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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 28/01/2020
Van 20:00 uur tot 23:00 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, Bruno Vandersteen, Carel 
Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, 
André Ivanszky, Anne-Charlotte Sala, Vinciane De 
Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, 
Christiaan Marichal en Sarra Crucifix - Kekli

Verontschuldigd:
Raadsleden: Dorothée Cardon de Lichtbuer en Isabelle Fouarge

OPENBARE ZITTING

1. GECORO - Vaststelling voorzitter adviesraad
2. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 17 december 2019
3. Aktename verlenging verhindering schepen om studieredenen - Anne-Charlotte 

Sala
4. Kerkfabriek Sint-Pancratius - budgetwijziging 2019
5. Geboorte- en adoptiepremie - Reglement
6. Organogram - Aanpassing gedeeltelijk goedgekeurd organogram van 25 juni 2019
7. Bekrachtiging collegebeslissing van 7 januari 2020, houdende vaststelling wijze en 

voorwaarden van overeenkomst met dienstverlener voor het in dienst nemen van 
een ingenieur via een selectiebureau + vaststelling lijst aan te schrijven 
dienstverleners

8. Maaltijdcheques - Verhoging bedrag
9. Diabolo school - Scholengemeenschap - Verlenging samenwerking
10. Subsidieaanvraag ICHEC - Ontwikkelingssamenwerking
11. Samenwerkingsovereenkomst  tussen de provincie en de gemeente voor het 

opmaken van een SECAP 2021-2030 ( energie en klimaatactieplan)- principes en 
beleidsdoelstellingen.

12. Overheidsopdracht : Onderhouden van parken en plantsoenen 2020-2021-2022 
(2023) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

13. OMV 2019 072 - Voorstel van weginrichting voor de Seringenstraat
14. De Watergroep - Verslag - Opgesteld door raadslid G. von Wintersdorff
15. Interza - Verslag - Opgesteld door raadslid G. von Wintersdorff
16. Subsidies - Communicatie bevolking
17. Aankoop van een licentie "Office 365 E1" en toegang tot One Drive voor de leden 

van de gemeenteraad en van de OCMW-raad
18. Nieuwjaarsnacht - Vuurwerk - vraag van raadslid G. von Wintersdorff
19. Vacatures - Budgetten - vraag van raadslid N. Woitrin
20. Oprichten van coöperatie - vraag van raadslid Fr. Devleeschouwer
21. Mondelinge vragen van gemeenteraadsleden
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OPENBARE ZITTING

1. GECORO - VASTSTELLING VOORZITTER ADVIESRAAD

Feiten en context
• Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het punt "GECORO - Vaststelling 

voorzitter adviesraad" in spoedeisend geval te behandelen omdat de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening in functie van de eerste 
adviesronde betreffende "RUP bouwlagen Kraainem" bijeengeroepen moet worden 
en vereist is advies uit te brengen. De GECORO kan enkel officieel samengeroepen 
worden en advies uitbrengen wanneer de voorzitter door de gemeenteraad werd 
benoemd. 

• Bij het begin van een nieuwe legislatuur dient door de gemeenteraad een nieuwe 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) samengesteld te 
worden. 

• Er werd een oproep tot kandidatuur geplaatst in het infoblad van maart 2019. 
Deze oproep werd eveneens op de gemeentelijke website geplaatst. 

• De ontvangen kandidaturen werden geëvalueerd en beoordeeld, de gemeenteraad 
besliste in de zitting van 27 augustus 2019 de samenstelling van de gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening.

• Tijdens de eerste samenkomst van de nieuwe GECORO werd er gevraagd aan de 
leden hun kandidatuur voorzitterschap te bezorgen aan de dienst Omgeving. Er 
werd 1 kandidatuur ontvangen van de heer Jean de Ryckere.

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

waarin vermeld staat dat punten tot spoedbehandeling alleen door ten minste 
twee derde van de aanwezige leden kan worden besloten en dat de namen van de 
leden en de motivering van de spoedeisendheid worden vermeld in de notulen.

• De Vlaamse codex ruimtelijke ordening
◦ titel I, afdeling 3: de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

▪ regelt de samenstelling en oprichting van de gemeentelijke commissie 
ruimtelijke ordening

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

• Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de 
samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale, 
intergemeentelijke en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening van 19 
mei 2000
◦ preciseert de regels tot samenstelling en oprichting van de gemeentelijke 

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

geledingen voor de GECORO worden aangeduid

Argumentatie
• De gemeenteraad benoemt de voorzitter voor de gemeentelijke commissie voor 

ruimtelijke ordening.
• Op basis van de ingediende kandidaturen betreffende voorzitterschap wordt op 

voorstel van het college van burgemeester en schepenen volgende voorzitter aan 
de gemeenteraad voorgedragen:
◦ Jean de Ryckere, voorzitter.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen
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Besluit 

Stemming acceptatie hoogdringend punt met 21 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, 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 en Sarra Crucifix - Kekli)met 21 ja-
stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist met 21 ja-stemmen om de heer Jean de Ryckere aan te duiden 
als voorzitter van de GECORO.

2. GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VAN 17 DECEMBER 2019

Feiten en context
• Zitting van de gemeenteraad van 17 december 2019 waarbij de notulen evenals 

het zittingsverslag dienen goedgekeurd te worden

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

I, Afdeling 2, de werking van de gemeenteraad.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met 20 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, Luc Timmermans, Carel Edwards, Françoise 
Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Anne-Charlotte Sala, Vinciane De 
Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal en Sarra 
Crucifix - Kekli), 1 onthouding (Bruno Vandersteen)

Enig artikel:
De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 17 
december 2019 goed.

3. AKTENAME VERLENGING VERHINDERING SCHEPEN OM STUDIEREDENEN - 
ANNE-CHARLOTTE SALA

Feiten en context
• Schepen Anne-Charlotte Sala meldde op 3 april 2019 dat zij verhinderd was om 

haar schepenmandaat op te nemen om studieredenen tot het einde van het 
academiejaar 2018-2019 (13 september 2019).
De gemeenteraad nam hiervan akte in vergadering van 8 april 2019 en er werd in 
vervanging voorzien.

• Schepen Anne-Charlotte Sala meldt nu op 18 december 2019 dat haar 
verhindering verlengd wordt tot het einde van het academiejaar 2019-2020 (13 
september 2020).
De gemeenteraad dient hiervan akte te nemen. De vervanging wordt eveneens 
verlengd.

Juridische gronden
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• Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, meer bepaald artikel 15, § 2 houdende 
de installatie  van de schepenen in de randgemeenten en artikel 16 houdende het 
aantal schepenen in de randgemeenten;

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 44, 
houdende de eedaflegging van de schepenen.

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 47, 4°, waarbij de schepen 
verzoek tot vervanging voor verhindering om studieredenen, wordt een attest van 
de onderwijsinstelling gevoegd.

• Lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011;
• Omzendbrief KB/ABB 2018/3 betreffende de start van de lokale en provinciale 

bestuursperiode;
• Besluit van de Vlaamse regering van 30 november 2018 houdende het gebruik 

van open standaarden door de lokale besturen en tot nadere regeling van de 
databank van de lokale mandatarissen en van de databank van de leidend 
ambtenaren;

• Besluit van de Raad voor verkiezingsbetwistingen Vlaams-Brabant van 10 
december 2018 houdende de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober 2018;

• Besluit van de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 20 december 2018 
houdende de geldigverklaring van de verkiezing van de schepenen en van de 
leden van de raad en van het vast bureau voor maatschappelijk welzijn van de 
gemeente van 14 oktober 2018.

• Beslissing van de gemeenteraad van 8 april 2019, houdende vaststelling- 
Verzoekschrift tot verhindering om studieredenen - Anne-Charlotte Sala.

• Beslissing van de gemeenteraad van 8 april 2019, houdende oproep tot 
eedaflegging - Opvolger - Schepenmandaat.

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt akte van de verlenging van de verhindering van schepen Anne-
Charlotte Sala om studieredenen tot het einde van het academiejaar 2019-2020, zijnde 
tot en met 13 september 2020.

Artikel 2:
Tijdens de periode van verhindering wordt mevrouw Anne-Charlotte Sala als schepen 
vervangen door de heer Pierre Simon, die in vergadering van de gemeenteraad van 8 
april 2019 de eed heeft afgelegd.

4. KERKFABRIEK SINT-PANCRATIUS - BUDGETWIJZIGING 2019

Feiten en context
• De gemeente ontving op 5 december 2019 van de Kerkfabriek Sint-Pancratius een 

budgetwijziging 2019.
• Wij ontvingen eveneens een gunstig advies van het erkend representatief orgaan.
• Deze budgetwijziging is nodig voor de aankoop van bouwterrein en constructie 

nieuwe woning te registreren.

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

◦ Als de budgetwijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de 
gemeenteraad hiervan akte binnen een termijn van vijftig dagen na het 
inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid. Zij geeft daarvan kennis 
aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken in kwestie en het erkend 
representatief orgaan.
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Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek Sint-
Pancratius 

5. GEBOORTE- EN ADOPTIEPREMIE - REGLEMENT

Feiten en context
• De huidige gemeentelijke geboorte- en adoptiepremie, laatst gewijzigd door de 

gemeenteraad op 16 december 2003, is aan vernieuwing toe.
• Er werd een amendement ingediend door de burgemeester en dit naar aanleiding 

van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 januari 
2020, namelijk een verhoging van de geboorte- en adoptiepremie van 90 naar 
110 euro;

Juridische gronden
• Beslissing van de gemeenteraad van 24 februari 1987 houdende de herziening 

van de gemeentelijke geboorte- en adoptiepremie.
• Beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2003 betreffende de 

aanpassing van de geboorte- en adoptiepremie.

Argumentatie
• Vandaag krijgen ouders:

◦ 62,50 euro voor het eerste kind,
◦ 125 euro voor het tweede kind,
◦ 187,50 euro voor het derde kind,
◦ 250 euro voor het vierde kind,
◦ 250 euro + 50 euro voor het vijfde en volgende kinderen

• De voorwaarde voor het bekomen van de geboortepremie is ingeschreven te zijn 
in het bevolkings- of het vreemdelingenregister op 1 januari van het jaar dat het 
kind geboren is.

• De dienst burgerzaken wenst een duidelijker en eenvoudiger reglement voor het 
behandelen van de geboortepremie. 

• De dienst burgerzaken heeft onderzoek gedaan bij alle faciliteitengemeenten en 
een vergelijking gemaakt op het vlak van toepassing en bedragen:
◦ De gemeente Wemmel geeft geen geboortepremie.
◦ De gemeente Linkebeek geeft een premie van 125 euro per kind. De 

voorwaarde is dat één van beide ouders minstens één jaar aaneensluitend 
voor de geboorte de gemeente bewonen met inschrijving in het 
bevolkingregister of het vreemdelingenregister.

◦ De gemeente Drogenbos geeft 50 euro voor het eerste kind, 55 euro voor het 
tweede kind, 60 euro voor het derde kind,... De voorwaarde is dat één van 
beide ouders minstens één jaar aaneensluitend voor de geboorte de gemeente 
bewonen met inschrijving in het bevolkingregister of het 
vreemdelingenregister.

◦ De gemeente Sint-Genesius-Rode geeft 125 euro per kind. De voorwaarde is 
dat één van beide ouders minstens één jaar aaneensluitend voor de geboorte 
de gemeente bewonen met inschrijving in het bevolkingregister of het 
vreemdelingenregister.

◦ De gemeente Wezembeek-Oppem geeft 102 euro per kind. De voorwaarde is 
dat één van beide ouders minstens één jaar aaneensluitend voor de geboorte 
de gemeente bewonen met inschrijving in het bevolkingregister of het 
vreemdelingenregister.

• De gemiddelde premie voor de 5 gemeenten is 80,2 euro. Vier van de vijf 
gemeenten geven éénzelfde bedrag per kind en alle gemeenten die een premie 
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geven hebben dezelfde voorwaarde. De dienst burgerzaken stelt voor om zich 
hierbij aan te sluiten.

Financiële gevolgen

In 2017 werden er voor 104 geboorten 13.037,50 euro betaald aan de gezinnen (42 x 
62.5 euro - 32 x 125 euro - 22 x 187.50 euro - 4 x 250 euro - 4 x +250 euro). Dit is een 
gemiddelde van 125,36 euro per geboorte.

In 2018 werd er voor 88 geboorten 11.387,50 euro betaald aan de gezinnen (24 x 62.50 
euro - 42 x 125 euro - 17 x 187,50 euro - 3 x 250 euro - 2 x +250 euro). Dit is een 
gemiddelde van 129,40 euro per geboorte.

In 2019 werd er voor 79 geboorten 8.937 euro betaald aan de gezinnen (37 x 62.50 euro 
- 26 x 125 euro - 10 x 187,50 euro - 6 x 250 euro). Dit is een gemiddelde van 113,12 
per geboorte.

Raming voor 2020: 90 geboorten met de voorgestelde premie van 110 euro is een 
budget van 9900 euro.

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt met eenparigheid der stemmen het amendement goed en stelt 
bijgevolg het reglement voor de geboorte- en adoptiepremie als volgt vast:

Artikel 1
Er wordt een geboorte-/adoptiepremie van 110 euro per kind toegekend.

Artikel 2
Deze geboortepremie kan worden toegekend op voorwaarde dat op de dag van de 
geboorte één van beide ouders sedert ten minste één jaar is ingeschreven in het 
bevolking- of vreemdelingenregister van Kraainem.

Artikel 3
De adoptiepremie wordt toegekend op voorwaarde dat:

• de adoptiebeslissing werd erkend en geregistreerd in de Databank Akten 
Burgerlijke Stand;

• de adoptant(en) op de dag van uitwerking van de adoptiebeslissing sedert ten 
minste één jaar is/zijn ingeschreven in het bevolking- of 
vreemdelingenregister van Kraainem;

• het kind waarvoor de premie wordt aangevraagd maximum 12 jaar oud is.

Artikel 4
De geboortepremie zal aan de moeder uitbetaald worden. In geval van overlijden 
van deze laatste, zal de vergoeding toegekend worden aan de personen die de last 
van het onderhoud van het kind op zich genomen hebben. De adoptiepremie zal 
aan de adoptant(en) uitbetaald worden.

Artikel 5
De geboortepremie dient aangevraagd te worden binnen de twaalf maanden na de 
bevalling. het aanvraagformulier wordt automatisch toegestuurd na inschrijving van 
het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Kraainem.

Artikel 6
De adoptiepremie dient aangevraagd te worden binnen de twaalf maanden na de 
datum van inschrijving van de adoptie. Het aanvraagformulier wordt automatisch 
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toegestuurd na inschrijving van het kind in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister van Kraainem.

Artikel 7
Alle gevallen die aanleiding zouden geven tot betwisting, of die niet voorzien zijn bij 
onderhavig reglement, zullen door het college van burgemeester en schepenen 
beslist worden.

Artikel 8
De uitbetaling van de geboorte- en adoptiepremie zal gebeuren binnen de perken 
van de op de jaarlijkse begroting goedgekeurde budgetten.

Artikel 9
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen die de uitkering van de 
geboortepremie regelen en wordt toegepast voor alle kinderen geboren vanaf 1 
januari 2020.

6. ORGANOGRAM - AANPASSING GEDEELTELIJK GOEDGEKEURD 
ORGANOGRAM VAN 25 JUNI 2019

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

Interventie(s)
1) Raadslid G; von Wintersdorff vraagt zich af waarom, zoals vroeger, geen politici 

meer in de selectiecomités zitten.
2) De algemene directeur antwoordt hierop dat dit decretaal niet kan, en dat er 

scheiding is tussen politiek en administratie.
3) De algemene directeur antwoordt dat ze deze wetgeving als algemeen directeur 

respecteert.

7. BEKRACHTIGING COLLEGEBESLISSING VAN 7 JANUARI 2020, HOUDENDE 
VASTSTELLING WIJZE EN VOORWAARDEN VAN OVEREENKOMST MET 
DIENSTVERLENER VOOR HET IN DIENST NEMEN VAN EEN INGENIEUR VIA 
EEN SELECTIEBUREAU + VASTSTELLING LIJST AAN TE SCHRIJVEN 
DIENSTVERLENERS

Feiten en context
• Het voorwerp van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 

van 7 januari 2020 was het vaststellen van de lastvoorwaarden voor het in dienst 
nemen van een ingenieur bouwkunde via een selectiebureau.

• De aanwerving van een ingenieur bouwkunde is voorzien in het meerjarenplan 
2020-2025, in de graad A6-A7.

• Aangezien de enig geslaagde kandidaat uiteindelijk heeft beslist om de functie niet 
op te nemen, dient het bestuur een andere oplossing te vinden om de continuïteit 
van de dienst te garanderen en een ingenieur bouwkunde in dienst te nemen.

• Dit kan op zeer korte termijn enkel ingevuld worden via een selectiebureau, 
waarbij het bestuur erelonen uitbetaalt.

• Aangezien dergelijke kredieten beperkt voorzien zijn in het meerjarenplan 2020-
2025, kan het bestuur een dergelijke procedure opstarten en bijkomende 
kredieten voorzien/kredieten verschuiven bij de eerstvolgende wijziging van het 
meerjarenplan 2020-2025. De gemeenteraad dient dit principieel te bevestigen.

• De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en 
het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, tenzij de opdracht 
past binnen het begrip `dagelijks bestuur'.
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• De gemeenteraad heeft dit begrip gedefinieerd op 23 april 2019, als zijnde onder 
meer ‘Alle exploitatie-uitgaven binnen de perken van de daartoe in het budget 
ingeschreven kredieten die onderworpen zijn aan de wetgeving op de 
overheidsopdrachten’.

• Aangezien de aanwerving van een ingenieur bouwkunde dringend was 
(continuïteit van de openbare dienst) en de gemeenteraad pas vergaderde op 28 
januari 2020, werd voorgesteld om de lastvoorwaarden te laten vastleggen door 
het college van burgemeester en schepenen en deze beslissing te laten 
bekrachtigen door de gemeenteraad, samen met de principiële beslissing om de 
kredieten voor erelonen in het meerjarenplan 2020-2025 te verhogen.

• De opdracht werd uitgeschreven voor een periode van 6 maanden, voltijds, tegen 
een geraamd bedrag van 108.000,00 euro excl. btw of 130 680,00 euro inclusief 
btw, wat onder het drempelbedrag van 139.000 EUR excl. btw blijft om gebruik te 
maken van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

• Het functieprofiel voor de kandidaten komt overeen met de functiebeschrijving 
voor de aanwerving van een ingenieur bouwkunde door de gemeente.

• De keuze van het selectiebureau werd bepaald door het bedrag van de selectiefee 
die wordt aangerekend en op basis van het aantal kandidaten dat het 
selectiekantoor kan aanbieden.

• Het bestuur contracteert met het selectiebureau. Rechtstreekse aanwerving via 
een contract van bepaalde duur is evenwel ook mogelijk.

• De selectie van de kandidaten zelf zal gebeuren na een interview.
• Volgende dienstverleners werden aangeschreven:

- USG Engineering, Berchemstadionstraat 76 te 2600 Berchem
- Randstad, Keizer Karellaan, 586 bus 8 te 1082 Brussel
- Poolstok, Technologielaan 11 te 3001 Heverlee

• Thans dient de gemeenteraad de beslissing van het college van burgeemster en 
schepenen van 7 januari 2020 te bekractigen.

• Het college van burgemeester en schepen heeft ook gevraagd om de nodige 
kredieten te voorzien (erelonen) voor de invulling van andere functies die door 
een klassieke wervingsprocedure niet zouden zijn ingevuld.

Juridische gronden
• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 40 en 41, tweede lid, 

10° a.
• Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 

42 § 1, 1° a.
• Koninklijk besluit van 18 april 2017, plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, inzonderheid artikel 90.
• Beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2019, houdende dagelijks bestuur - 

vaststelling begrip.

Adviezen
De gemeenteraad kan zich principieel engageren om kredieten te voorzien voor erelonen 
in het kader van aanwerving via consultancy.
Dit hoeft echter niet voor alle functies te gebeuren, aangezien enkel hogere profielen 
hiervoor in aanmerking komen.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
61310999/011200
62030000/011000

€ 130 680,00

Berekening: maximum mogelijk dagtarief van 900,00 euro (excl. btw) X 20 
werkdagen/maand X 6 maanden + 21% BTW
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Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
Bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 januari 
2020, houdende vaststelling wijze en voorwaarden van overeenkomst met dienstverlener 
voor het in dienst nemen van een ingenieur via een selectiebureau + vaststelling lijst aan 
te schrijven dienstverleners.

8. MAALTIJDCHEQUES - VERHOGING BEDRAG

Feiten en context
• Momenteel krijgt het personeel van het lokaal bestuur Kraainem maaltijdcheques 

ter waarde van 7,50 euro. Dit bedrag kan nog verhoogd worden naar maximum 8 
euro.

• Het bedrag van de werkgeverstussenkomst zou, bij een verhoging van het 
totaalbedrag per maaltijdcheque naar 8 euro, verhogen van 6,41 euro naar 6,91 
euro per maaltijdcheque.

• De persoonlijke bijdrage van de werknemer van 1,09 euro verhoogt niet.

Juridische gronden
• Koninklijk besluit van 26 mei 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 

juni tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad.

• De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, door de gemeenteraad 
aangenomen op 22 december 2009, en wat de aanpassingen betreft op 27 april 
2010, 26 juni 2010 en 27 oktober 2015.
◦ Artikel 211 betreffende de maaltijdcheques

Adviezen
• Positief advies vanwege de algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur.

Argumentatie
• Een verhoging naar 8 euro zal een extra voordeel bieden aan het personeel.

Financiële gevolgen

De financiële haalbaarheid van deze verhoging werd opgenomen in het kader van het 
Meerjarenplan 20-25 en bedraagt op jaarbasis 12.669 euro voor gemeente en OCMW 
samen.

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om het bedrag van de maaltijdcheques te verhogen van 7,50 
euro naar 8 euro met ingang van 01 januari 2020.

9. DIABOLO SCHOOL - SCHOLENGEMEENSCHAP - VERLENGING 
SAMENWERKING

Feiten en context
• Een schoolbestuur kan in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs  

een scholengemeenschap vormen met onderwijsinstellingen van andere besturen.
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• Een scholengemeenschap dient zowel kleuter- als lager onderwijs te bevatten, 
moet op de eerste schooldag van de maand februari minstens 900 leerlingen 
tellen en mag zich hoogstens over vijf aangrenzende onderwijszones uitstrekken.

• De huidige scholengemeenschap 'De Rand FR' werd onder de vorm van een 
interlokale vereniging opgericht.

• Er heeft geen fundamentele bijsturing van de scholengemeenschap 
plaatsgevonden en het is derhalve aangewezen om de werking van de huidige 
scholengemeenschap 'De Rand FR'  in de vorm van een interlokale vereniging te 
verlengen voor de periode van zes schooljaren.

• Het beheerscomité van de scholengemeenschap 'De Rand FR' wenst de 
samenwerking te verlengen voor de periode van zes schooljaren, zoals 
afgesproken in de vergadering van 15 november 2019.

Juridische gronden
• Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikels 125bis t/m 125 

quaterdecies betreffende de scholengemeenschappen.
• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

◦ artikels 56-57 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad
◦ artikels 388 t/m 395 betreffende de intergemeentelijke samenwerkingen.

• De gemeenteraadsbeslissing van 5 mei 2011 betreffende de oprichting van de 
huidige scholengemeenschap 'De Rand FR'.

• De gemeenteraadsbeslissing van 13 mei 2014 betreffende de verlenging van de 
overeenkomst van de huidige scholengemeenschap 'De Rand FR' voor de periode 
2014-2020.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om de overeenkomst en de werking van de huidige 
scholengemeenschap 'De Rand FR' in de vorm van een interlokale vereniging te 
verlengen met zes schooljaren vanaf 1 september 2020 t/m 31 augustus 2026.

10. SUBSIDIEAANVRAAG ICHEC - ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Feiten en context
• Caroline Aasen is studente aan de ICHEC Brussels Management School 
• Als onderdeel van haar studies zal zij, samen met medestudenten, deelnemen aan 

het humanitaire project Ichec Housing Project in Benin (Afrika).
• Op 11 november 2019 stuurde zij ons een e-mail met de vraag of de gemeente 

Kraainem, waar zij trouwens woont, haar en haar medestudenten financieel zou 
kunnen ondersteunen voor onder andere de bouw van toiletten en renovaties aan 
klaslokalen in Abomey.

• Er werd een amendement ingediend door schepen Caprasse, ter verbetering van 
het voorgelegde ontwerpbesluit. Er dient namelijk een tweede subsidieaanvraag 
aan gekoppeld worden:
◦ Alec Mestach is student aan de ICHEC Brussels Management School.
◦ Als onderdeel van zijn studies zal hij, samen met medestudenten, deelnemen 

aan een humanitair project Ichec Housing Project in het buitenland met de 
vereniging Sevai Ingo, gericht op gehandicapten, AIDS-slachtoffers, 
weduwen enz. of met de vereniging CPN - Les Papillons die zich bezig houdt 
met duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, toegang tot water, 
promotie van de lokale economie enz.
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◦ Op 4 november 2019 stuurde hij ons een e-mail met de vraag of de gemeente 
Kraainem, waar hij trouwens woont, hem en zijn medestudenten financieel zou 
kunnen ondersteunen. Het geld zou rechtstreeks aan de verenigingen worden 
geschonken om de site-uitrusting en andere noodzakelijke infrastructuur ter 
plaatse te financieren. 

◦ Financiële gevolgen: 800 euro in plaats van 400 euro
◦ Enig artikel vervangen door de gemeenteraad beslist om het humanitaire 

project ICHEC Housing Project, georganiseerd door ICHEC Brussels 
Management School en uitgevoerd door tweedejaars studenten en tevens 
inwoners van Kraainem Caroline Aasen en Alec Mestach, financieel te 
ondersteunen met een totale toelage van 800 euro, hetzij 400 euro voor elke 
student.

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 64940000
BI 016000

800 euro

Besluit 

Amendement met eenparigheid der stemmen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om het amendement ingediend door schepen Caprasse unaniem 
goed te keuren om het humanitaire project ICHEC Housing Project, georganiseerd door 
ICHEC Brussels Management School en uitgevoerd door tweedejaars studenten en tevens 
inwoners van Kraainem Caroline Aasen en Alec Mestach, financieel te ondersteunen met 
een totale toelage van 800 euro, hetzij 400 euro voor elke student.

11. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST  TUSSEN DE PROVINCIE EN DE 
GEMEENTE VOOR HET OPMAKEN VAN EEN SECAP 2021-2030 ( ENERGIE EN 
KLIMAATACTIEPLAN)- PRINCIPES EN BELEIDSDOELSTELLINGEN.

Feiten en context

• De opmaak van  de overeenkomst van een intergemeentelijk Sustainable Energy 
and Climate Action Plan, kortweg SECAP  (gemeentelijk energie- en 
klimaatactieplan), door de Provincie Vlaams-Brabant.

• Het Burgemeesters convenant –  dat een initiatief van de Europese Commissie – 
steden en gemeenten  was om zich engageren en om bij te dragen aan de 
Europese en regionale inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen en  de 
mens en maatschappij weerbaar te maken voor de gevolgen van de huidige en 
toekomstige klimaat verandering.

• De gemeente Kraainem ondertekende het Burgemeesters convenant (CoM2020), 
in 2014, waarbij Kraainem zich engageerde tot een besparing van 20% op hun 
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CO2-uitstoot tegen 2020 (referentie jaar 2011), de gemeente had reeds in 2015 
een klimaatactieplan (SEAP) opgemaakt in het kader van het CoM2020.

• De einddatum van het huidige Burgemeesters convenant (CoM2020) komt in 
zicht, de gemeente wil zich daarom voorbereiden op de periode na 2020 
(CoM2030) en ook tijdens deze legislatuur inzetten op een ambitieus gemeentelijk 
klimaat beleid.

Juridische gronden
• Het besluit van de deputatie van 21 juni 2018, waarbij de provincie zich 

engageert om Sustainable Energy and Climate Action Plans, kortweg SECAP’s  
(gemeentelijk energie- en klimaatactieplannen) op te maken voor de Vlaams-
Brabantse steden en gemeenten en deze tevens te ondersteunen en te begeleiden 
bij de uitvoering ervan.

• De collegebeslissing van 8 oktober 2019, waarmee de gemeente haar interesse 
voor de bovenstaande dienstverlening kenbaar maakte.

• De ondertekening van het Nieuw klimaatengagement op 18 oktober 2019.
• Collegebeslissing van 14 januari 2020 waarbij het dossier ter kennis gebracht 

werd.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave

61340999 020099
2-1-1 2-1

21400000 020099
2-1-1 2-1 

€ 10 000

€ 6 000

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om het SECAP (klimaatactieplan) in kader van het 
Burgemeestersconvenant 2030 in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant op te 
maken.

Artikel 2:
De gemeente Kraainem ondertekent hiertoe de samenwerkingsovereenkomst met de 
provincie Vlaams-Brabant, bijlage inclusief,  betreffende de opmaak van een 
(inter)gemeentelijk gemeentelijk energie- en klimaatactieplan (SECAP).

Artikel 3:
De gemeenteraad heeft in hiervoor een bedrag voorzien van 10 000 euro op AR 
61340999- BI 020099 (actie /actieplan  2-1-1 /2-1) en bedrag van 6 000 euro op AR 
21400000 BI 020099 (actie /actieplan  2-1-1 /2-1).

Artikel 4:
De gemeenteraad voorziet de start van de opmaak van het SECAP in de periode april-
mei-juni 2020. Op dat moment zal ook officieel ingetekend worden op het 
Burgemeestersconvenant 2030 (via GR-beslissing), waarna de gemeente 2 jaar de tijd 
heeft om haar SECAP /klimaat plan op te maken.

Artikel 5:
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In navolging van de overeenkomst (zie bijlage) zal de gemeente het nodige personeel en 
budget voorzien voor zowel het opmaken als het uitvoeren van de maatregelen en acties 
uit het SECAP:

• minstens één persoon die tijd en mandaat krijgt voor de coördinatie, opmaak en 
uitvoer SECAP i.s.m. de PROVINCIE;

• personeelsinzet bij andere gemeentelijke diensten voor deelname en 
voorbereiding workshops opmaak SECAP en voor de uitvoering van de 
maatregelen.

Artikel 6:
Een afschrift van dit besluit worden bezorgd aan de provincie Vlaams-Brabant, dienst 
leefmilieu, t.a.v. Burgemeestersconvenant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

12. OVERHEIDSOPDRACHT : ONDERHOUDEN VAN PARKEN EN PLANTSOENEN 
2020-2021-2022 (2023) - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN 
GUNNINGSWIJZE

Feiten en context
 In het kader van de opdracht “Onderhouden van parken en plantsoenen " van 1 

april 2020-2021-2022 t.e.m. 31 maart 2023” werd een bestek met nummer 2020/ 
Onderhouden van parken en plantsoenen opgesteld door de dienst ruimtelijke 
ontwikkeling.

 Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 
(Groep 1 : Oudstrijderslaan -Dezangrélaan- Kleine vijver ), 
raming: 99 999,99 euro (incl. 21% btw);
* Perceel 2 
(Groep 2 : Sporthal - Brusselsesteenweg), 
raming: 99 999,99 euro (incl. 21% btw);
* Perceel 3 
(Groep 3 : Elk zijn huis Denayerstraat - Am. Brackestraat - Speelplein Kruisveld), 
raming: 99 999,99 euro (incl. 21% btw);
* Perceel 4 
(Groep 4 : Speelplein Nachtegalenlaan - Speelplein Kinnenstraat - Sint 
Trojansoord.), raming: 99 999,99 euro (incl. 21% btw).

 De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 400 000 euro (incl. 21% 
btw) voor de duur van drie jaar (1 april 2020-2021-2022 t.e.m. 31 maart 2023) 

 Perceel 1, 2,3 en 4 wordt afgesloten voor een duur van 36 maanden.
 Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
 Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

Juridische gronden
 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

 Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
 Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en 

met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
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 Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

 Collegebeslissing van 17 januari 2020, waarbij het dossier ter kennis gebracht 
werd.

Advies
 De financieel directeur, waarnemend, heeft een positief pre-visum gegeven op 8 

januari 2020.

Financiële gevolgen

Budgetsleutel geraamde uitgave 
61340999-068000 € 400 000

2020 : € 133 333
2021 : € 133 333
2022:  € 133 333

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1: 
Het bestek met nummer 2020/ Onderhouden van parken en plantsoenen en de raming 
voor de opdracht “Onderhouden van parken en plantsoenen 2020-2021-2022 (2023)” 
voor de  periode van 1 april 20202 tem 31 maart 2023, opgesteld door de dienst 
ruimtelijke ontwikkeling worden goedgekeurd. De Excel-files maken integraal deel uit van 
het bestek.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen 
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 
werken, leveringen en diensten. 

Artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3: 
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.

Artikel 4: 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en 
Europees niveau.

Artikel 5: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in in het exploitatie budget van het 
meerjarenplan voor de dienstjaren 2020-2021-2022-2023.

13. OMV 2019 072 - VOORSTEL VAN WEGINRICHTING VOOR DE 
SERINGENSTRAAT

Feiten en context 
 Projectnummer: OMV_2019047067
 Intern nummer: OMV/2019/072
 De aanvraag ingediend door Iggino Stuyck namens AQUAFIN NV gevestigd te 

Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, werd per beveiligde zending verzonden op 18 juni 
2019. 

 De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 28 augustus 2019.
 Het eerste openbaar onderzoek werd gehouden door aanplakking op de gewone 

aanplakplaatsen, van 7 september 2019 tot 6 oktober 2019.
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 De vergunningsaanvrager heeft op 12 december 2019 een verzoek tot wijziging 
ingediend om tegemoet te komen aan de adviezen en de opmerkingen gemaakt 
tijdens het openbaar onderzoek.

 Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 17 december 
2019 beslist een wijziging aan de vergunningsaanvraag toe te staan.

 De uiterste beslissingsdatum van het dossier is 9 februari 2020.
 Beschrijving van de plaats

o De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Koningin Astridlaan 
267 te 1950 Kraainem, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nrs. 93B 
en  sectie B nrs. 95T28.

o Het betreft een groene residentiële omgeving in het centrum van de 
gemeente die voornamelijk gekenmerkt is door rijwoningen.

 Beschrijving van de aanvraag 
o De aanvraag betreft de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de 

heraanleg van de wegenis.
 De omgevingsvergunningsaanvraag beoogt het verkrijgen van een 

omgevingsvergunning voor volgende vergunningsplichtige stedenbouwkundige 
handelingen:

o Heraanleg van de bestaande wegenis met wijziging van het bestaande 
wegprofiel en materiaalgebruik in de Seringenstraat en Koningin 
Astridlaan.

o De tijdelijke inrichting van een terrein voor stockage en verwerking van 
gronden afkomstig van het project en het plaatsen van een 
grondverbeteringsinstallatie.

 Volgende werkzaamheden worden voorzien:
o De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel RWA/DWA langsheen de 

Seringenstraat.

o De wijziging van het bestaande wegprofiel en/of materiaalgebruik in de:

Seringenstraat
De Seringenstraat wordt verhoogd aangelegd om het verkeer te remmen. 
De straat wordt ontworpen als een woonerf met maatgevend gebruik:

 Voetganger – auto met snelheidsregime 20km/u.

De straat wordt aangelegd op 1 niveau met een versprongen goot van 0,30 
meter breed. Geschrankt worden er 20 parkeervakken voorzien met 
breedte ca. 2 meter. Tussen de parkeervakken en de perceelsgrens wordt 
een uitstap-/ loopzone voorzien met 1,52 meter breedte langsheen 
noordzijde en 1,30 meter breedte langsheen zuidzijde. In het midden van 
de straat worden de parkeervakken op 1,75 meter van de perceelsgrens 
geplaatst.

Aan de beide ingangen van de straat worden er aan weerszijde 
groenvakken met struikvegetatie van 2 meter breed. Over de volledige 
straat worden er nog 6 extra groenvakken toegevoegd.

Materiaalgebruik
 Straat (rijweg + uitstap-/ loopzones): klinkers herfstkleuren 

gemengd 0,22m x 0,11m x 0,10m
 Parkeervakken: antraciet – grijze betonstraatstenen 0,22m x 0,11 x 

0,10m
 Goot: ter plaatse gestort beton 0,30m

Koningin Astridlaan
Het kruispunt met de Koningin Astridlaan wordt heraangelegd, conform het 
dwarsprofiel van de gemeente (dossier GD/19501301).
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De heraanleg van de kruising Seringenstraat – Koningin Astridlaan heeft 
prioriteit i.f.v. het tegengaan van het sluipverkeer komende van het zuiden 
via de Koningin Astridlaan richting de Seringenstraat.

De rijweg wordt heraangelegd met 3 rijstroken, waarvan 1 rijstrook 2,80 
meter (excl. goot 0,30 meter) bestemd voor het inrijdende verkeer vanuit 
de Wezembeeklaan. Met ernaast een middenberm van 1,40 meter breed 
(incl. boordstenen 2 x 0,20 meter) als scheiding tussen het inrijdend en 
uitrijdend verkeer, 1 linkerafslagstrook met breedte 2,80 meter en 1 
rijbaan bestemd voor het doorgaande en rechts afslaand verkeer met 
breedte 3,10 meter.
Aanliggend aan weerskanten worden verhoogde enkelrichtingsfietspaden 
met breedte 2 meter voorzien, excl. 0,70 meter veiligheidsstrook tussen 
rijweg en fietspaden. Aansluitend langsheen het fietspad wordt een 
voetpad van 1,55 meter voorzien.
Langs beide zijden wordt tussen het fietspad en voetpad een schrikstrook 
van 0,50 meter voorzien. De voetpaden worden t.h.v. de perceelsgrens 
omsloten d.m.v. een boordsteen.

Materiaalgebruik
 Rijstroken: KWS toplaag type AB-4C, d=0,04m

 Veiligheidsstrook tussen rijweg en fietspad: ter plaatse 
gestorte kantstrook, d=0,27m

 Fietspaden: rode KWS type AB-4C, d=0,04m
 Schrikstrook tussen fietspad en voetpad: ter plaatse gestorte 

kantstrook d=0,20m
 Voetpaden: grijze betonstraatstenen 0,20x0,20x0,08m

 boordsteen t.b.v. afwerking voetpad - perceelsgrens: type 
ID2

 Middenberm: grijze betonstraatstenen 0,20x0,20x0,08m
 Trottoirband: Prefab trottoirband type IB

 kantstroken: in ter plaatse gestort beton 0,30x0,20m type IIE1.

o De tijdelijke inrichting van een terrein voor stockage en verwerking van 
gronden afkomstig van het project en het plaatsen van een 
grondverbeteringsinstallatie op kadastraal perceel 93B t.h.v. kruising 
Kruisveld – Annecylaan.

Er wordt een terrein van 2607m² voorzien op het braakliggende terrein 
(Kraainem, sectie A, nr 93B) t.h.v. de kruising Kruisveld – Annecylaan. De 
reeds aanwezige opgestapelde gronden zullen voorafgaand de werken 
worden afgevoerd volgens hun grondcode na de daarvoor geschikte 
bestemming. 

Deze tijdelijke werfzone wordt voorzien voor de stockage van materialen 
en grond tijdens de uitvoering van de rioleringswerken en het plaatsen van 
een grondverbeteringsinstallatie. De terreinen zullen bij beëindiging van de 
werken in hun oorspronkelijke staat hersteld worden.

 Toekennen huisnummer:
o Niet van toepassing

Juridische context 
 Stedenbouwkundige basisgegevens volgens de plannen van aanleg: 

o De aanvraag is gelegen binnen de grenzen van de afbakeningslijn van het 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan VSGB. De aanvraag is niet gelegen in 
een herbestemd gebied en bijgevolg blijft het gewestplan Halle-Vilvoorde-
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Asse, vastgesteld bij KB van 7 maart 1977, van toepassing. De aanvraag is 
volgens dit gewestplan gelegen in woongebied.  In deze zone gelden de 
stedenbouwkundige voorschriften van artikel 5.1.0. + 6.1.2.1.4. van het 
KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van 
de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften 
luiden als volgt:

 De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, 
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van 
bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een 
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor 
groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare 
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische 
bedrijven.

 Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar 
worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de 
onmiddellijke omgeving.

 Ligging volgens verkaveling 
o Niet gelegen in een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling.

 Voorschriften die volgen uit stedenbouwkundige verordeningen
o Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake wegen voor 

voetgangersverkeer (29/04/1997)
o Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 

infiltratie-voorzieningen en buffervoorzieningen (05/07/2013)
o Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve 

verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven 
(08/07/2005)

o Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid 
(10/06/2011)

o Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake Breedband 
(09/06/2017)

o Provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het 
overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen (19/12/2012)

o Provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot 
verhardingen (12/09/2014)

o De gemeentelijke bouwverordening inzake afsluitingen tussen 
eigendommen en inplanting van tennisterreinen en van de bomen 
goedgekeurd bij M.B. van 6 oktober 1995.

 Historiek
o Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het perceel.

Adviezen
 Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar 

o Een tweede openbaar onderzoek werd gehouden door aanplakking op de 
gewone aanplakplaatsen, van 20 december 2019 tot 18 januari 2020.

o Reden openbaar onderzoek: 
 Het wijzigingsverzoek komt niet volledig tegemoet aan de gegeven 

adviezen, standpunten, opmerkingen en bezwaren die tijdens het 
eerste openbaar onderzoek ingediend werden.

 De gewone procedure werd gevolgd voor de wegeniswerken waarbij 
de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft.

o Tot op heden werden er geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, 
geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren 
ontvangen.
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o Er werd een digitaal bezwaar ontvangen:

Bezwaar Beoordeling
Het bezwaar betreffende 
het feit dat de inwoners 
niet volledig akkoord 
gaan met de gewijzigde 
plannen en stellen een 
nieuw inrichtingsplan van 
de straat voor.

Het bezwaar is gedeeltelijk 
onontvankelijk.
Bij het voorstel van de bewoners zijn er 
enkele conflictsituaties en technische 
uitvoeringsproblemen.
Er wordt geen rekening gehouden met de 
minimale afmetingen van een 
parkeerplaats waardoor er enkele 
parkeerplaatsen gedeeltelijk voor een oprit 
worden ingetekend. Dit zal in uitvoering 
voor een conflict zorgen.
Aan de kant van Koningin Astridlaan wordt 
er voorgesteld de parkeerplaatsen te 
verschuiven naar de andere zijde van de 
straat. Hierdoor worden er 9 
parkeerplaatsen op 1 rechte lijn geplaatst 
waardoor de rechtlijnigheid niet gebroken 
wordt. Een woonerf moet zo ontworpen 
worden dat de rechtlijnigheid in een straat 
verdwijnt ter bevordering van het verlagen 
van de snelheid van voertuigen.
Er worden twee parkeerplaatsen voor 
gehandicapten toegevoegd aan de beide 
ingangen van de straat, dit kan naar 
uitvoering wel opgenomen worden in het 
inrichtingsplan.

 Het advies van Politiezone WOKRA, Vlaamse overheid Agentschap Wegen 
en Verkeer District Vlaams-Brabant District Vilvoorde en de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) werd aangevraagd maar tot op heden niet 
ontvangen.

 Het voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Vlaams-Brabant 
West afgeleverd op 6 januari 2020, is als volgt gemotiveerd:

o Toegangswegen:
Er zijn inzake brandbeveiliging geen specifieke wetten, verordeningen, 
normen of voorschriften van toepassing op de openbare wegen.
Aangezien de hulpverlening sneller tot stand kan gebracht worden wanneer 
de interventievoertuigen op een gemakkelijke en snelle manier de 
geteisterde gebouwen kunnen bereiken, adviseert de brandweer hetgeen 
volgt:

 De aanleg van de wegverharding moet zodanig zijn dat deze vlot 
bereikbaar is voor brandweervoertuigen en dat deze zich kunnen 
draaien. De mogelijkheden zoals deze zijn uitgetekend op de bijlage 
van het verslag “afmetingen van de rijbaan” en gelden als richtlijn.

Straatnaamgeving en huisnummering moeten duidelijk en ondubbelzinnig 
zijn voor hulpdiensten. Huisnummers dienen duidelijk zichtbaar aangeduid 
te worden.
Het plaatsen van verkeersremmende maatregelen mogen geen hinder 
opleveren voor de doorrit van de hulpdiensten en/of de opstelling van hun 
voortuigen of materiaal.

o Waterbevoorrading:
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De plaatsing en de aanduiding van hydranten moet voldoen aan de 
bepalingen van de M.O. van 14 oktober 1975 betreffende de 
watervoorraden voor het blussen van branden. De afstand tussen de 
hydranten mag maximum 100 meter bedragen.

o De brandweer kan zich akkoord verklaren met de aanleg van deze 
verkaveling op voorwaarde dat wordt voldaan aan de opmerkingen 
vermeld in dit verslag, in het bijzonder wat betreft de toegangswegen en 
de waterbevoorrading.

o Dit verslag behandelt enkel de bereikbaarheid en de waterbevoorrading 
voor het blussen van branden. De eventuele brandpreventiemaatregelen 
die van toepassing zouden kunnen zijn op de gebouwen die op deze 
verkaveling zullen worden gebouwd dienen het voorwerp uit te maken van 
een afzonderlijke aanvraag tot het opstellen van een 
brandpreventieverslag.

o Het uitgebrachte advies is niet van beperkende aard en ontslaat de 
betrokkenen niet van het naleven van andere adviezen of reglementaire 
bepalingen die van toepassing kunnen zijn. Tevens is dit advies opgemaakt 
op basis van de meegedeelde inlichtingen en de informatie waarover de 
brandweer beschikte op het moment van de publicatie.

o Bij eventuele wijzigingen van welke aard ook, welke achteraf zouden 
beslist worden, dient de brandweer telkens opnieuw geraadpleegd te 
worden.

 Het gunstig advies van Gemeente Kraainem Dienst Mobiliteit afgeleverd op 
17 december 2019, is als volgt gemotiveerd:

o De  woonerven  zijn  duidelijk  bedoeld  om  een  gezellige omgeving te 
creëren zodat de banden tussen  de  buren  hechter  worden,  het  sociale  
leven van een wijk zich kan ontwikkelen en de kinderen terug hun plaats 
krijgen in de ruimte rond  hun  woning.  Woonerven  bieden  aan  de  
voetgangers die dit wensen de gelegenheid om de straat op een statische 
manier te bezetten, om bezit te nemen van de ruimte. De 
voertuigbewegingen  in  de  wijken  moeten  zeker  niet  snel en vlot 
verlopen. Het bestemmingsverkeer moet  zich  aanpassen  aan  de  
plaatselijke  en  vaak  onvoorziene  omstandigheden,  zoals  de  
aanwezigheid van spelende kinderen. 

o De technische  aanleg  en  speciale  inrichtingen,  zoals  niveauverschillen,  
drempels,  bochten,  versmallingen,  bloembakken,  struiken,  enz.,  
moeten  voorzien  worden  voor  het  gedeelte  van  het  woonerf  dat  
geschikt  is  voor  het  voertuigenverkeer,  ten  einde  de  rechtlijnigheid  
te  breken en de snelheid van de voertuigen te verlagen.

 Het gunstig advies van Gemeente Kraainem Interne Groendienst afgeleverd 
op 30 december 2019, is als volgt gemotiveerd:

o In het gewijzigde ontwerp zijn meer plantvakken aanwezig. Dit zorgt 
ervoor dat de rechtlijnigheid van de straat wordt onderbroken en er meer 
groenelementen kunnen worden aangeplant.

o De plantvakken blijven echter wel klein om een volwaardige kleine boom 
aan te planten. Er zal dus moeten worden gekozen voor de meest 
geschikte beplanting.

o Langs de Koningin Astridlaan is er voldoende ruimte om 2 hoogstammige 
bomen aan te planten gezien de kronen van de bomen er genoeg ruimte 
zullen hebben.

 Watertoets (decreet integraal waterbeleid)
o Hoofdstuk III, afdeling I, art. 1.3.1.1 van het decreet betreffende het 

integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, legt bepaalde 



De informatie van dit document behoort mogelijk tot het beroepsgeheim van de mandataris en is niet 
rechtsgeldig zonder de authentieke handtekeningen van de burgemeester en de gemeentesecretaris.

20

verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets 
houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte 
ten koste van de watersystemen worden ingeschat. 

o Het betrokken goed is gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone, 
waardoor er advies diende ingewonnen te worden van een waterbeheerder. 
Tot op heden werd het advies van de waterbeheerder nog niet ontvangen.

Argumentatie 
 Planologische toets

o Het ingediend project stemt overeen met de planologische voorschriften 
gevoegd bij het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, in casu artikel 5 en 6 van 
het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing 
van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.

 Wegenis
o Er worden bepaalde wijzingen uitgevoerd aan gemeentelijke

wegen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet 
van 25 april 2014, is dit een bevoegdheid van de gemeenteraad.

 Project MER screening
o In navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 

(BS 29 april 2013) dient er voor de aanvraag geen project-m.e.r.-
screening te gebeuren (bijlage III bij het project-m.e.r.-besluit). Een 
m.e.r.-evaluatie maakt deel uit van het aanvraagdossier. Hierbij werden de 
mogelijke effecten van het project op de omgeving onderzocht en 
gemotiveerd waarom deze niet aanzienlijk zijn. 

 Erfgoed-/archeologietoets
o Er bevindt zich in de directe omgeving van de aanvraag heel wat erfgoed. 

Er werd eveneens een archeologienota opgesteld en bekrachtigd. Verder 
werd er een programma van maatregelen opgesteld. 

 Mobiliteit – MOBER (transport en verkeersveiligheid)
o Er werd voor de aanvraag geen Mober opgesteld. Dit onderdeel werd 

echter wel besproken in de MER-screeningsnota. Tijdens de uitvoering van 
de werken zal het project een effect hebben op de mobiliteit. Om de 
veiligheid van automobilisten, fietsers en voetgangers te verzekeren 
gedurende de werken moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden met 
de mobiliteitsdiensten van de gemeente, alsook met de politiezones. 

 De volgende elementen zijn niet van toepassing op de aanvraag en worden 
bijgevolg niet behandeld bij de beoordeling ervan. 

o Natuurtoets
o Decreet grond- en pandenbeleid
o Scheidingsmuren
o Milieuaspecten

 Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
o Functionele inpasbaarheid: de aanvraag is in overeenstemming met de 

stedenbouwkundige en planologische voorschriften.
o Mobiliteitsimpact: er werd een nieuw voorstel van inrichting voor de 

wegenis ingediend, dit voorstel komt deels tegemoet aan de adviezen en 
opmerkingen die gemaakt werden tijdens het eerste openbaar onderzoek. 
Het toevoegen van verschillende plantvakken, geschrankt parkeren in 
combinatie met versprongen goot breken de rechtlijnigheid van de straat 
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en zullen ervoor zorgen dat de snelheid van het autoverkeer wordt 
afgeremd.

o Schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid: in het gewijzigde ontwerp worden 
er minder parkeerplaatsen voorzien waardoor er meer groenelementen 
toegevoegd kunnen worden. De plantvakken zijn echter te klein om een 
volwaardige boom aan te planten, er moet gekozen worden voor de meest 
geschikte beplanting. Het nieuwe ontwerp komt tegemoet aan de principes 
van een woonerf waarbij de wegenis zo ontworpen wordt dat de 
rechtlijnigheid gebroken wordt en groenelementen zorgen voor de 
ontharding van de straat.
Visueel-vormelijke elementen: niet van toepassing. 

o Cultuurhistorische aspecten: niet van toepassing.
o Bodemreliëf: het bodemreliëf wijzigt niet.
o Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid: het nieuwe 

ontwerp houdt rekening met de principes van een woonerf waardoor er een 
meer veilige situatie wordt gecreëerd voor de zwakke weggebruikers.

 Gunstig met voorwaarden
o Er worden twee parkeerplaatsen voor gehandicapten toegevoegd aan beide 

ingangen van de straat. Hierdoor zullen er 22 parkeerplaatsen in totaal 
voorzien worden.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van weginrichting voor de 
Seringenstraat ingediend door Aquafin NV, in het kader van de aanleg van een 
gescheiden rioleringsstelsel en de heraanleg van de wegenis van de Seringenstraat onder 
volgende voorwaarden:

• Er worden twee parkeerplaatsen voor gehandicapten toegevoegd aan beide 
ingangen van de straat.

14. DE WATERGROEP - VERSLAG - OPGESTELD DOOR RAADSLID G. VON 
WINTERSDORFF

Feiten en context
• Raadslid G. von Wintersdorff werd aangesteld als gemeentelijke afgevaardigde op 

de vergadering van de gemeenteraad van 8 januari 2019 om de gemeente te 
vertegenwoordigen bij "Watergroep" en maakte hiervan een verslag op:

"WATERGROEP Aandeelhoudersbestuur Drinkwater – verslag van de 
afgevaardigde

Overeenkomstig het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwenwerking (Vlaams Gewest) heb ik de eer het verslag af te geven over 
het mandaat dat mij door uw Gemeenteraad werd toevertrouwd op 8 januari 2019 
om onze Gemeente bij de WATERGROEP-  Aandeelhoudersbestuur Drinkwater – te 
vertegenwoordigen.

Vier maal per jaar wordt in de lokalen van de WATERGROEP in HEVERLEE, een 
vergadering samen geroepen voor de Aandeelhouders in verband met 
verschillende aspecten van de activiteiten van de waterdistributie.
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Ik stel voor, hieronder, een korte samenvatting te weer geven van de 
verschillende ontwerpen die ons werden voorgesteld :
1 – De nieuwe tariefstructuur vanaf 2016
A – elementen van het Regeerakkoord 2014 – 2019 
- Afschaffing 15 m3 gratis
- Tarief wordt gehanteerd als volgt :
• Verbruik drinkwater
• Gemeentelijke saneringsbijdrage (onderhoud riolering)
• Bovengemeentelijke zuiveringsbijdrage (sanering bij Aquafin)
B – speciaal tarief voor sociale klanten 
• Leefloon of levensminimum
• Gewaarborgd inkomen voor bejaarden, personen met een handicap…
C – De WATERGROEP behoudt hetzelfde tarief voor de tariefperiode 2017-2022, 
met één jaarlijkse indexering + 6% btw.
D – De Gemeentelijke saneringsbijdrage is uitsluitend voorbehouden aan de 
Gemeenten voor werken op hawar rioolstelsel.

De WATERGROEP blijft voortdurend werken aan bronnen, productie en opslag 
(uitbreiding capaciteit) optimalisatie van bestaande waterproductiecentra om een 
robuuste drinkwatervoorziening in tijden van klimaatverandering en droogte, 
alsook diverse acties en onderzoek rond bescherming van oppervlakte- en 
grondwater.
- Andere projecten : - ontwikkelen kader voor hergebruik afvalwater
- Studies naar inzetbaarheid waterlagen.
2 A – Onderzoek naar klantenteverdeheid 2019
- Tevredenheidscore 
- 8,02/ 10 (onderzoek bij 2014 klanten).
- algemeen geen problemen
- goede dienstverlening
- kwaliteitsvol water (kwaliteit krantjeswter : 7,93/10
- geen problemen met watervoorziening
- correct, duidelijkheid en betaalbaar

Minder tevredenheid 
- hoge tarieven
- klantvriendelijkheid
- opvolgen van klantencontact
- hardheid van het water
- communicatie bij werken, bij metervervanging en gebrek aan persoonlijke 

info/advies
- tijdsduur bij antwoorden van vragen
- aanmaningskosten
2 B – Opinie over imago en dienstverlening
- Betrouwbaarheid en milieuvriendelijk imago nog meer te benadrukken
- Meer informeren over prijs
2 C – Opinie over kraantjeswater :

53 % van de klanten drinken kraantjeswater en 5 % drinken er nooit, 
althans is kraantjeswater 100 maal goedkoper dan water in flessen !
34 % drinken flessen water niet bruisend en 21 % met bruisend.

Het zijn vooral mannen (61 %) ouder dan 60 jaar die dagelijks kraantjeswater 
drinken
Bij de klanten die nooit kraantjeswater drinken vindt men 30 % mama’s tussen 30 
en 39 jaar.

Waarom wel of niet kraantjeswate ?
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WEL :
- altijd in huis
- Gemakkelijk en milieuvriendelijk
- Goedkoop en van goede kwaliteit

NIET
Altijd flessen water in huis (uit gewoonte)
Te veel kalk in het water, niet lekker, geen bubbels en niet vertouwbar.

3 - Niet in Rekening gebracht Water (NRW)

NRW = water dat in de leidingen ingaat maar niets opbrengt voor DE 
WATERGROEP (beschikbaar water maar niet gefactureerd)

Het is vooral te wijten aan de lekken die zo vlug mogelijk moeten hersteld 
worden.
In 2018, 144,7 miljoen m3 werden gefactureerd en 43,1 miljoen m3 werkelijke 
verliezen.

DE WATERGROEP doet de nodige inspanning en probeert altijd beter te doen : 
onderzoek naar nieuwe technologie, vervangingsinvesteringen, digitale 
watermeters… voor de lekken zo vlug mogelijk te herstellen en de lekken te 
vermijden.

4 – DE WATERGROEP IN EEN NOTENDOP

De Watergroep werd opgericht in 1913 en wordt de grootste Vlaams 
drinkwatermaatschappij in 2013.
De Watergroep is een autonoom Overheidsbedrijf en een integraal waterbedrijf – 
drinkwater, industriewater en afvalwater.
De Watergroep levert water aan 3,2 miljoen klanten in 177 gemeenten.

Enkele algemene kerncijfers (eind 2018)

Omzet : 668.961.000 €
- drinkwater : 289.393.000 € - sanering : 328.311.000 €
- Ingeschreven kapitaal : 931.803.650 €  ander omzet : 51.257.000 €
- Aantal medewerkers : 1.525
Herkomst water  (2018) : grondwater : 48 %
- Oppervlaktewater : 24 %
- Aankoop : 28 
- Volume beschikbaar voor distributie : 180 miljoen m3 per jaar.

5 – Renovatie van het leidingsnet – 34.129 km
+- 50 % leidingen in PVC en polyethyleen, de reste in vezelcement, 
gietijzer en staal     

Vervangingsbeleid :
In synergie met wegenis- en rioleringswerken
In synergie met andere (nuts) werken
Op eigen initiatief van de Watergroep.
Jaarlijks bedrag : 1.400.000 €

6 – Drinkwaterkwaliteit – drinkwaterdistributie

• De parameters van de Watergroep in het opzicht van drinkwaterdistributie 
zijn de volgende :

- Microbiologische paramaters
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- Chemische parameters
- Indicator parameters
- Aanvullende (confort) parameters o.a. hardheid, calcium, magnesium…
• Controleprogramma :
- De Watergroep stelt controleprogramma op en de VMM keurt dit goed.

De overschrijdingen die vastgesteld worden betreffen de aanwezigheid van lood, 
koper en nikkel, gevolg van de materialen van de binneninstallaties van de klant.
E-colli en enterobokken oorzaak : onvolledige desinfectie van de kraanmond
Nitriet : oorzaak door meestal van lang stagnatie in de binneninstallaties

De normenoverschrijding van de indicatorenparameters komen veel vaker voor : 
coliformen, ijzer, natrium (kalk in de leidingen).
De overschrijdingen zijn vooral te wijten aan de binneninstallaties.

De Watergroep maakt regelmatig risicoanalyses.

7 – Tarieven in 2020
De watergroep zorgt ervoor de tarieven constant te behouden, zoals ze 
goedgekeurd werden door de Régulator + algemene indexatie :
- geïndexeerd basistarief : 1,8364 €/m3
- geïndexeerd  comforttarief : 3,6728 €/m3  (comforttarief : voor klanten die 

veel water gebruiken)
- geïndexeerd sociaal basistarief : 0,3673 €/m3
- geïndexeerd sociaal comforttarief : 0.7346 €/m3 als die persoon er op 

recht heeft.
Er bestaan nog andere tarieven voor industrie et andere.

Guillaume von WINTERSDORFF,
Afgevaardigde Aandeelhouderbestuur Drinkwater"

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van van het verslag van De Watergroep, opgesteld door 
raadslid G. von Wintersdorff.

15. INTERZA - VERSLAG - OPGESTELD DOOR RAADSLID G. VON 
WINTERSDORFF

Feiten en context
• Raadslid G. von Wintersdorff werd aangesteld als gemeenteijke afgevaardigde op 

de vergadering van de gemeenteraad van 26 februari 2019 om de gemeente te 
vertegenwoordigen bij Interza en maakte hiervan een verslag op:

"NTERZA – DIENSTJAAR 2019 – 2de semester – verslag van de Bestuurder

In zitting van de GR van 24 september jl, heb ik het verslag afgevegeven voor het 1ste 
semester 2019 van het Bestuur van INTERZA.

In zitting van 19 november heeft uw GR kennis kunnen nemen van het beleidsplan 2019-
2024 van INTERZA.

Wat betreft de zittingen van de RvB van INTERZA gedurende de twede semester 
2019, kan ik jullie hieronder de belangrijkste beslissingen mededelen :

- Aanwerving van een mechanieker-chauffeur en een teamcoördinator ;
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- Beslissing stopzetting subsidie graszaad vanaf 1 januari 2020 – die subsidie 
bestond al 14 jaar, maar de laatste jaren werd er door het algemeen gebruik van 
grasmatten nog amper van gemaakt (1 à 2 dossiers per jaar) :

- Bordjes werden besteld om de aanwezigheid van camera's (voor sluikstorten) aan 
te kondigen ; veel zijn er al geplaatst.

- Interza biedt de mogelijkheid herbruikbare bekers te gebruiken voor verschillende 
evenementen en organisatoren ;

- Principiële beslissing verkoop composteerbare zakjes om GFT afval binnenhuis 
proper apart te houden. De zakjes en bijhorende emmertjes worden actueel 
uitsluitend verkocht op recyclage parken, maar zal misschien mogelijk worden via 
winkels of gemeentehuizen.

- Zomerregime – ophaalploegen

Door de opeenvolgende hitteperiodes in de zomer en het perspectief hiervan, werd 
overleg gevoerd met de ophaalploegen : er is een algemene overeenstemming om in de 
zomermaanden – juli en augustus – de ophaling vanaf ZES uur te laten starten, zodat de 
namiddaghitte maximaal kan worden vermeden. PS : niet mogelijk voor de 
recyclageparken).

- Kennisgeven beloningen « Operatie Proper « 
In het schooljaar 2018-2019 namen 8 scholen en vereningen deel aan de « Operatie 
Proper » Zij ontvingen daarvoor bedragen van INTERZA. Wat betreft onze Gemeente 
KRAAINEM : Scouts Saint-Dominique kreeg 1050 €
- Verkoop zakasbakjes via kleinhandel
Sigarettenpeuken maken een heel groot aandeel van het zwerfvuil. In mei 2019 voerde 
INTERZA hier rond een campagne via o/a het aanbrengen van slogans rond rioolputjes, 
stickers op vuilnisbakken en acties waarbij op evenementen zakasbakjes werden 
uitgedeeld
INTERZA besloot om alle noodzakelijke inspanningen te leveren die onze gemeenten net 
kunnen houden.
Lokale winkels zullen bijgevolg via INTERZA zakasbakjes kunnen aankopen.
- Bedeling Interzakalender 2020
Met de bedeling van Interzakalenders 2020 is het dit jaar in KRAAINEM heel mis gelopen.
Net zoals vorig jaar werd dit uitbesteed aan een gespecialiseerde firma –BD-
Vorig jaar was het uitstekend, maar dit jaar kregen wij uitzonderlijke veel klachten.
Alle meldingen werden doorgegeven aan BD die zich engageert om alle ontbrekende 
adressen nog een kalender te bezorgen.
Wij vermelden toch dat de kalender op de website van INTERZA te vinden is.

    Guillaume von WINTERSDORFF,
Gemeenteraadslid – Ondervoorzitter
van de Raad van Bestuur van INTERZA"

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van Interza, opgesteld door raadslid G. 
von Wintersdorff.

16. SUBSIDIES - COMMUNICATIE BEVOLKING

Feiten en context
• De gemeente subsidieert samenwerkingsprojecten en evenementen van 

Kraainemse raden en verenigingen (artikel 1 van het subsidiereglement). Die 
mogelijk bestaat in de praktijk ook voor individuele projecten van Kraainemnaars.
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• Dit is momenteel niet goed/genoeg bekend bij de Kraainemse bevolking. Er zou 
daarover meer en beter gecommuniceerd moeten worden.

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

aanwending van sommige toelage,.
• 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
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om naar de bevolking toe te communiceren over de 
mogelijkheid om voor een inwoner van Kraainem een subsidie te krijgen in het kader van 
een humanitaire/samenwerkingsproject (gekoppeld of niet aan een vereniging van 
Kraainem);
Er wordt daarover minstens één keer per jaar gecommuniceerd in het infoblad en er 
komt een nieuwe rubriek hiervoor op de website van de gemeente.

17. AANKOOP VAN EEN LICENTIE "OFFICE 365 E1" EN TOEGANG TOT ONE 
DRIVE VOOR DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN VAN DE OCMW-RAAD

Feiten en context
• Upgrade van de licentie “Exchange Online” van de gemeenteraads- en OCMW 

raadsleden tot een licentie “Office 365 E1”, die toegang geeft tot One Drive.
• Sinds het begin van de bestuursperiode is de Gemeenteraad van plan 

verschillende teksten goed te keuren die enerzijds verplicht zijn door de 
wetgeving en anderzijds de functionering van de organen zullen kunnen 
verbeteren, zoals, onder andere, het huishoudelijk reglement van de 
Gemeenteraad of de deontologische code voor de mandatarissen; 

• Zo werd al de commissie “Bestuur” bijeengeroepen om advies te geven over 
amendementen voorgesteld door de gemeenteraadsleden en de administratie 
betreffende het huishoudelijk reglement. Bij deze gelegenheid is het voorgekomen 
dat het uitwisselen van de verschillende ontwerpen bemoeilijkt werd door het feit 
dat de administratie en de leden van de commissie met verschillende systemen 
werkten en dat er onzekerheid bleef bestaan of de versie waarop gewerkt werd 
wel de laatste versie was;

• Dit zou verbeterd kunnen worden door directe toegang te geven aan raadsleden 
tot de One Drive database die gebruikt wordt door de administratie zodat alle 
betrokkene partijen op de zelfde documenten zouden kunnen werken en hun 
ontwerpen direct op hetzelfde plateform/systeem zouden kunnen plaatsen;

• Daarvoor zou ieder lid van de Gemeenteraad en van de OCMWraad over een 
licentie “Office 365 E1” (die toegang geeft tot One Drive) kunnen beschikken; 
vandaag beschikken deze leden over een licentie “Exchange Online” die het 
gebruik van de adres @kraainem.be toelaat maar geen toegang tot One Drive 

Juridische gronden
• Het decreet Lokaal Bestuur van 15 februari 2018 (inwerkingtreding 1 januari 

2019), artikels 21 en 29.  => DLB van 22 december 2017
• Het decreet van 26 maart 2004 mbt openbaarheid van bestuur, toepassing en 

ontwikkeling hiervan door de Vlaamse overheid tav actieve openbaarheid.
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Niet meer van toepassing – Bestuursdecreet van 7 december 2018

Argumentatie
• De upgrade van de licenties “Exchange Online” tot licenties “Office 365 E1” en 

daardoor het delen, via One Drive, van bepaalde documenten tussen de 
administratie en de leden van de Gemeenteraad en van de OCMW raad zou de 
algemene efficiëntie verhogen;

• Werken met hetzelfde systeem heeft verschillende voordelen en zou het risico van 
fouten en tijdverlies verminderen: de administratie zou dan geen (uittreksels van) 
haar documenten uit One Drive moeten halen om ze aan de leden te sturen, noch 
ontwerpen van leden op One Drive moeten downloaden; dit gebeurt nl. van zelf. 
De leden zijn dan zeker dat alle ontwerpen op de zelfde plaats terug te vinden zijn 
en kunnen op ieder moment controleren of hun eigen ontwerp wel zichtbaar is 
voor de andere partijen;

• Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de vertrouwelijkheid van bepaalde 
bestuursdocumenten geschonden wordt en dat iedereen tot alles toegang krijgt: 
de administratie bepaalt altijd, in samenspraak met de bevoegde organen van het 
OCMW en van de gemeente wie, wanneer, waarvoor, en tot welk document 
toegang heeft;

Advies
• De algemeen directeur verschaft negatief advies houdende de aanschaf van 

deze nieuwe licenties omwille van de reden dat deze niet gebruikt zullen worden 
door de administratie om ontwerpbesluiten te delen met raadsleden. Het delen 
van bestuursdocumenten langs One Drive kan in enkele, zeldzame, gevallen 
gebeuren om informatie uit te wisselen tussen administratie & leden van de 
uitvoerende organen, zonder rechten van bewerking bij de mandatarissen (bv. 
artikels infoblad). De enige correcte weg om ontwerpteksten te wijzigen, is de 
weg van het bevoegde, uitvoerend, bestuursorgaan in formele zitting.

Financiële gevolgen

De huidige licenties « Exchange Online” kosten 2,87€/maand/licentie

Een upgrade van deze licenties tot “Office 365 E1” zou 2,85€ / maand/ licentie kosten, 
wat nog binnen de grenzen van het dagelijks bestuur valt en geen bijkomend specifiek 
budget vereist.

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om het punt niet te behandelen.

18. NIEUWJAARSNACHT - VUURWERK - VRAAG VAN RAADSLID G. VON 
WINTERSDORFF

Vraag van raadslid G. von Wintersdorff
• Nieuwjaarsnacht - Vuurwerken

Ondanks het feit dat het artikel 42 van het politiereglement expliciet verbiedt om 
vuurwerk af te steken, werden verschillende overtredingen gemeld, onder meer 
op de parking van het kerkhof en in de buurt van het (momenteel gesloten) 
recyclagepark.



De informatie van dit document behoort mogelijk tot het beroepsgeheim van de mandataris en is niet 
rechtsgeldig zonder de authentieke handtekeningen van de burgemeester en de gemeentesecretaris.

28

Het is begrijpelijk dat de politiediensten op nieuwjaarsnacht andere prioriteiten 
hebben dan de controle van de naleving van dit artikel 42.

Om dergelijke overtredingen van het politiereglement en hinder (geluidshinder, 
brandgevaar en schrikreacties bij dieren) te voorkomen of alleszins te 
verminderen, wordt voorgesteld om een « gecontroleerd » gemeentelijk vuurwerk 
te organiseren, bijvoorbeeld op de Vredeplaats.

Doel is inwoners aan te trekken zodat ze niet meer zelf vuurwerk gaan afsteken. 
Dit zal ook het samenhorigheidsgevoel van de Kraainemnaren ten goede komen.

Door het gebruik van geluidsarm of geluidsvrij vuurwerk zou ook de geluidshinder 
en de schrikreacties van dieren verminderd worden.

Indien gewenst, kan een rondvraag gedaan worden bij de omwonenden van de 
Vredeplaast, via een individuele brief of via een vermelding in het Gemeentelijk 
Infoblad.

Antwoord burgemeester B. Waucquez:
De burgemeester herinnert aan artikel 42 van het algemeen politiereglement dat 
vuurwerk op het grondgebied Kraainem-Wezembeek-Oppem verbiedt.

In de praktijk blijkt dit echter moeilijk nageleefd te worden, het is inderdaad een 
optie om een gemeentelijk, geluidsarm of -vrij vuurwerk te overwegen.

Raadslid d'Oreye herinnert aan de omzendbrief houdende het verbod op 
vuurwerk.

19. VACATURES - BUDGETTEN - VRAAG VAN RAADSLID N. WOITRIN

Vraag van raadslid N. Woitrin
• Vacatures - Budgetten

Om de vacatures die door de GR van 25/06/2019 voorzien zijn in te vullen en op 
basis van de aangepaste versie van het organogram gaan wij wellicht naar 
alternatieven moeten zoeken [contractuelen en interims].
Wat is dan de procedure en wat zijn de concrete stappen die genomen moeten 
worden om de nodige budgetten te voorzien indien relevant?

Antwoord burgemeester B. Waucquez:
Alle nodige budgetten, zowel voor fase 1 als voor fase 2, zijn voorzien in het 
meerjarenplan. Indien nodig blijkt, kunnen in het kader van de wijziging van het 
meerjarenplan nog de nodige verschuivingen gebeuren.
Voor wat betreft de aanwervingen zelf, worden alle procedures gelanceerd, 
wanneer nodig in contractueel dienstverband of interim.

20. OPRICHTEN VAN COÖPERATIE - VRAAG VAN RAADSLID FR. 
DEVLEESCHOUWER

Vraag van raadslid Fr. Devleeschouwer:
• Oprichten coöperatie
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Een paar weken geleden hoorden wij dat sommige leden van de meerderheid 
mensen hadden ontvangen die een coöperatie wilden oprichten en die in Kraainem 
zou gevestigd zijn.
Deze coöperatie betreft het district rond de Dumonplein.

(Kleine) handelaars van de duurzaam sector zijn zeer ongerust dat er een 
coöperatie zal worden opgericht in dit winkelgebied, die ook zouden kunnen 
profiteren van goedkope of zelf gratis gebouwen via de gemeente Kraainem.

Wat is hier eigenlijk aan de hand?

Antwoord schepen MF. Constant:
Er zijn inderdaad geruchten over de opstart van een 'coöperatie'.
Er werd inderdaad een aanvraag ingediend bij de administratie om over een 
gemeentelijk lokaal te kunnen beschikken.
Gezien het negatieve advies van de diensten, ging de vereniging op zoek naar een 
alternatief in een buurgemeente.

21. MONDELINGE VRAGEN VAN GEMEENTERAADSLEDEN

1) Behandeling briefwisseling en klachten
Raadslid A. Van Herck zegt dat er problemen zijn met de inschrijving van een 
Franstalige inwoner inzake de taalvoorkeur. Hij vraagt uitleg waarom dit zo lang 
duurt.
Burgemeester B. Waucquez voegt toe dat het ook niet voor niets is dat men op 
zoek is naar personeel.

Joëlle Eggermont
Algemeen directeur

Luc Timmermans
Voorzitter


