering van Interza 
van 10 december 2019.

Artikel 2:
De gemeenteraad herhaalt de mandaten van de heren Ch. Marichal, B. Vandersteen en 
O. Joris, conform de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de 
jaarvergadering van Interza van 10 december 2019:

1) Vaststelling van geldigheid tot vergaderingen overeenkomstig artikel 22 van de 
statuten.

2) Goedkeuring van de notulen van 19 juni 2019.
3) Begroting 2020 - verdeling van de werkingsmiddelen: toelichting - goedkeuring.
4) Goedkeuring beleidsplan 2019-2024.
5) Varia

Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze 
beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan Interza, Hoogstraat 185 te 1930 
Zaventem.

8. IVERLEK - ALGEMENE VERGADERING BUITENGEWONE ZITTING - 17 
DECEMBER 2019 - WIJZIGING AGENDA

Feiten en context
• Per aangetekende zending van 22 oktober 2019 brengt Iverlek het 

gemeentebestuur op de hoogte dat de Raad van bestuur op 21 oktober 2019 
beslist heeft om agendapunt 2 van de statutenwijizigingen te schrappen:
◦ het fusievoorstel rond de integratie uit van Iverlek, PBE en Riobra

• De algemene vergadering in buitengewone zitting vindt nog steeds plaats op 
dinsdag 17 december 2019 om 18 uur in Technopolis, Technologielaan 1 te 2800 
Mechelen.

• Dit betekent concreet dat er voor het gemeentebestuur niets wijzigt.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

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

◦ Artikel 41, 20°, waarbij de gemeenteraad bevoegd is om gemeentelijke 
vertegenwoordigers aan te stellen voor de algemene vergaderingen:

• Gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2019 waarbij raadslid Anne-Charlotte Sala 
aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger en raadslid Arnold d'Oreye 
de Lantremange als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

• Gemeenteraadsbeslissing van 22 oktober 2019 waarbij beslist werd om nog geen 
goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzing voor de 
buitengewone algemene vergadering van Iverlek op 17 december 2019.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
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De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van de buitengewone algemene 
vergadering van 17 december 2019 van Iverlek.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist haar goedkeuring te hechten aan de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van Iverlek van 17 december 2019:

1) Statutenwijziging
a) Goedkeuring van de statutenwijzigingen
b) Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij 

authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan 
te passen.

2) Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook 
van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.

3) Code goed bestuur.
4) Statutaire benoemingen.
5) Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor 

(neven)activiteiten.
6) Statutaire mededelingen.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde 
statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek.

Artikel 4:
De gemeenteraad herhaalt de mandaten van raadslid Sala als gemeentelijke 
vertegenwoordiger en van raadslid A. d'Oreye de Lantremange als plaatsvervangende 
vertegenwoordiger, conform de gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2019.

Artikel 5:
De gemeenteraad beslist dat de vertegenwoordiger die deel zal nemen aan de 
vergadering, zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 2 en 3.

Artikel 6:
De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 
uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer hiervan kennisgeving te verrichten 
aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, 
uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be

9. SUBSIDIES - SCOUTS SAINT-ANDRÉ - 2019

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

jaarlijkse subsidies.
• De scoutsgroepen hebben recht op werkingstoelagen voor hun scoutsjaar 2018-

2019 en toelagen voor het vervoer naar het kamp.
• De jeugdbeweging stuurde een overzichtlijst mee met de leden woonachtig in de

gemeente Kraainem.
• Gebaseerd op de lijst heeft de scoutsgroep Saint-André recht op 41 x 10 euro

werkingstoelagen en 41 x 12,39 euro toelagen voor vervoer naar kamp.
• De ledenlijst ligt ter inzage op de dienst secretariaat.

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

aanwending van sommige toelagen.
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• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad.

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

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64930000
BI 075000

Werkingstoelagen
41 x € 10 = € 410

Vervoer naar kamp
41 x € 12,39 =€ 507,99

totaal € 917,99

nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 917,99 euro voor werkingstoelagen en
toelagen voor vervoer naar kamp voor scoutsjaar 2018-2019 aan Unité Saint-André 
70ème en 114ème P-L De Coninck.

Artikel 2:
Het bedrag van 917,99 euro wordt overgeschreven op het rekeningnummer BE16 3101 
4337 4574.

10. SUBSIDIES - 40ÈME UNITÉ GUIDE SAINT-JOSEPH WEZEMBEEK-OPPEM - 
2019

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

voor de jaarlijkse subsidies. 
• De scoutsgroep heeft recht op werkingstoelagen voor het scoutsjaar 2018-2019 

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

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

• Gebaseerd op de lijst heeft de scoutsgroep recht op 32 x 10 euro 
werkingstoelagen en 28 x 12,39 euro toelagen voor vervoer naar kamp. Enkel 
kinderen woonachtig in Kraainem komen in aanmerking voor subsidies.

• De lijst ligt ter inzage op de dienst secretariaat.

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

aanwending van sommige toelagen.
• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 betreffende de 

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

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64930000 Werkingstoelagen nvt
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BI 075000 32 x € 10 = € 320

Vervoer naar kamp
28 x € 12,39 = € 346,92

totaal € 666,92

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 666,92 euro voor werkingstoelagen en 
toelagen voor vervoer naar kamp voor scoutsjaar 2017-2018 aan 40ème Unité Guide 
Saint-Joseph uit Wezembeek-Oppem voor hun leden woonachtig te Kraainem.

Artikel 2:
Het bedrag van 666,92 euro wordt overgeschreven op het rekeningnummer BE38 7320 
1580 3472.

11. SUBSIDIES - SCOUTS UNITÉ 90ÈME NOTRE DAME VAN SINT-PIETERS-
WOLUWE - 2019

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

jaarlijkse subsidies.
• De scoutsgroep heeft recht op werkingstoelagen voor hun scoutsjaar 2018-2019 

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

Kraainem.
• Gebaseerd op de lijst heeft de scoutsgroep recht op 15 x 10 euro 

werkingstoelagen en 15 x 12,39 euro toelage voor vervoer naar kamp. Enkel 
kinderen en kinderen woonachtig in Kraainem komen in aanmerking voor 
subsidies.

• De ledenlijst ligt ter inzage op de dienst secretariaat.

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

aanwending van sommige toelagen.
• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 betreffende de 

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

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64930000
BI 075000

Werkingstoelagen
15 x € 10 = € 150

Toelagen vervoer naar 
kampen
15 x € 12,39 = € 185,85

totaal € 335,85

nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen
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Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 335,85 euro voor werkingstoelagen en
toelagen voor vervoer naar kampen voor scoutsjaar 2018-2019 aan Scouts Unité 90ème 
Notre Dame Stockel uit Sint-Pieters-Woluwe voor de leden woonachtig te Kraainem.

Artikel 2:
Het bedrag van 335,85 euro wordt overgeschreven op het rekeningnummer Be84 0682 
1567 3059

12. SUBSIDIES - SCOUTS SAINT PANCRACE 39 EN 88 - 2019

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

subsidies.
• De scoutsgroepen hebben recht op werkingstoelagen voor hun scoutsjaar 2018-

2019 en toelagen voor het vervoer naar het kamp.
• De jeugdbeweging stuurde een overzichtlijst mee met de leden woonachtig in de 

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

41 x 10 euro werkingstoelagen en 41 x 12,39 euro toelagen voor vervoer naar 
kamp. Enkel kinderen en kinderen woonachtig in Kraainem komen in aanmerking 
voor toelagen.

• Gebaseerd op de lijst heeft de scoutsgroep Saint Pancrace 88 recht op 
49 x 10 euro werkingstoelagen en 49 x 12,39 euro toelagen voor vervoer naar 
kamp. Enkel kinderen en kinderen woonachtig in Kraainem komen in aanmerking 
voor toelagen.

• De ledenlijsten liggen ter inzage op de dienst secretariaat.

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

aanwending van sommige toelagen.
• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 betreffende de 

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

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64930000
BI 075000

Werkingstoelagen
90x 10 euro = € 900

Vervoer naar kamp
90 x 12,39 euro = € 1115,10 

totaal € 2015,10

nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 917,99 euro voor werkingstoelagen en
toelagen voor vervoer naar kamp voor scoutsjaar 2018-2019 aan Scouts Saint Pancrace 
39.

Artikel 2:
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Het bedrag van 917,99 euro wordt overgeschreven op het rekeningnummer BE83 0689 
0735 6114.

Artikel 3:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 1097,11 euro voor werkingstoelagen en
toelagen voor vervoer naar kamp voor scoutsjaar 2018-2019  aan Scouts Saint Pancrace 
88.

Artikel 4:
Het bedrag van 1097,11 euro wordt gestort op het rekeningnummer BE83 0689 0735 
6215.

13. SUBSIDIES - SCOUTS SAINT DOMINIQUE 67 EN 106 - 2019

Feiten en context
• De scouts Saint Dominique unité 67ème en 106ème van Kraainem diende hun 

aanvraag in voor de jaarlijkse subsidies. 
• De scoutsgroepen hebben recht op werkingstoelagen voor het scoutsjaar 2018-

2019 en toelagen voor vervoer naar kampen.
• De jeugdbewegingen stuurden een overzichtlijst met de leden woonachtig in de 

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

49 x 10 euro werkingstoelagen en 48x 12,39 euro toelagen voor vervoer naar 
kampen. Enkel kinderen en kinderen woonachtig in Kraainem komen in 
aanmerking voor toelagen.

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

58 x 10 euro werkingstoelagen en 58 x 12,39 euro toelagen voor vervoer naar 
kampen. Enkel kinderen en kinderen woonachtig in Kraainem komen in 
aanmerking voor toelagen.

• De ledenlijst liggen ter inzage op de dienst secreatriaat.

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

aanwending van sommige toelagen.
• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 betreffende de 

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

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64930000
BI 075000

Werkingstoelagen
107 x 10 euro = € 1070

Vervoer naar kampen
106 x 12,39 euro = € 1313,34

totaal € 2383,34

nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 1084,72 euro voor werkingstoelagen en
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toelagen voor vervoer naar kampen voor scoutsjaar 2018-2019 aan 67ème Unité Scoute 
de Saint Dominique.

Artikel 2:
Het bedrag van 1084,72 euro wordt gestort op het rekeningnummer BE13 7320 4540 
4539.

Artikel 3:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 1298,62 euro voor werkingstoelagen en
toelagen voor vervoer naar kampen voor scoutsjaar 2018-2019 aan 106ème Unité 
Scoute de Saint Dominique.

Artikel 4:
Het bedrag van 1298,62 euro wordt gestort op het rekeningnummer BE88 3100 9412 
4341.

14. SUBSIDIES - CHIRO BAM - 2019

Feiten en context
• Chiro BAM diende hun aanvraag in voor hun jaarlijkse subsidies.
• De jeugdbeweging heeft recht op werkingstoelagen voor hun chirojaar 2018-

2019 en toelagen voor het vervoer naar het kamp.
• De jeugdbeweging stuurde een overzichtlijst mee met de leden woonachtig in de

gemeente Kraainem.
• Gebaseerd op de lijst heeft de chiro BAM recht op 12 x 10 euro

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

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

aanwending van sommige toelagen.
• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 betreffende de 

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

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64930000
BI 075000

Werkingstoelagen12 x € 10 
= € 120

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

totaal € 268,68

nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 268,68 euro voor werkingstoelagen en
toelagen voor vervoer naar kamp voor chirojaar 2018-2019 aan chiro BAM.

Artikel 2:
Het bedrag van 268,68 euro wordt overgeschreven op het rekeningnummer BE49 8601 
0842 5871.
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15. SUBSIDIES - CHIRO STOKKEL - 2019

Feiten en context
• Chiro Stokkel diende hun aanvraag in voor hun jaarlijkse subsidies.
• De jeugdbeweging heeft recht op werkingstoelagen voor hun chirojaar 2018-

2019 en toelagen voor het vervoer naar het kamp.
• De jeugdbeweging stuurde een overzichtlijst mee met de leden woonachtig in de

gemeente Kraainem.
• Gebaseerd op de lijst heeft de chiro Stokkel recht op 13 x 10 euro

werkingstoelagen en 11 x 12,39 euro toelagen voor vervoer naar kamp.
• De ledenlijst ligt ter inzage op de dienst secretariaat.

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

aanwending van sommige toelagen.
• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 betreffende de 

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

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64930000
BI 075000

Werkingstoelagen
13 x € 10 = € 130

Vervoer naar kamp
11 x € 12,39 =€ 136,29

totaal € 266,29

nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 266,29 euro voor werkingstoelagen en
toelagen voor vervoer naar kamp voor chirojaar 2018-2019 aan chiro Stokkel.

Artikel 2:
Het bedrag van 266,29 euro wordt overgeschreven op het rekeningnummer BE91 4393 
1431 7176.

16. SUBSIDIES - SPEELPLEINEN KADEE- WERKINGSTOELAGEN 2019

Feiten en context
• Speelpleinen Kadee dienden op 12 september 2019 hun aanvraag in voor de 

jaarlijkse subsidies.
• Zij bezorgden ons een overzichtlijst van alle kinderen die zich inschreven tijdens 

de vakantiemaand juli 2019.
• Speelpleinen Kadee hebben recht op 1,50 euro per kind (gedomicileerd in 

Kraainem) per dag.
• Na controle van de ledenlijst heeft de speelpleinwerking recht op 577 dagen à 

1,50 euro.
• De lijst ligt ter inzage op de dienst secretariaat.
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Juridische gronden
• De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelagen.
• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 betreffende de 

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

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64930000
BI 075000
Actieplan 11-3
Actie 11-3-5

€ 865,50

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 865,50 euro subsidies aan Speelpleinen 
Kadee.

Artikel 2:
Het bedrag van 865,50 euro wordt overgeschreven op het rekeningnummer BE98 1030. 
3174 0993.

17. SUBSIDIES - SPEELPLEINEN DIABOLO - WERKINGSTOELAGEN 2019

Feiten en context
• Speelpleinen Diabolo dienden op 23 oktober 2019 hun aanvraag in voor de 

jaarlijkse subsidies.
• Zij bezorgden ons een overzichtlijst van alle kinderen die zich inschreven tijdens 

de vakantiemaanden juli en augustus 2019.
• Speelpleinen Diabolo hebben recht op 1,50 euro per kind (gedomicilieerd in 

Kraainem) per dag.
• Na controle van de ledenlijst heeft de speelpleinwerking recht op 2406 dagen à 

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

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

aanwending van sommige toelagen.
• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 betreffende de 

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

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64930000
BI 075000
Actieplan 11-3
Actie 11-3-5

€ 3609 
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Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 3609 euro subsidies aan Speelpleinen 
Diabolo.

Artikel 2:
Het bedrag van 3609 euro wordt overgeschreven op het rekeningnummer BE27 0682 
1410 3073.

18. SUBSIDIES - SPORTKRA - 2019

Feiten en context
• Op 1 oktober 2019 ontving de dienst de aanvraag van Sporkra Kraainem voor 

subsidies 2019.
• Sportkra Kraainem heeft recht op werkingstoelagen en toelagen voor vervoer naar 

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

Kraainem.
• Gebaseerd op de lijst heeft Sporkra recht op 23 x 10 euro toelagen voor 

jeugdkampen en 8 x 12,39 euro toelagen voor vervoer naar kamp.
• De ledenlijst ligt ter inzage op de dienst secretariaat.

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

aanwending van sommige toelagen.
• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 betreffende de 

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

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

AR 64930000
BI 075000

Werkingstoelagen
23 x € 10 = € 230

Vervoer naar kamp
8 € x 12,39 =99,12

totaal € 329,12

nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 329,12 euro voor werkingstoelagen en
toelagen voor vervoer naar kamp aan Sportkra Kraainem.

Artikel 2:
Het bedrag van 329,12 euro wordt overgeschreven op het rekeningnummer BE86 0015 
2436 9750.

19. REGLEMENT - HUUR LOKALEN VAN DE SCHOLEN - AANPASSING
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Feiten en context
• Het reglement "verhuur lokalen van de scholen" is niet meer conform en moet 

aangepast worden.
• Artikel 2, 3 dienen aangepast te worden in het reglement.
• Raadslid V. De Meutter-Cardinael dient volgend amendement in om artikel 2§1 in 

volgende zin aan te passen:
◦ De zalen hierna vermeld en met name:

▪ voor de Nederlandstalige school: klaslokalen, refter, keuken en turnzaal 
▪ voor de Franstalige school: klaslokalen, refter en turnzaal met 

aanhorigheden 
worden alleen ter beschikking gesteld  aan: 
▪ de organisaties en verenigingen die op de lijst van de brochure Kraainem 

Cultuur & Sport opgenomen worden
▪ ouders van kinderen verbonden aan de basisscholen van de gemeente en 

oud-leerlingen, het personeel en/of de gemeentemandatarissen. 
▪ de organisaties en verenigingen die naschoolse pedagogische activiteiten 

organiseren met akkoord van de schooldirectrice.
in bovenvermelde volgorde van prioriteit.

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

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
• Gemeenteraadsbeslissing van 28 juni 2016 waarbij het reglement "verhuur 

lokalen van de scholen" werd goedgekeurd.
• Collegebeslissing van 5 november 2019 waarbij er beslist werd om de aanpassing 

van het reglement voor te leggen aan de gemeenteraad.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen.

Besluit 

Amendement - Prioriteit volgorde met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France 
Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de 
Lichtbuer, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-
Cardinael, Nathalie Woitrin en Anja Vermeulen), 7 nee-stemmen (Elisabeth d'Ursel, 
Véronique Caprasse, Pierre Simon, Françoise Devleeschouwer, Anne-Charlotte Sala, 
Christiaan Marichal en Isabelle Fouarge), 4 onthoudingen (Arnold d'Oreye de 
Lantremange, Bruno Vandersteen, Alain Van Herck en Sarra Crucifix - Kekli)

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

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om het reglement "verhuur lokalen van de scholen" als volgt 
aan te passen:

◦ De zalen hierna vermeld en met name:
▪ voor de Nederlandstalige school: klaslokalen, refter, keuken en turnzaal 
▪ voor de Franstalige school: klaslokalen, refter en turnzaal met 

aanhorigheden 
worden alleen ter beschikking gesteld  aan: 
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▪ de organisaties en verenigingen die op de lijst van de brochure Kraainem 
Cultuur & Sport opgenomen worden

▪ ouders van kinderen verbonden aan de basisscholen van de gemeente en 
oud-leerlingen, het personeel en/of de gemeentemandatarissen. 

▪ de organisaties en verenigingen die naschoolse pedagogische activiteiten 
organiseren met akkoord van de schooldirectrice.

in bovenvermelde volgorde van prioriteit
• Artikel 3 § 1 1°: voor de organisaties en verenigingen

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om de gecoördineerde versie van dit reglement, die als bijlage 
bij dit besluit toegevoegd wordt en er integraal deel van uitmaakt, goed te keuren.

20. OMGEVING - BOUWTAKSEN - INDIRECTE BELASTING OP BOUWEN EN 
VERBOUWEN

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

Interventie(s)
1) Raadslid C. Edwards adviseert om dit te agenderen op een 

gemeenteraadscommissie:
◦ aanpassing indexatie
◦ aanpassing voor kleinere oppervlakte om kleine families te bevoordelen

2) Voorzitter L. Timmermans vraagt of iedereen akkoord gaat om dit eerst te 
behandelen op een gemeenteraadscommissie.

3) Schepen E. d'Ursel acht dit niet opportuun.
4) Raadslid D. Cardon de Lichtbuer vraagt waarom indexatie nodig is.
5) Raadslid V. De Meutter-Cardinael vraagt of 26.000 euro het bedrag van de 

indexering is?
6) Burgemeester B. Waucquez zegt dat er uiteraard een gemeenteraadscommissie 

georganiseerd kan worden, waar meer detail kan opgevraagd worden.

21. IOED - OPSTART INTERGEMEENTELIJKE ONROEREND ERFGOEDDIENSTEN 
IN DE BRABANTSE KOUTERS

Feiten en context
• De intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten (IOED) Brabantse Kouters Oost 

zal instaan voor de expertise- en kenniscentrum op vlak van onroerend erfgoed 
van de regio. 

• De IOED is een netwerkorganisatie en een hefboom voor het realiseren van 
projecten en maakt de bewoners betrokken en trots op hun erfgoed en hun 
streek.

• De gemeenten Kraainem, Machelen, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wezembeek-
Oppem, Zaventem, Zemst en Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw 
hebben het initiatief genomen een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst op 
te richten. Deze dienst is een samenwerkingsverband tussen gemeenten om een 
gezamenlijk erfgoedbeleid uit te bouwen en uit te voeren om zo nieuwe taken en 
verantwoordelijkheden te kunnen opvangen, die van het Vlaamse naar het 
gemeentelijke niveau zijn overgeheveld. 

• Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten houden zich bezig met 
bouwkundig erfgoed, archeologie en landschappelijk erfgoed. Zij ondersteunen en 
adviseren gemeentelijke diensten, eigenaars en beheerders van dit erfgoed, 
sensibiliseren het publiek, werken samen met en ondersteunen lokale 
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erfgoedverenigingen en regionale samenwerkingsverbanden, zoals het Regionaal 
Landschap Brabantse Kouters, rond aansluitende thema’s. 

Juridische context
• Decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 2013.
• Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet 

betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 2013.

Argumentatie
• Het decreet onroerend erfgoed laat binnen bovenstaande krijtlijnen gemeenten 

vrij zelf een onroerend erfgoedbeleid te bepalen. Voor de projectvereniging 
Brabantse Kouters Oost hebben de deelnemende gemeenten de volgende grote 
beleidslijnen uitgezet:
◦ Vanuit een doordachte visie en gemeenschappelijke behoeften en noden, legt 

de IOED door transversaal en verbindend te werken linken tussen de 
verschillende thema’s (bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed) 
alsook verschillende mogelijk betrokken beleidsdomeinen (zoals cultuur, 
toerisme, patrimonium, natuur, omgeving, en dergelijke). Op die manier zit 
samenwerking in het DNA van de organisatie verweven, met respect voor 
ieders eigenheid en aandeel. 

◦ De IOED zet in op trajectbegeleiding, puntuele adviesverlening en bied hulp en 
ondersteuning aan de gemeenten en zijn inwoners.

• De gemeente Kraainem zal met de andere gemeenten gemeenschappelijke 
thema's en uitdagingen aanpakken, in de regio Oost zijn dat onder andere:
◦ Een integrale aanpak van voor de regio kenmerkende kasteeldomeinen:

▪ bouwkundig in orde maken en zorgen dat ze zichtbaar en toegankelijk 
worden.

◦ Een gemeenschappelijk en bovenlokaal beleid vormen.
◦ De burgers overtuigen van het belang van minder evident erfgoed, zoals 

infrastructuur van tramlijnen, luchthaven en stations. 
◦ De herbestemming van kerken aanpakken. 

• De toekomstige werking van de IOED wordt mee vorm gegeven door een brede 
groep belanghebbenden uit de gemeenten en verder geconcretiseerd in 
doelstellingen en een meerjarenplanning  en –begroting. 

• Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in de 
zitting van 5 november 2019, om de toetreding tot IOED voor te leggen aan de 
gemeenteraad.

Financiële gevolgen
Dit besluit houdt een financiële verbintenis in zoals beschreven in artikel 20 van de 
statuten. 
De Vlaamse Overheid voorziet na erkenning van de IOED een jaarlijkse basisfinanciering. 
De provincie Vlaams-Brabant voorziet momenteel nog een jaarlijkse projectfinanciering, 
maar het is onzeker of deze behouden blijft. 
De gemeentebesturen cofinancieren de projectvereniging via een jaarlijkse subsidie die 
bestaat uit een vast basisbedrag van 2.500 euro en een variabele bijdrage op basis van 
het aantal inwoners. Elk gemeentebestuur betaalt voor de variabele bijdrage 0.11 euro 
per inwoner. Het bevolkingscijfer wordt vastgesteld aan de hand van de jongste 
gepubliceerde officiële statistieken van de overheid. Het volledige subsidiebedrag wordt 
jaarlijks aangepast volgens de gezondheidsindex met als referentie de index op het 
moment van oprichting van de projectvereniging. De bijdragen worden jaarlijks 
aangepast op basis van de bevolkingscijfers volgens Statbel en geïndexeerd volgens de 
gezondheidsindex. De referentie voor indexering is de oprichtingsdatum van de IOED 
(gepland op 18 december 2019).

• De werking start in 2021 en bijgevolg dient de gemeente jaarlijks vanaf 2021 de 
toelage te voorzien. 
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• Zoals aangegeven worden de bijdragen van de gemeenten geïndexeerd en 
jaarlijks aangepast aan de meest recente bevolkingsstatistieken. 

• Dit bedrag dient dus met de nodige marge opgenomen te worden in de 
meerjarenbegroting.

Besluit 

Artikels 1, 2, 3 en 4 met eenparigheid der stemmen

Artikel 5 - Bestuurslid - E. d'Ursel met 21 ja-stemmen, 2 onthoudingen

Artikel  5- Bestuurslid - J. Forton met 17 ja-stemmen, 6 onthoudingen

Artikel 5 - Plaatsvervanger - F. Vermote met 20 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 1 
onthouding

Artikel 5 - Plaatsvervanger L. Ooghe met 16 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 5 
onthoudingen

Artikel 1:
De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van een projectvereniging in de zin 
van hoofdstuk 3 van titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur als 
intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om het ontwerp van de statuten IOED goed te keuren.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist om het ontwerp van het huishoudelijk reglement IOED goed te 
keuren.

Artikel 4:
De gemeenteraad beslist in te stemmen met de indiening van een aanvraag tot 
erkenning van de projectvereniging als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst op 
basis van een aanvraagdossier conform de samenvattende nota met de inhoudelijke 
krachtlijnen en financiering.

Artikel 5:
De gemeenteraad beslist volgende bestuursleden aan te wijzen in de projectvereniging 
Brabantse Kouters Oost:

• Johan Forton - schepen patrimonium
• Elisabeth d'Ursel - schepen milieu& stedenbouw

met als plaatsvervangers:
• Faye Vermote - waarnemend omgevingsambtenaar
• Luc Ooghe - milieuambtenaar

22. RLBK - TOETREDING REGIONAAL LANDSCHAP BRABANTSE KOUTERS OOST

Feiten en context
• Het Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK) is als duurzaam en 

gestructureerd samenwerkingsverband van gemeenten, provincie, milieu- en 
natuurverenigingen, verenigingen of organisaties van private eigenaars en/of 
beheerders en streekverenigingen, -organisaties en/of -besturen, gericht op 
overleg en samenwerking met de betrokken doelgroepen, ter bevordering en 
promotie van het streekeigen karakter van de Brabantse Kouters, de 
natuurrecreatie, de natuureducatie, het recreatief medegebruik, het 
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natuurbehoud, het beheer, de ontwikkeling en het herstel van kleine 
landschapselementen.

• Er worden zowel eigen initiatieven als initiatieven van deelnemers binnen het 
samenwerkingsverband of van derden door RLBK ondersteund en aan 
meegewerkt.

• Om het doel te bereiken zal RLBK alle activiteiten kunnen ontplooien die zij nuttig 
acht en die daarmee verband houden. Er kunnen verschillende initiatieven 
ontwikkeld worden zoals beschreven in de statuten Regionaal landschap 
Brabantse Kouters vzw, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 
20/02/2018.

• Nieuwe leden kunnen hun kandidatuur schriftelijk richten tot de Raad van Bestuur 
door een afschrift van de beslissing van de gemeenteraad voor te leggen.

Juridische gronden
• Artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2015
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Argumentatie
• De toetreding bij RLBK is voor de gemeente Kraainem een meerwaarde op vlak 

van:
◦ Het natuurherstel en landschapzorg binnen de gemeente en op 

intercommunaal niveau.
◦ De mogelijkheid op samenwerking met verschillende doelgroepen om het 

inrichten en herstel van natuur en landschap te bevorderen.
◦ De mogelijkheid inwoners van de gemeente en de verschillende doelgroepen 

te betrekken bij acties rond natuur en landschap en het stimuleren van 
natuurinrichting en landschapsherstel.

• Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in de 
zitting van 5 november 2019, om de toetreding tot RLBK voor te leggen aan de 
gemeenteraad.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit 

Artikels 1 en 2 met eenparigheid der stemmen

Artikel 3 - Effectief lid - E; d'Ursel met 21 ja-stemmen, 2 onthoudingen

Artikel 3 - Effectief lid - J. Forton met 18 ja-stemmen, 8 onthoudingen

Artikel 3 - Plaatsvervanger - F. Vermote met 20 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 1 
onthouding

Artikel 3 - Plaatsvervanger - L. Ooghe met 15 ja-stemmen, 8 onthoudingen

Artikel 1:
De gemeenteraad gaat akkoord met de toetreding tot RLBK.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist de statuten van RLBK goed te keuren.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist om volgende effectieve afgevaardigden en zijn 
plaatsvervangers aan te wijzen:

• J. Forton - schepen patrimonium
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• E. d'Ursel - schepen milieu & stedenbouw
met als plaatsvervangers:

• F. Vermote - waarnemend omgevingsambtenaar
• L. Ooghe - milieuambtenaar

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

Feiten en context
• De heer Kesteloot vraagt per e-mail van 26 juni 2019 en 29 september 2019 om 

gehoord te worden tijdens de gemeenteraadszitting van 22 oktober 2019.
• Hij mag zijn vragen 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 het verzoekschrift van de heer Kesteloot om 
gehoord te worden en neemt kennis van volgende tekst die de heer Kesteloot voorleest:

"J'ai introduit un verzoekschrift en février 2019 à propos des projets Werken aan de ring.
J'ai pu exposer celui-ci lors du conseil communal d'avril 2019 .
Malgré l' article 4 § 1- 4 qui prévoit que le Conseil Communal fournisse une réponse 
motivée dans les 3 mois et malgré les textes légaux, à ce jour, tant la directrice de 
l'administration que le président du conseil ou les conseillers, échevins ou bourgemestre 
sont en défaut de réponse, malgré plusieurs rappels. Ceci est une situation inquiétante.

Au vu des derniers développements dans ce dossier, je demande à nouveau la parole 
pour de nouvelles demandes et suggestions concrètes et pour demander réponse de 
votre part au verzoekschrift de février .

Werken aan de Ring - nouvelle évolution du dossier du carrefour de quatre bras
Lors de la soirée d'information de ce 25/9 à Jesus Eik, les représentants du bureau 
d'étude ont annoncé que malgré les très nombreuses réclamations introduites par les 
citoyens (sans dire combien) le projet de fermer la chaussée de Bruxelles et l'avenue des 
chasseurs au niveau du carrefour routier des quatre bras était MAINTENU. Les travaux 
pourraient commencer dès début 2022 après phase de demande de permis. Des 
alternatives sont à l'étude pour les transports en commun mais le projet final devrait être 
finalisé pour début 2020. Il nous reste donc à ce stade 3 mois pour faire entendre  notre  
voix auprès du bureau d' étude de façon coordonnée avec la commune.

A titre d'information, seuls étaient présents un représentant des services et Carel 
Edwards élu, mais tous nos échevins dont Pierre Simon en charge du dossier étaient 
absents.

Selon Werken aan de Ring : 'De voorstellen voor het Vierarmenkruispunt werden over 
het algemeen het minst positief geëvalueerd . Het meest positieve voorstel was het 
verwezenlijken van een fietsbrug over het kruis punt. Het minst positieve was het 
omvormen van de noorde/ijke as van de Tervuren/aan in een stadsboulevard met 
verminderde capaciteit. Ook het voorstel om de Brusselsesteenweg en de Jagerslaan te 
knippen ten gunste van verkeerveiligheid en -vlotheid kan op weinig bival rekenen .'
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Selon eux, les arguments d'amélioration du traffic et de l'environnement surpassent les 
préoccupations des citoyens et forcent la fermeture de ces deux axes de circulation . Le 
fait d' imposer aux habitants locaux de faire un détour par Je centre de Tervuren n' est 
pas une catastrophe, et est en tout cas compensé par Je fais que Je trafic de 
dé/estement est évité et l'environnement amélioré grâce à ces fermetures.

En mon nom, coordinateur de la plateforme Citoyens Conscients Kraainem Bewuste 
lnwoners et au nom des citoyens je demande aux autorités communales compétentes ( 
directrice, services et/ ou élus) de mettre en urgence certains points à l'ordre du jour du 
prochain conseil ou du collège communal ou de tout autre organe communal adapté qui 
peut réagir rapidement, afin de rédiger et mettre au vote l'une ou l'autre des propositions 

1- Soucis d'informer correctement les citoyens - La soirée d'information du 25/9 a été 
annoncée par le bureau d'étude par email aux citoyens inscrits sur leur site, mais n' a 
pas fait l'objet d' une communication de la part de la commune de Kraainem qui n' y était 
pas ou peu officiellement représentée. Un problème identique s' ét ait déjà produit pour 
la soirée de début 2019 à Wezembeek. Pour répondre aux manque x d'information x 
répétéx envers les habitants et pour pouvoir réagir de façon urgente et efficace dans les 
réponses à apporter aux évolutions du dossier Werken aan de ring
nous vous suggérons de :
-+  a/ proposer au conseil communal de voter une décision de demander  officiellement, 
au nom de la commune, aux bureaux d' étude, de lui communiquer les dates de ce genre 
de soirée suffisamment à l'avance (un mois?) afin de permettre à la commune de 
prévenir tous les citoyens ET de mettre en place un système d' information systématique 
efficace pour relayer cette information au minimum aux habitants concernés par le thème 
de la soirée afin qu'ils puissent prendre connaissance des propositions retenues par le 
bureau d' étude et au besoin y réagir. (voir ci-dessous)

-+ b/ proposer, comme pour la présence de la commune au sein des intercommunales, 
aux élus de voter la désignation de l'échevin en charge et/ou d'un membre de la 
commission ad hoc et/ou de remplaçants pour représente officiellement les intérêts 
communaux lors de chacune de ces soirées d'information et de le mandater de faire 
rapport - parfois en urgence si nécessaire -sur les informations obtenues au conseil 
communal et/ou aux citoyens. Il veillera également à coordonner les informations mises 
à disposition via les services pour les intégrer à sa communication.

-+ c/ proposer à tous les élus de s'inscrire sur le site des bureaux d'études afin qu' ils 
puissent être avisés en direct de ce types de réunion et puissent décider d' y participer 
afin de suivre la problématique de près et de soutenir leur citoyens (ce 25/9 seul un élu 
sur 23 était présent)

-+ d/ mandater l' échevin - Pierre Simon - avec les services de présenter  au minimum 4 
fois par  an un stand van zaken objectif et représentatif des intérêts  communaux  sur la 
problématique de Werken aan de ring au titre de suivi ET de communiquer la pos it io n 
de la commune sur les propositions des bureaux d' études afin de rassurer les 
nombreuses craintes des citoyens (si la commune dit clairement qu' en cas de demande 
de permis déposé, la commune s' y opposera légalement, cela permettrait également de 
clarifier les choses). Veiller spécifiquement que les informations identiques des 
communes voisines soient inclues dans sa communication et veiller à controler que cette 
communication soit réalisée.

-+ e/ proposer une procédure claire permettant aux citoyens de s' adresser aux services 
pour formuler leur observations sur les propositions et d' en recevoir un suivi au sein  
d'une procédure claire et définie et l'inscription de leur observation dans un registre ad 
hoc. Dans le cas de la réunion d'information que la commune a organisé début 2019 il est 
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aujourd'hui impossible pour un citoyen de savoir si l' observation qu'il a formulé à la 
commune est suivie d'effet, si on en tient compte, etc.

-+ f/ décider de permettre l'audition des citoyens qui, tels des experts pour ceux qui 
s'investissent dans le traitement de ce genre de projets, suivent l'évolution de ces 
dossiers en les invitant d'initiative à prendre la parole au Conseil Communal ou en 
Commission ou auprès des services, sans devoir attendre qu'ils suivent le chemin 
complexe du Verzoekschrift comme aujourd'hui qui ne mène à aucun débat ou échange 
avec vous élus, ou avec les services. Il faudra également définir le cadre dans lequel ces 
auditions peuvent être faites et sous quelle forme.

-+ g/ Dans la même idée, pour éviter les pièges qui résideraient dans la mise en place d' 
un Task Force comme déja proposé dans un verzoekschrift précédent, organe non  prévu  
par  les décret s, de communiquer de façon formelle aux habitants via le conseil 
communal quel espace

les citoyens ont où ils pourraient s' exprimer , débattre et apporter leur problématiques 
liées à ce type de grand travaux, bref de mettre en place les promesses électorale de 
participation citoyenne à objectif collaboratif et non intrusif à l'exemple d'autres 
communes comme Herentaals ou Tervuren par exemple .

2 - Eviter des périodes de craintes chez les citoyens - pour répondre aux craintes 
des citoyens et éviter que l' information soit gérée par un organe externe  comme 
Werkvenootschap qui n'a aucun intérêt ou ne contribue à aucun impôt dans la commune 
de et permettre à notre commune de reprendre la main sur la façon dont ses habitants 
sont informés sur les grands projets à Kraainem:
-+  a/ proposer pour ce type de problématique  un espace dédié  sur le site web de la 
commune qui annoncerait toute les informations et proposerait un suivi ou un historique 
relatif à ce type de dossier ce qui pourrait résoudre le problème des habitants des 4 bras 
qui n'ont par exemple, pas tous reçu le journal de Werkvenootschap sur Werken aan de 
ring d'août 2019 ou le fait que la commune n'a pas informé de la tenue de la soirée 
d'information du 25/9 à Jesus Eik ou le fait que l'échevin n'était pas présent à cett soirée 
où il aurait pu également renconter des habitants et organiser une soirée d'info publique 

-+ b/ cet espace web dédié permettrait d'avoir un suivi d'information rapide et 
proposerait un abonnement à une mailing liste spécifique  ce qui permettrait à la 
commune  de facon simple et automatisées de signaler aux citoyens la présence d'une 
nouvelle information sur le site

-+ c/ cette dynamique pourrait servir de test pour implémenter cela à de futurs projets 
de même nature et ainsi répondre au soucis de rapprocher les citoyens de leur 
administration communale.

-+ d/ Prévoir une procédure pour les habitants n' ayant pas de connection internet et 
évaluer leur nombre

3 - Venir en aide aux citoyens et clarifier les étapes légales nécessaire à la 
réalisation de ce type de projets - pour ce faire:
-+ a/ Mettre au vote du conseil communal une proposition veillant à communiquer à la
population les étapes obligatoires dans ce type de grands travaux afin de les apaiser sur 
le processus en cours par le bureau d'étude. En effet, si le processus prévoir par exemple 
pour des voiries communales un accord des autorités locales et si les habitants reçoivent 
la garantie que la commune s'opposera au projet, les craintes sont moins fondées et tout 
le monde peut être rassuré. À Ce jour cette communication n'as pas eu lieu pour les 
projets de Werken aan de Ring.
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-+ b/ Proposer aux citoyens les démarches claires qu'ils doivent entreprendre pour être 
entendu et voir leur préoccupations enregistrée dans le registre suggéré ci-dessus.

-+ c/ Prévoir un agenda clair de communication via la page web dédiée proposée ci-
dessus et qui en est responsable au sein des services communaux pour éviter les 
absences ou les oublis.

-+ d/ Proposer toute autre suggestion qui permettrait à la commune de se rapprocher 
des  craintes de ses citoyens dans ce type de dossier afin d'apprendre de nos expériences 
et de ne pas à avoir à réapprendre dans chaque dossier.

4 - Dans le cadre de la participation citoyenne prévue au programme de chaque 
parti élus et présent au conseil communal de Kraainem depuis janvier 2019 il faut éviter 
que la procédure de verzoekschrift ne fonctionne pas pour une raison ou une autre.

Dans mon cas il s' agirait pour éviter les déboires que j'ai eu lors des 3 verzoekschrift 
précédents de demander à modifier le ROI pour ajouter un §5 qui prévoit que le 
président du conseil communal doivent préciser après l' intervention d' un verzoekschrift 
d' un citoyen:
-+ a/ quel organe ou service est en charge de répondre aux différents points du citoyen, 
en faisant le détails si plusieurs points sont présents

-+ b/ de mentionner dans quel délai maximum cette réponse devra être envoyée car le 
ROI prévoit une réponse dans les trois mois mais ces délais ne sont pas respectés.

-+ c/ de prévoir à l'agenda du conseil communal suivant l' échéance de ce délai un 
contrôle si la réponse a effectivement été apportée et la communication de celle-ci au 
conseil communal afin d'en assurer la publicité.

-+ d/ de garantir que lors de l'introduction d'un verzoekschrift un citoyen ne se met pas 
en danger par rapport aux organes communaux ou ne devient pas une cible considérée 
comme désagréable dans la mesure ou sa démarche se veut utile et profitable à tous les 
citoyens.

5 - Prévoir pour toute décisions communale future sur le sujet des Werken aan de 
Ring
-+ a/ que le conseil communal vote sur l'obligation , avant toute décision/délivrance de 
permis qui a des conséquences sur la vie de la commune, qu' une soirée d'information 
soit organisée pour la population à Kraainem, non seulement pour transmettre de 
l'information, mais aussi pour recueillir les avis des habitants et d'évaluer l'adhésion leur 
au projet . En cas de forte résistance, il faut analyser le bien-fondé de celle-ci et négocier 
si possible des aménagements raisonnables afin que la décision soit la plus consensuelle 
possible.

Merci de votre écoute et de traiter cette problématique au sein du conseil communal, 
organe auquel les citoyens sont invités publiquement . Espérant qu' une réponse puisse 
être obtenue sur ces nombreux points. Nous invitons tous les élus à poser directement 
l'un de ces points à l'agenda d'un prochain conseil communal ce qui ferait sensiblement 
avancer le processus pour autant qu'ils jugent ce point intéressant car nous savons d' 
expérience que le processus du Verzoekschrift n'est pas traité avec priorité à Kraainem.

Cette action se veut constructive et positive dans l' intérêt de la commune et de ses 
habitants.

24. VERSLAG - INTERZA - BELEIDSPLAN 2019-2024 - OPGESTELD DOOR 
RAADSLID G. VON WINTERSDORFF
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Feiten en context
• Raadslid G. von Wintersdorff stelde volgend verslag op naar aanleiding van de 

vergadering van de raad van bestuur op 21 maart 2019:
"De nieuwe Raad van Bestuur van INTERZA, aangesteld op 21 maart 2019, heeft 
zijn beleidsplan uitgewerkt die de leidraad zal zijn voor het beleid van de 
intercommunale in de komende 5 jaren.

De ambitie van INTERZA rond het afval- en netheidsbeleid worden 
samengevat in 4 hoofddoelstellingen van het plan :
- daling van het sluikstorten met 20 % ;
- daling van het restafval met 15 % ;
- geen stijging van de afvalkosten voor de inwoners die sorteren ;
- gemeentebijdrage blijft op het niveau van het vorig beleidsplan.
De volledige tekst van het beleidsplan wordt als bijlage in dit dossier bijgevoegd. 
Toch wil ik even een kleine samenvatting doen van dit beleidsplan :
-activiteiten : beleid, preventie, inzameling en verwerking van huishoudelijke 
afvalstoffen, zwerfvuil en sluikstort .
-Medewerkers op 1.1.2019 : 10 administratieve medewerkers en 66 laders, 
chauffeurs en parkwachters.

INTERZA wil inzake afvalbeheer zowel aan de gemeenten als haar inwoners een 
integraal en kwaliteitsgericht dienstverleningspakket aanbieden, gericht op 
beperking en recycleerbaarheid van afvalstromen, een nette leefomgeving en een 
bedrijfsmatig kosteneffecieënt beheer.

Het evaluatieverslag van de intercommunale wees uit dat INTERZA zowel qua 
milieuprestaties, kostenefficiëntie, communicatie en dienstverlening, een goed 
bilan kan voorleggen.

De hechte samenwerking met INCOVO creëert schaalvoordelen en een verbrede 
basis voor expertise en marktraadpleging.

Huis-aan-huiszameling
In 2021 wordt PMD  inzameling ingevoerd binnen INTERZA. Inwoners zullen 
voortaan met alle plastic verpakkingen in de blauwe zakken kunnen doen.

De inzameling van GFT zal worden geïntensiveerd, en de ophaling van restafval 
zal worden aangepast aan geïntensiveerde inzameling van PMD en GFT.

Om een te zwaar totaalgewicht van afvalzakken te beperken zal de grootte in elk 
geval worden beperkt.

Recyclageparken
INTERZA biedt de inwoners in de eigen gemeente de mogelijkheid aan om de 
afvalstromen van thuis eenvoudig te laten recycleren.
Meer dan 9 op 10 van de bezoekers van het recyclagepark betaalt geen bijdrage.
Er zijn 16 gratis afvalsoorten.
In de voorbije jaren is het aantal bezoekers van het park sterk toegenomen. 

INTERZA wil deze verworvenheden in stand houden met :
- Een laagdrempeling recyclage park voor iedereen ;
- Een tariefering waarbij de grootste vervuilers ook het meest betalen ;
- Verbeterde inzameling van textiel (ook te kampen met sluikstort) ;
- Verder veilig omgaan met asbest (invoering van de ophaling aan huis van 

asbesthoudendende cementplaten is een erg gewaardeerde, 
bijkomende dienstverlening binnen INTERZA. Voor amper 30 € kunnen 
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inwoners op een veilige manier tot 50 m2 dakoppervlak aan huis laten 
afhalen.
Blijvende sensibilisering en acties tegen zwerfvuil en sluikstorten
- Stickers op de straatvulnisbakken, facebook, afvalsteward, afvalkrant, 
lokale pers + camera voor een blijvende sensibilisering
Communicatie en doelgroepen

Interza wil een communicerende organisatie zijn ; het collectieve begrip en 
de gezamenlijke inspanning voor alle inwoners, besturen  en Interza zijn 
essentieel om tot resultaten te komen.

Dit vergt snelle en eenduidige informatie en een goed klachtenbeheer. Ook 
de aanwezigheid op facebook laat toe problemen snel te intercepteren en er 
proactief op in te spelen.

Financiën
De vennotenbijdragen blijven bevroren op het niveau van het vorige 

beleidsplan, met enkel correcties op basis van inflatie.
Interza zal ook maximaal blijven gebruik maken van de subsidieregimes en 

mogelijkheden tot gezamelijke aankopen.
Door aanleg van reserves in de voorbije jaren zijn de onvermijdelijke 

kosten gedekt (o/a pensioenen van het personneel)
Een zeer onbekende factor blijft het nieuwe contract voor restafval dat 

vanaf 2023 zal gelden. Een andere onbekende factor zijn de energieprijzen.

Personeel
Interza wil een moderne en wendbare organisatie zijn met een positie 

cultuur en groot eigenaarschap onder medewerkers, o/a met uitbouw van een 
leeftijdsbewust personneelsbeleid: verschillende functies impliceren, zwaar fysiek 
werk en kunnen bijgevolg niet doorheen de volledige loopbaan worden 
volgehouden.  Hetloopbaanmodel binnen Interza dient hier rekening mee te 
houden.

De bedoeling is om ook in het personneelstatuut maatregelen te voorzien 
die een volledige loopbaan binnen Interza kunnen ondersteunen.

Guillaume von WINTERSDORFF"

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag "Interza - Beleidsplan 2019-2024" 
opgesteld door raadslid G. von Wintersdorff

25. VERSLAG - STUURGROEP WIJK WERKEN - OPGESTELD DOOR RAADSLID N. 
WOITRIN

Feiten en context
• Raadslid N. Woitrin heeft op dinsdag 12 november 2019 deelgenomen aan de 

stuurgroep Wijk Werken en maakte hiervan een verslag op:
"Haviland - Stuurgroep Wijk Werken

Verslag (zie bijlagen)
Punten op het agenda 
• Goedkeuring en opvolging vorig verslag 
• Gebruikers en wijk-werkers 
• Budget 
• Communicatie 
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• Varia 
Aankomende vergaderingen 2020
• 11 februari
• 12 mei
• 15 september
• 15 december

Nathalie Woitrin"

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag "Haviland - Stuurgroep Wijk Werken" 
opgesteld door raadslid N. Woitrin.

26. SUBSIDIE - FRANSTALIGE BIBLIOTHEEK

Feiten en context
• De Franse bibliotheek werkt zonder subsidies van de Vlaamse Overheid en 

functioneert exclusief met vrijwilligers. We stellen hier voor een subsidie van 
1.000 € te voorzien in de komende meerjaarplan

Juridische gronden
• Vlaamse Decreet Lokaal Bestuur van 22/12/2017 gewijzigd door decreet van 

21/12/2018.

Financiële gevolgen

budgetsleutel gegunde uitgave inkomst
Artikel 6493000 - 
beleidsveld 0703 

van 16.500 € naar 17.500 
€

/

Besluit met 22 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Elisabeth d'Ursel, Marie-France 
Constant, Véronique Caprasse, Johan Forton, Pierre Simon, 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), 1 onthouding 
(Luc Timmermans)

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om een bijkomende subsidie van 1.000 € toe te kennen aan de 
Franse bibliotheek.

27. BLOOTSTELLING PESTICIDEN

Feiten en context
• Kraainem is nog gedeeltelijk een landelijke gemeente waar landbouw plaats vindt 

tussen woonwijken en scholen.
• Er is ongerustheid bij de omwonenden over de pesticiden die op de velden worden 

gebruikt.

Juridische gronden
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• Het decreet van 26 maart 2004 mbt openbaarheid van bestuur, toepassing en 
ontwikkeling hiervan door de Vlaamse overheid tav actieve openbaarheid.

Argumentatie
• De omwonenden van de velden maken zich zorgen over hun gezonheid, omdat ze 

zich er goed van bewust zijn dat zelfs als de federale overheid, pesticiden wil 
verminderen, ze nog steeds veel voorkomen op het veld.

• In Wallonie heeft een uitgebreid wetenshappelijk onderzoek gevraagd door het 
Waalse Gewest abnormaal hoge niveaus van chemische producten op 
schoolpleinen en tuinen aan het licht gebracht.

• Vind u niet dat het de hoogste tijd is om de blootstelling van onze bewoners aan 
pesticiden te meten bv door chemische sensoren en preventieve maatregelen te 
treffen bv een veilige afstand te verplichten aan de boeren waar sproeien niet is 
toegestaan ?

• Daarom is het echt noodzakelijk om de bevoegde Vlaamse Regionale Ministers te 
interpelleren om een opvolging van de blootstellen van onze bewoners aan 
pesticiden te organiseren.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
Contact op te nemen met de Vlaamse Regionale Ministers van Gezondheid-Milieu en 
Landbouw om dringend een opvolging van de blootstellen van de bewoners aan 
pesticiden die op velden worden gebruikt te organiseren door bv chemische sensoren.

28. BURENBEMIDDELING/COÖRDINATIE VIA PZ WOKRA VANAF 2020-01-01

Feiten en context
• Ref. https://www.wezembeek-

oppem.be/index_nl.aspx?SGREF=145&CREF=44971
• De persoon van Wezembeek-Oppem die vandaag voor de coördinatie van de 

burenbemiddelaars zorgt heeft geen tijd meer om deze rol op te nemen, en zeker 
niet als Kraainem erbij komt (momenteel zijn er heel weinig gevallen van 
burenbemiddeling in Kraainem en geen bemiddelaars, maar dit zou vanaf januari 
2020 veranderen gezien bepaalde Kraainemnaars vandaag de opleiding voor 
bemiddelaar aan het volgen zijn, en meer opleidingen worden in de loop van 2020 
verwacht).

• PZ WOKRA stelt voor om één van haar medewerksters te laten fungeren als 
coördinator burenbemiddeling voor de gemeenten Wezembeek-Oppem en 
Kraainem. Uiteraard brengt dat veel bijkomende werklast en 
verantwoordelijkheden met zich mee voor de persoon in kwestie die een financiële 
tegemoetkoming zou krijgen door haar in te schalen inzake loon. 

• De concrete financiële gevolgen moeten nog in detail geëvalueerd worden, maar 
dit voorstel zal wellicht veel goedkoper zijn dan alternatieven waarbij beide 
gemeenten het met eigen middelen moeten regelen, om nog niet te spreken over 
de extra vertraging die hiermee gepaard zou gaan.

Juridische gronden
• Decreet Lokaal Bestuur [Decr. 22.XII.2017]
• Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de BBC
• Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische 

meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de 
beleids- en beheerscyclus.
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Financiële gevolgen
Hangt af van de informatie over kosten die wij hiervoor van PZ Wokra zullen ontvangen.

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt het voorstel van de PZ WOKRA in principe goed.

Artikel 2:
De gemeenteraad vraagt aan de diensten om de impact in het kader van het MJP te 
evalueren zodat het definitieve groene licht zo snel mogelijk gegeven kan worden

Artikel 3:
De gemeenteraad vraagt aan de diensten om PZ WOKRA op de hoogte te brengen van 
deze beslissingen.

29. VRAAG RAADSLID A. VAN HERCK - SEPTEMBERFEESTEN - BRANDBLUSSERS

Op verzoek van raadslid A. Van Herck:
• Septemberfeesten - Brandblussers:

Op zondag 8 september vonden de Septemberfeesten plaats weer met veel succes 
en ik wil hier nog de gemeente bedanken voor de ondersteuning.
Dezelfde dag en voor de eerste keer was er een inspectie georganiseerd door de 
brandweerzone Vlaams Brabant West. Het rapport was positief maar er was toch 
een aandacht punt in verband met brandblussers - zie daarvoor document in 
bijlage die op 9 september 2019 naar Dhr de Burgmeester en naar mezelf 
opgestuurd was.

Vraag

Is de gemeente van plan brandblussers te kopen of te huren voor de verschillende 
evenementen die op de grond van Kraainem georganiseerd zijn ?

Antwoord schepen MF. Constant:
Er zijn brandblussers in het depot en deze worden geplaatst tijdens gemeentelijk 
georganiseerde evenementen: paaseierenraap, Garden Party, Nieuwjaarsdrink.

Desgewenst kunnen brandblusapparaten geplaatst worden tijdens de 
septemberfeesten. 
(Voetnoot: Septemberfeesten is geen gemeentelijk evenement en dus in principe 
is de organisator zelf verantwoordelijk in de voorziening van materiaal: 
brandblussers, elektriciteitskabels, eventueel stroomgroepen, en dergelijke…)

30. VRAAG RAADSLID S. CRUCIFIX-KEKLI - BETERE COMMUNICATIE MET DE 
BURGERS

Op verzoek van raadslid S. Crucifix-Kekli:
• Betere communicatie met de burgers:

Een betere communicatie met de burgers is een dringend probleem die in onze 
gemeente opgelost moet worden.
Een idee dat goedkoop en snel kan worden geïmplementeerd is het volgende: een 
online platform voor burgerparticipatie waarop de burgers kunnen inlichten over 
projecten vinden en waarop inwoners hun mening en suggesties kunnen 
voorstellen.
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Onze fractie heeft zo'n een platform al op College gevraagd maar zonder succes. 
Wat is de status van het project? Is het  in de prioriteiten voor 2020 ?

Antwoord schepen MF. Constant:
Als schepen van communicatie en van burgerparticipatie kan ik alleen maar 
akkoord met u gaan. Ik heb veel ideeën om de communicatie in de gemeente te 
verbeteren (ik heb trouwens hetzelfde voorstel al maanden geleden gedaan) maar 
voor het moment is er in de communicatiedienst een gebrek aan personeel. De 
planning om dit project te kunnen implementeren hangt dus grotendeels af van de 
versterking van de communicatiedienst. Zoals u weet zijn er 2 open 
communicatiefuncties. Tot nu toe was er geen gepaste kandidaat

31. VRAAG FR. DEVLEESCHOUWER - NIEUWE KLIMAATENGAGEMENT

Op verzoek van raadslid Fr. Devleeschouwer:
• Nieuwe klimaatengagement:

64 Vlaams-Brabantse gemeenten tekenen een nieuw Klimaatengagement 
(181019) 

“Samen met Haviland, Interleuven en 64  Vlaams-Brabantse gemeenten maken 
wij werk van een sterk en doorgedreven klimaatbeleid : dit staat vast in een 
nieuw Klimaatengagement” kunnen we lezen.
64 gemeenten tekenden mee. Waarvan Kraainem.
Wat beloven ze concreet? 

• Minder CO2 uitstoten, door energie te besparen, het gebruik van fossiele 
brandstoffen af te bouwen, in te zetten op hernieuwbare energie en door te 
kiezen voor efficiënte, schone technieken…. 
• De effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en 
wateroverlast te verminderen
• Alle relevante actoren te betrekken bij de uitvoering van ons lokaal 
klimaatbeleid
• Zelf het goede voorbeeld te geven

Vragen: Ik zou graag willen weten waarom een nieuw engagement? 
Wat is het verschil met de burgemeesterconvenant? 
Is er een evaluatie voorzien van de BC voor dat wij beginnen met de nieuwe 
engagement? 
Concreet wat betekent dit voor Kraainem? 
Hoe gaan ze de effecten van de klimaatverandering aanpakken? (punt 2) 
Zijn er subsidies aan gebonden? 
Integendeel , is er een financiële impact voor de gemeente? Bv in FTE? 
Ten slotte waarom is de GR niet op de hoogte gebracht geweest van dit akkoord?

Antwoord schepen MF. Constant:
Het huidige gemeentelijk klimaatbeleidsplan voor de periode 2015-2020 in het 
kader van het burgemeestersconvenant is gericht op klimaatmitigatie: het 
voorkomen van klimaatverandering door het terugdringen van de CO2-uitstoot.
De afwisselende en steeds fellere periodes van hitte, droogte en overstromingen 
die we in onze gemeente ervaren, tonen aan dat het klimaat verandert. 
Klimaatmitigatie volstaat niet meer en we moeten ons dus ook bijkomend op een 
duurzame manier aanpassen: klimaatadaptatie.
Het nieuwe burgemeestersconvenant voor de periode 2021-2030 zal naast het 
doorgedreven voortzetten van maatregelen om de CO2 uitstoot te verminderen 
(doelstelling is een reductie van 40% ten opzichte van de 2011) ook een 
belangrijk luik maatregelen klimaatadaptatie omvatten. Deze maatregelen zullen 
zich in de gemeente Kraainem vooral richten in de volgende domeinen:
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◦ Ruimtelijke ordening: kernversterking met aandacht voor ontharding, nuttig 
gebruik van niet verharde zones in de strijd tegen wateroverlast, hitte en 
droogte door bijvoorbeeld de aanleg van regenwaterputten, infiltratiezone, 
vertikale tuinen op privé te faciliteren

◦ Gebouwen: aanmoedigen en faciliteren van duurzame verbouwing om het 
energieverbruik te verminderen

◦ Mobiliteit: ambitieus beleid om de kwaliteit en de veiligheid van het 
voetpaden- en fietspadennetwerk in de gemeente te verbeteren naast het 
promoten van het openbaar vervoer (comfortabele bushaltes, subsidiëring van 
abonnementen) en het faciliteren van deelmobiliteit.

◦ Inrichting van de openbare ruimte:  meer groen, meer ruimte voor water door 
te ontharden waar het kan en door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels 
met vertraagde afvoer van het regenwater om infiltratie toe te laten.

De provincie Vlaams Brabant zal de gemeente Kraainem actief begeleiden bij het 
opstellen van het gemeentelijk klimaatbeleidsplan 2021-2030. In een eerste fase 
zal het huidige klimaatbeleidsplan geëvalueerd worden. Deze werkzaamheden 
zullen starten in het voorjaar 2021.
Behalve subsidies van de Provincie voor concrete gemeentelijke klimaatprojecten 
of klimaatprojecten van verenigingen bestaan er geen specifieke klimaatsubsidies 
van het gewest of de federale overheid.
De financiële impact voor de gemeente zal minstens even groot zijn als voor het 
bestaande klimaatactieplan.
De details zullen uitgewerkt worden in 2021 na het afsluiten van het 
burgemeestersconvenant 2015-2020.

32. VRAAG RAADSLEDEN FR. DEVLEESCHOUWER EN A. D'OREYE DE 
LANTREMANGE - INFOBLAD VAN OKTOBER 2019

Op verzoek van raadsleden Fr. Devleeschouwer en A. d'Oreye de Lantremange:
• Infoblad van oktober 2019: 

Het infoblad is nogal verbeterd geweest qua verbeelding en kleuren enz tegenover 
de vorige versies; minder fouten ook maar….

• Er zijn nog fouten, vertaalfouten en tipfouten 
• Afbeelding: waarom sommige lokale politicus krijgen een foto en andere 

niet? 
Een reglement daaromtrent zou van toepassing moeten zijn.

Antwoord schepen MF. Constant:
Het infoblad van oktober werd in het Nederlands en in het Frans nagelezen door 
mensen die professionele ervaring hierin hebben. Graag hadden wij gehoord 
welke fouten u gevonden hebt. Wij streven altijd naar een betere kwaliteit. 
Het lijkt ons ook beter om eventuele fouten op een constructieve manier aan de 
diensten te melden in plaats van dit steeds op de gemeenteraad te brengen.
In uw vraag over de vorige editie waarin er zogezegd 34 vertalingsfouten waren 
hebben we gemerkt dat er namelijk enkele fouten in de vertaling zaten, maar ook 
verschillende splitsingsfouten, wat niet zozeer toegeschreven kan worden aan het 
vertaalbureau, maar ook aan de layout-bedrijf. We werken ondertussen met een 
ander bedrijf en we hebben daar deze editie scherp op nagekeken. Ik heb u de 
laatste keer ook gezegd dat de gemeente 2 communicatieambtenaren aan het 
recruteren is. Dit kan alleen maar positief zijn voor de kwaliteit van de 
communicatie in onze gemeente in de toekomst. We drukken er nogmaals op dat 
u best fouten direct meldt aan de verantwoordelijke van het infoblad.
Op de infoavond van 4/11/2019 werden de resultaten van de Kraainem enquête 
aan de bevolking voorgelegd. Het gemeentelijk infoblad scoort heel goed bij onze 
burgers.
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Wat betreft het vermelden van raadsleden en schepenen in gemeentelijke 
infobladen of op de gemeentelijke website:
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 bepaalt dat overheidsinstanties (en 
dus ook een gemeentebestuur) politiek neutraal moeten communiceren. Het doel 
van gemeentelijke informatiekanalen ligt erin om de bevolking op neutrale en 
objectieve wijze te informeren.
De communicatieambtenaar heeft in die geest beslist om een foto van Cercle 
d’Arts niet te plaatsen omdat mevrouw Devleeschouwer hierop figureerde. Op een 
gegeven moment heeft iemand van de fractie, waar mevrouw Devleeschouwer 
deel van uitmaakt de foto aangeleverd die finaal gepubliceerd is. Dit leek ons een 
constructief voorstel om Cercle d’Arts niet te benadelen. De ambtenaar in functie 
had ook vertrouwen dat dit intern doorgesproken was. Dit bleek niet het geval. 
Daarenboven werd het laatste ontwerp van het infoblad naar de schepenen en de 
voorzitter van het OCMW 48 uur vóór het goed voor druk toegestuurd, zoals 
voorzien in het redactiestatuut. Mevrouw Devleeschouwer had dus ruim de tijd om 
haar veto te stellen. Spijtig genoeg heeft ze pas 5 dagen later gereageerd, wat 
natuurlijk te laat was.
Het weren van de beeltenis van mevrouw Devleeschouwer is trouwens ook geen 
discriminatoire handeling. Ze wordt immers ook op de infopagina van het infoblad 
vermeld, met titel en foto.
Een van de taken van de nieuwe communicatiemanager zal het redactiestatuut 
aan te vullen om wat mag en niet mag gepubliceerd worden in het infoblad te 
verduidelijken.

33. VRAAG RAADSLID AC. SALA - ZERO WASTE OPLOSSINGEN

Op verzoek van raadslid AC. Sala:
• Zero Waste oplossingen:

Iedereen spreekt vandaag over de “zero waste” oplossingen. De gemeente heeft 
verleden jaar met verschillende gezinnen een project ontwikkeld. Wat zijn de 
evolutie van het project en de resultaten? Is er iets in de scholen georganiseerd 
geweest? Wat betreft communicaties : is er iets voorzien? Bijvoorbeeld nieuwe 
publicaties van “zero waste” recepten? 

Antwoord schepen E. d'Ursel:
De Zero Waste projecten bleken prioriteit niet de enquête.
In kader van de voorbereidingen van het meerjarenplan worden deze projecten 
opgenomen.

34. GELUIDSSCHERMEN - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - RO

Feiten en context
• Het Agentschap Wegen en Verkeer plant om in de zomer van 2020 nieuwe 

geluidsmuren te bouwen aan de R0. Binnen dit project bestaat de mogelijkheid 
om een bijkomende geluidsmuur (840 meter) te voorzien aan de afrit van de R0 
ter hoogte van de Oscar de Burburelaan en de Vierbunderstraat.

• Met een schrijven van 20 september 2019 werd gemeld dat het college van 
burgemeester en schepenen van Wezembeek-Oppem besliste om 50.000 euro uit 
te trekken als tussenkomst voor de plaatsing van een bijkomende geluidsmuur ter 
hoogte van de Oscar de Burburelaan en de Vierbunderstraat.

• Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht op uiterlijk 20 november 2019 een 
definitieve beslissing over het opmaken van de samenwerkingsovereenkomst IX.

Juridische gronden
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• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41 houdende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad

• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 september 2019 
betreffende de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst IX voor de 
geluidsschermen RO en de verdeelsleutel met Wezembeek-Oppem inzake het 
gedeelte Burburelaan.

• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 november 
2019 houdende de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met AWV

Financiële gevolgen
• Volgens de raming van AWV bedraagt de totaalprijs van de 840 meter geluidsmuur ter 
hoogte van de Oscar de Burburelaan 1.216.200,00 euro excl. BTW. 
• 30% hiervan wordt door AWV betaald, waardoor het aandeel voor de gemeente gelijk is 
aan 851.340,00 euro excl. BTW. 
• Volgens de samenwerkingsovereenkomst kan de procentuele tegemoetkoming met 
10% verminderd worden indien meer dan de helft van de gebouwen binnen 250 meter 
van de rand van de rijbaan voor de inwerkingstelling van de gewestweg zijn gebouwd 
(1979), wat hier het geval is. Hierdoor wordt het aandeel van de gemeente verminderd 
naar 60%: 729.720 euro exl. BTW. 
• De gemeente Wezembeek-Oppem besliste om voor 50.000 euro BTW incl tussen te 
komen in het project.

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen van 12 november 2019 houdende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst met AWV inzake de plaatsing van geluidsschermen.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist het budget van 833 000 euro te voorzien in het meerjarenplan 
2020-2025.

Artikel 3:
De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen om de 
samenwerkingsovereenkomst zoals vervat als bijlage te ondertekenen.

35. MONDELINGE VRAGEN VAN GEMEENTERAADSLEDEN

1) Thermografische luchtfoto
Raadslid C. Marichal vraagt van de kostprijs is en de interesse van de inwoners
Schepen MF. Constant antwoordt dat het niet duur is en georganiseerd werd door 
Haviland. Tot op heden zijn de resultaten er nog niet, maar dat het wel een groot 
succes was, er werden twee bijkomende informatievergaderingen georganiseerd. 
Veel burgers vragen foto's van hun dak te krijgen, wat moeilijk is direct wordt 
toegelicht in het kader van de infosessie, in een direct contact met de 
geïnteresseerden.
Raadslid O. Joris informeert dat het 2/3 van de prijs is van de vorige legislatuur.

2) Kalender gemeenteraadszittingen 2020
Voorzitter L. Timmermans deelt mee dat de gemeenteraadszittingen de laatste 
dinsdag van elke maand plaatsvinden.

3) Gemeenteraadszitting 23 december 2019
Burgemeester B. Waucquez vraagt of er een mogelijkheid bestaat om de 
gemeenteraadszitting te verplaatsen naar 23 december 2019 's avonds.
Voorzitter L. Timmemans antwoordt dat dit wordt vervolgd.
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4) Tablets voor gemeenteraadsleden
Raadslid A. Van Herck vraagt het standpunt omtrent de aankoop van tablets voor 
raadsleden.

Joëlle Eggermont
Algemeen directeur

Luc Timmermans
Voorzitter


