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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 28/04/2020
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, 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, Isabelle Fouarge en Bruno 
Schroeven

OPENBARE ZITTING

1. Met hoogdringendheid - Bekrachtiging politieverordening digitaal vergaderen
2. Met hoogdringendheid - Bekrachtiging verbod evenementen
3. Met hoogdringendheid - Bekrachtiging artikel 3 van de beslissing van het college 

van burgemeester en schepenen van 21 april 2020, houdende COVID-19 - 
mondmaskers bevolking: voorziening krediet bij hoogdringendheid

4. Met hoogdringendheid -Milieu - Geluidsmuren
5. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 3 maart 2020
6. Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden
7. Brief ABB meerjarenplan 2020-2025
8. Corona - Gemeentelijke hinderpremie handelaars
9. Anglicaanse Kerk - Woningvergoeding 2020
10. Commissie Bestuur - Verslag 14 januari 2020
11. Huishoudelijk reglement gemeenteraad - Aanpassing
12. De Klimboom - CLB - Verlenging samenwerking
13. It- punt - Informatieveiligheidsbeleid
14. It-punt - Beveiligingsincidenten en gegevenslekken
15. Persbericht - 5G van kracht zonder democratisch debat
16. Iverlek - Activiteitenverslag 2019
17. Toepassing van de taalwetgeving bij het omgevingsloket Stedenbouw
18. Corona - Schenking boom aan families van overledenen
19. Schriftelijke vraag - raadslid Edwards - Coronamaatregelen gemeente
20. Behandeling mondelinge vragen
21. Bulletin schriftelijke vragen
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De voorzitter informeert de gemeenteraadsleden dat mevrouw Peggy De Winter van 
Agentschap van Binnenlands Bestuur aanwezig is op de zitting.

De voorzitter informeert de gemeenteraadsleden dat de zitting zal worden opgenomen 
waarmee alle leden zich akkoord verklaren en kondigt op vraag van schepen Véronique 
Caprasse een korte schorsing van de zitting aan om 20u, voor het moment van steun 
aan de zorgsector.

OPENBARE ZITTING

1. MET HOOGDRINGENDHEID - BEKRACHTIGING POLITIEVERORDENING 
DIGITAAL VERGADEREN

Feiten en context
• Bij besluit van 21 april 2020 heeft de burgemeester bij hoogdringendheid een 

politieverordening genomen om de vergaderingen van de gemeenteraad, de raad 
voor maatschappelijk welzijn, de gemeenteraadscommissies, de vergaderingen 
van het college van burgemeester en schepenen en van het vast bureau, 
voorlopig enkel via video-conferentie te laten doorgaan.

• Dit past in de federale maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het 
coronavirus en in het bijzonder het respect van het principe van 'social 
distancing'.

• De burgemeester kan dergelijke hoogdringende politieverordeningen nemen, voor 
zover zij ter goedkeuring voorgelegd worden aan de eerstvolgende vergadering 
van de gemeenteraad, op straffe van verval.

• Thans dient de gemeenteraad zich over de bekrachtiging uit te spreken.

Juridische gronden
• Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 134 § 1 en 135
• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 23, tweede lid en 63
• Ministerieel besluit van 13 maart 2020, houdende de afkondiging van de federale 

fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19
• Ministerieel besluit van 13 maart 2020, houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19
• Ministerieel besluit van 18 maart 2020, houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
• Ministerieel besluit van 23 maart 2020, houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd bij ministeriële 
besluiten van 24 maart 2020, 3 april 2020 en 17 april 2020

• Besluit van de burgemeester van 21 april 2020, houdende politieverordening bij 
hoogdringendheid inzake bijzondere maatregelen voor het houden van 
gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, gemeenteraadscommissies en 
de zittingen van college van burgemeester en schepen en het vast bureau

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met 23 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Elisabeth d'Ursel, Marie-France 
Constant, Véronique Caprasse, Johan Forton, Pierre Simon, Guillaume von Wintersdorff, 
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, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven)met eenparigheid 
der stemmen
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Artikel 1:
De beslissing van de burgemeester van 21 april 2020, houdende politieverordening bij 
hoogdringendheid inzake bijzondere maatregelen voor het houden van gemeenteraad, 
raad voor maatschappelijk welzijn, gemeenteraadscommissies en de zittingen van college 
van burgemeester en schepen en het vast bureau te bekrachtigen.

Artikel 2:
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de lokale politiezone WOKRA en aan de 
gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

2. MET HOOGDRINGENDHEID - BEKRACHTIGING VERBOD EVENEMENTEN

Feiten en context
• Bij besluit van 21 april 2020 heeft de burgemeester bij hoogdringendheid een 

politieverordening genomen om evenementen en activiteiten op het grondgebied 
van de gemeente, met meer dan 100 aanwezigen, te verbieden tot 31 augustus 
2020.

• Dit past in de federale maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het 
coronavirus en in het bijzonder het respect van het principe van 'social 
distancing'.

• De burgemeester kan dergelijke hoogdringende politieverordeningen nemen, voor 
zover zij ter goedkeuring voorgelegd worden aan de eerstvolgende vergadering 
van de gemeenteraad, op straffe van verval.

• Thans dient de gemeenteraad zich over de bekrachtiging uit te spreken.

Juridische gronden
• Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 134 § 1 en 135
• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 23, tweede lid en 63
• Koninklijk besluit nr. 1 van 6 april 2020, betreffende de bestrijding van de niet-

naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve 
sancties

• Ministerieel besluit van 13 maart 2020, houdende de afkondiging van de federale 
fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19

• Ministerieel besluit van 13 maart 2020, houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19

• Ministerieel besluit van 18 maart 2020, houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

• Ministerieel besluit van 23 maart 2020, houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd bij ministeriële 
besluiten van 24 maart 2020, 3 april 2020 en 17 april 2020

• Besluit van de burgemeester van 21 april 2020, houdende politieverordening - 
COVID-19 – verbod op evenementen/activiteiten met meer dan 100 aanwezigen 
op het grondgebied van Kraainem tot 31 augustus 2020.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit 

Stemming acceptatie hoogdringend punt met 23 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, 
Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Johan Forton, Pierre 
Simon, Guillaume von Wintersdorff, 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 
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Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en 
Bruno Schroeven)met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De beslissing van de burgemeester van 21 april 2020, houdende politieverordening - 
COVID-19 – verbod op evenementen/activiteiten met meer dan 100 aanwezigen op het 
grondgebied van Kraainem tot 31 augustus 2020 te bekrachtigen.

Artikel 2:
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de lokale politiezone WOKRA en aan de 
gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

3. MET HOOGDRINGENDHEID - BEKRACHTIGING ARTIKEL 3 VAN DE 
BESLISSING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 
21 APRIL 2020, HOUDENDE COVID-19 - MONDMASKERS BEVOLKING: 
VOORZIENING KREDIET BIJ HOOGDRINGENDHEID

Feiten en context
• De Nationale veiligheidsraad heeft in haar persconferentie van woensdag 15 april 

2020 meegedeeld dat het dragen van een mondmasker – zelfs een zogenaamd 
comfortmasker – ook een belangrijke rol zal spelen in de afbouwstrategie van de 
lock-down. Er werd een eerste rapport bezorgd door wetenschappers en federale 
en regionale gezondheidsambtenaren. Het vertelt dat, naarmate de maatregelen 
geleidelijk zullen worden afgebouwd, stoffen maskers zullen worden aanbevolen 
voor elke situatie waarin geen veilige afstanden kunnen worden aangehouden.

• Het college van burgemeester en schepen acht het aangewezen om mondmaskers 
te voorzien voor de inwoners die er nog niet over zouden beschikken.

• Aangezien alle gemeenten van het land op hetzelfde moment bestellingen 
plaatsen om hun eigen inwoners te voorzien en er schaarste kan ontstaan, heeft 
het college beslist om ook over te gaan tot bestelling.

• Er is voor deze aankoop geen krediet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. 
Het college heeft daarom, in vergadering van 21 april 2020, beslist om bij 
hoogdringendheid, waarbij het geringste uitstel schade kan opleveren, een krediet 
van 100.000 EUR voor deze aankopen te voorzien.

• Het college dient de gemeenteraad hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.
• De gemeenteraad dient dit krediet thans te bekrachtigen.

Juridische gronden
• Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 135.
• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 23, tweede lid, 40, 41, 

56 en 269
• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 april 2020, 

houdende COVID-19 - mondmaskers bevolking

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave
niet voorzien in het 
meerjarenplan 2020-2025

100.000 EUR

Besluit 

Stemming acceptatie hoogdringend punt met 23 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, 
Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Johan Forton, Pierre 
Simon, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno 
Vandersteen, Luc Timmermans, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van 
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Herck, André Ivanszky, Anne-Charlotte Sala, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie 
Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en 
Bruno Schroeven)met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
Artikel 3 van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 april 
2020, houdende COVID-19 - mondmaskers bevolking, waarbij een krediet van 100.000 
EUR, buiten het meerjarenplan 2020-2025, wordt voorzien voor de aankoop van 
mondmaskers ten behoeve van de bevolking, te bekrachtigen.

4. MET HOOGDRINGENDHEID -MILIEU - GELUIDSMUREN

Feiten en context
• Naar aanleiding van de beslissing van de gemeenteraad van november 2019 

houdende de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met AWV inzake 
de plaatsing van geluidsschermen werd een budget van 1 050 000 euro voorzien 
in het meerjarenplan 2020-2025.

• Na onderhandelingen met AWV over de uitbreiding van de initiële opdracht kreeg 
de gemeente op 23 april 2020 bevestiging van AWV over deze mogelijkheid, met 
als deadline voor beslissing 30 april 2020.

• Gezien het vooropgestelde budget van 1 050 000 euro overschreden zou worden, 
dient de gemeenteraad een bijkomend budget te voorzien alvorens goedkeuring 
te geven aan deze uitbreiding.

• De uitbreiding betreft een verlenging en verhoging ter hoogte van de A. 
Lenaertsstraat en O. de Burburelaan.

• AWV heeft een raming opgesteld volgens afmetingen zoals opgenomen in de tabel 
vervat als bijlage.

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

bevoegdheden van de gemeenteraad en artikel 23 betreffende behandeling van 
punten in spoedeisend geval.

• 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

• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 april 2020 
houdende de uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst met AWV voor de 
plaatsing van geluidsschermen RO.

Adviezen
• Er kon geen visum meer bekomen worden gezien de strakke deadline, de 

financieel directeur zal echter slechts een voorwaardelijk visum kunnen geven tot 
aan de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025.

Financiële gevolgen

budgetsleutel budget inkomst
AR 22500000 - BI 020000 
– Actie 2-2-1 – Actieplan 
2-2 – Investeringsproject -
IPPRIOR221 

250 000 euro BTW incl 0

Besluit 
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Stemming acceptatie hoogdringend punt met 23 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, 
Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Johan Forton, Pierre 
Simon, Guillaume von Wintersdorff, 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, Isabelle Fouarge en 
Bruno Schroeven)met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis met het voorstel van AWV om de initiële 
samenwerkingsovereenkomst uit te breiden, volgens nog te bepalen modaliteiten en dit 
als volgt:

• Binnenring: gat vullen van bestaande schermen (Vogeltjeswijk) tot O. de 
Burburelaan (2 opties: 3 m en 4.5 m)

• Buitenring: verhoging van de muren -> 4.5 m ter hoogte van de A. Lenaertsstraat

Artikel 2:
De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering 
van dit besluit.

5. GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VAN 3 MAART 2020

Feiten en context
• Zitting van de gemeenteraad van 3 maart 2020 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 16 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Pierre Simon, 
Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Luc 
Timmermans, Carel Edwards, Alain Van Herck, André Ivanszky, Anne-Charlotte Sala, 
Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Isabelle Fouarge en 
Bruno Schroeven), 7 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, Johan Forton, 
Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Christiaan Marichal en Sarra Crucifix - 
Kekli)

Enig artikel:
De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 3 
maart 2020 goed.

6. VASTSTELLING RANGORDE GEMEENTERAADSLEDEN

Feiten en context
• De rangorde van de gemeenteraadsleden dient aangepast te worden ingevolge de 

aanstelling van de heer Bruno Schroeven als gemeenteraadslid.
• Er wordt rekening gehouden met de anciënniteit, de overgedragen stemmen en 

de naamstemmen om de rangorde van de raadsleden vast te leggen.
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• Aangezien het voor sommige raadsleden het eerste mandaat is, werd er gekeken 
naar de overgedragen stemmen en werden eveneens de naamstemmen in 
aanmerking genomen:

Naam Anciënniteit Overgedrage
n stemmen

Naam
stemmen

totaal

Véronique CAPRASSE 10/01/1989 0 1018 1018
Guillaume von 
WINTERSDORFF

18/12/1990 0 176 176

Olivier JORIS 09/01/2001 0 408 408

Elisabeth de 
FOESTRAETS - d’URSEL

02/01/2007 1703 1017 2720

Dorothée CARDON de 
LICHTBUER

02/01/2007 262 405 667

Bruno VANDERSTEEN 02/01/2007 0 330 330

Luc TIMMERMANS 02/01/2007 0 213 213

Bertrand WAUCQUEZ 02/01/2013 940 1017 1957
Marie-France CONSTANT 02/01/2013 626 840 1466

Johan FORTON 02/01/2013 0 698 698

Carel EDWARDS 02/01/2013 0 688 688

Françoise 
DEVLEESCHOUWER

02/01/2013 0 649 649

Pierre SIMON 02/01/2013 17 476 493

Alain VAN HERCK 02/01/2013 0 411 411

André IVANSZKY 08/01/2019 1547 410 1957

Anne-Charlotte SALA 08/01/2019 0 609 609

Vinciane DE MEUTTER - 
CARDINAEL

08/01/2019 0 567 567

Nathalie WOITRIN 08/01/2019 0 481 481

Anja VERMEULEN 08/01/2019 0 446 446

Christiaan MARICHAL 08/01/2019 0 321 321

Sarra CRUCIFIX - KEKLI 08/01/2019 0 307 307

Isabelle FOUARGE 08/01/2019 0 301 301
Bruno SCHROEVEN 03/03/2020 1720 206 1926

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 6 § 7 

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

bestuursperiode;
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• 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.

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad stelt de rangorde van de gemeenteraadsleden, op grond van 
anciënniteit in om het even welke gemeente bekomen, vast als volgt:

◦ Véronique CAPRASSE
◦ Guillaume von WINTERSDORFF
◦ Olivier JORIS
◦ Elisabeth de FOESTRAETS - d’URSEL
◦ Dorothée CARDON de LICHTBUER
◦ Bruno VANDERSTEEN
◦ Luc TIMMERMANS
◦ Bertrand WAUCQUEZ
◦ Marie-France CONSTANT
◦ Johan FORTON
◦ Carel EDWARDS
◦ Françoise DEVLEESCHOUWER
◦ Pierre SIMON
◦ Alain VAN HERCK
◦ André IVANSZKY
◦ Anne-Charlotte SALA
◦ Vinciane DE MEUTTER – CARDINAEL
◦ Nathalie WOITRIN
◦ Anja VERMEULEN
◦ Christiaan MARICHAL
◦ Sarra CRUCIFIX - KEKLI
◦ Isabelle FOUARGE
◦ Bruno SCHROEVEN

7. BRIEF ABB MEERJARENPLAN 2020-2025

Feiten en context
• Het Agentschap Binnenlands Bestuur bezorgde via het digitaal loket een brief met 

enkele inhoudelijke vaststellingen met betrekking tot het meerjarenplan 2020-
2025.

• Deze vaststellingen dienen ter kennisname gebracht te worden aan de 
gemeenteraad.

Juridische gronden
• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 332, 

§1, derde lid.

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur, 
aangaande enkele inhoudelijke vaststellingen met betrekking tot het meerjarenplan 
2020-2025.
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8. CORONA - GEMEENTELIJKE HINDERPREMIE HANDELAARS

Feiten en context
• In het kader van de coronacrisis heeft de federale regering een aantal 

maatregelen genomen waaronder de verplichte sluiting van niet-essentiële 
sectoren waaronder de horecasector en de non-food sector.
◦ horecasector: gesloten sinds zaterdag 14 maart 2020 tot en met 3 mei 2020
◦ non-foodsector: gesloten woensdag 18 maart tot en met 3 mei 2020, 

behoudens de tuincentra en doe-het-zelfzaken
• Een verlenging van deze maatregelen is meer dan waarschijnlijk.
• De gemeente heeft de financiële marge en weerbaarheid om de getroffen 

handelszaken een extra-steun te geven, zonder dat dit de gemeentelijke financiën 
in gevaar brengt.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 inzonderheid artikel 40, 

betreffende de volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad, de bevoegdheid 
om het beleid van de gemeente te bepalen en de bevoegdheid om de 
gemeentelijke reglementen vast te leggen en artikel 269, waarbij de 
gemeenteraad, zonder de nodige kredieten over de uitgaven kan beslissen die 
door dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn, op voorwaarde dat 
hij daarvoor een met redenen omkleed besluit neemt.

• Ministeriële besluiten van 18 maart 2020 en 03 april 2020 houdende de sluiting 
van niet-essentiële sectoren waaronder de horecasector en non-foodsector.

• Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart tot toekenning van steun aan 
ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen 
genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het 
coronavirus.

• Ministerieel besluit van 17 april 2020 houdende de opening van tuincentra en doe-
het-zelfzaken.

• Collegebeslissing van 14 april 2020 inzake de hinderpremie voor lokale 
handelaars.

Adviezen
• Voorwaardelijk visum financieel directeur wd.: 14 april 2020, onder voorbehoud 

van wijziging van het meerjarenplan;

Argumentatie
• De Vlaamse overheid heeft een hinderpremie ingevoerd voor de handelszaken die 

hun activiteit moeten stopzetten.
• Op lokaal gebied is het de rol van de gemeente om steun te geven aan haar 

horecazaken en de kleinhandelaars gevestigd op haar gebied die getroffen zijn 
door de federale maatregelen.

• Volgende premies zullen van toepassing zijn voor de periode van 12 maart tot 30 
april 2020 :
◦ 1 250 € voor de horecazaken
◦ 1 250 € voor de kleinhandelaars die verplicht zijn hun handel stop te zetten
◦ 300 € per voltijdse en bij de RSZ ingeschreven medewerker
◦ Maximum 5 bijkomende premies voor medewerkers per zaak
In geval van verlenging van de maatregelen door de federale regering na 3 mei 
2020, kunnen deze premies verhoogd worden tot uiterlijk 30 juni 2020 als volgt:
◦ 40 €/werkdag voor de horecazaken
◦ 40 €/werkdag voor de kleinhandelaars
◦ 10 €/werkdag per voltijdse en bij RSZ ingeschreven medewerker
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◦ Voor deeltijds tewerkgestelde werknemers, wordt dit bedrag verlaagd in 
verhouding tot het aantal gewerkte uren. Er wordt geen extra bedrag 
toegekend voor een werknemer die minder dan 50% tewerkgesteld is.

Financiële gevolgen

Er bestaan op het grondgebied van Kraainem +/- 25 horecazaken en +/- 50 
kleinhandelaars die in aanmerking zouden komen.

Voor de eerste periode (tot 30 april 2020) is de raming de volgende:
• 35.000 € voor de horecazaken;
• 60.000 € voor de kleinhandelaars.

Voor een bijkomende periode: 70.000 € per maand.

Er is geen budget voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, waardoor de gemeenteraad 
bij hoogdringendheid een budget moet vrijmaken en voorzien in de eerste wijziging van 
het meerjarenplan.

Op basis van de huidige M2 is de financiële haalbaarheid aangetoond.

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64960001- BI 090000 - 
Kostenplaats Corona

250 000 euro 0

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist een bijkomende gemeentelijke hinderpremie toe te kennen aan 
de horecazaken en kleinhandelaars gevestigd op het grondgebied van Kraainem en die 
verplicht worden door de federale overheid hun handel geheel of gedeeltelijk stop te 
zetten

Artikel 2:
De toekenning van de gemeentelijke hinderpremie zal gebeuren volgens dezelfde 
voorwaarden en criteria als diegene gehanteerd in het kader van de hinderpremie van de 
Vlaamse overheid.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist het volgende reglement goed te keuren:

Artikel 1:
Voor de periode van 12 maart tot 30 april 2020 wordt een gemeentelijke forfaitaire 
premie van 1 250 euro toegekend aan elke horecazaak die aan de 
hinderpremievoorwaarden van de Vlaamse overheid voldoet en die gevestigd is op 
het grondgebied van Kraainem.

Artikel 2:
Voor de periode van 12 maart tot 30 april 2020 wordt een gemeentelijke forfaitaire 
premie van 1 250 € toegekend aan elke kleinhandelaar die aan de 
hinderpremievoorwaarden van de Vlaamse overheid voldoet en die gevestigd is op 
het grondgebied van Kraainem.

Artikel 3:
De in artikel 2 vermelde premie wordt niet toegekend aan firma's die niet verplicht 
waren om te sluiten, o.a.

• voedingswinkels;
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• dierenvoedingswinkels;
• apotheken;
• krantenwinkels;
• tankstations;
• leveranciers brandstof;
• bankagentschappen en verzekeringmakelaars;
• vastgoedagentschappen;
• reisagentschappen;
• ketenhandels;
• medische en paramedische beroepen;
• verkoop van bouwmaterialen en toebehoren.

Artikel 4:
De in artikel 1 of 2 voorziene premie wordt verhoogd met een bedrag van 300 euro 
per voltijds equivalente en bij de RSZ ingeschreven medewerker.
Voor een deeltijds tewerkgestelde werknemer, wordt dit bedrag verlaagd in 
verhouding met het aantal gewerkte uren. Er wordt geen extra bedrag toegekend 
voor een werknemer die minder dan 50% tewerkgesteld is.

Artikel 5:
De aanvragen voor de premies moeten ingediend worden langs het specifieke 
mailadres van de gemeente Kraainem en dit ten laatste vóór 31 mei 2020.

Artikel 6:
Om ontvankelijk te zijn, moet elke aanvraag de volgende gegevens bevatten:
• naam, adres, statutaire of gevoerde naam van de handelsnaam;
• ondernemingsnummer;
• bankrekeningnummer;
• telefoonnummer;
• het bewijs van de aanvraag van de coronahinderpremie bij de Vlaamse overheid;
• indien van toepassing, een bewijs van inschrijving van elke werknemer bij de 

RSZ.

Artikel 7:
In geval van verlenging van de federale maatregelen na 3 mei 2020 en uiterlijk tot 30 
juni 2020 zullen volgende bijkomende premies worden toegekend:
• 40 €/dag voor de horecazaken;
• 40 €/dag voor de kleinhandelaars;
• 10 €/dag per FTE-medewerker
Voor deeltijds tewerkgestelde werknemers, wordt dit bedrag verlaagd in verhouding 
tot het aantal gewerkte uren. Er wordt geen extra bedrag toegekend voor een 
werknemer die minder dan 50% tewerkgesteld is.

Artikel 8:
De in het kader van artikel 7 voorziene premies zullen automatisch uitbetaald worden 
en dit zonder nieuwe aanvraag.

Artikel 9:
De betaling van de verschillende premies gebeurt binnen de 10 dagen na ontvangst 
van de volledig en ontvankelijk verklaarde aanvraag.

Artikel 4:
De gemeenteraad beslist om een budget van 250 000 euro te voorzien -in het kader van 
de eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025- op budgetsleutel AR 64960001- 
BI 090000 - Kostenplaats Corona voor de betaling van deze premie.

Artikel 5:
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Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing.

9. ANGLICAANSE KERK - WONINGVERGOEDING 2020

Feiten en context
• Met hun schrijven van 9 maart 2020 vraagt St.-Paul's church betaling van de 

woningvergoeding 2020;
• Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 21 april 1998 

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

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

• De woningvergoeding 2020 is geschat op 1466 euro.
(Het gezondheidsindexcijfer voor februari 2020 is 150.96, terwijl het voor februari 
2019 149.46 was)
(De basis was het jaar 1998 en 40 000 BF per maand)
De woningvergoeding is : 2 maand x 1452 euro + 10 maand = 17 564 euro.

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

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

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

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

Financiële gevolgen

Budgetsleutel Geraamde uitgave
AR 64300100 / BI 079000 1 756, 40 euro

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om het bedrag van 1 756,40 euro, voorzien in het 
meerjarenplan 2020-2025, onder AR 64300100 - BI 079000 "Tussenkomst in 
exploitatiekosten" uit te betalen op rekening : ING 310-1075221-62 "Friends of St Paul's 
Church Tervuren VZW"

10. COMMISSIE BESTUUR - VERSLAG 14 JANUARI 2020

Feiten en context
• Op 14 januari 2020 heeft de Commissie Bestuur een vergadering gehouden met 

als enig agendapunt: 
◦ Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 

Juridische gronden
• Gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2019, huishoudelijk reglement – 

gemeenteraad, overeenkomstig artikel 41, waarbij het verslag van de voorgaande 
commissievergadering ter kennisname wordt voorgelegd.
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Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Commissie 
Bestuur van 14 januari 2020.

11. HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD - AANPASSING

Feiten en context
• De gemeenteraad van 17 december 2019 heeft een nieuwe versie van het 

huishoudelijk reglement goedgekeurd. 
• De commissie bestuur van 14 januari 2020 heeft de teksten van het artikel 40 

(commissies) en van de artikels 45 en 46 ( verzoekschriften) verduidelijkt

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 ◦ Artikels 18 tot en met 39 

betreffende de werking van de gemeenteraad. ◦ Artikels 285 tot en met 287 
betreffende de bekendmaking van diverse lijsten van besluiten 

• Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Argumentatie
• De nieuwe teksten van deze drie artikels werden - tijdens de commissie bestuur 

van 14 januari - aanvaard zowel door de leden van de fracties Défi-MR en PK-KU 
als door de administratie. 

• Deze teksten moeten nu goedgekeurd worden door de gemeenteraad om 
geïntegreerd te worden in de huidige versie van het huishoudelijk reglement.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist de huidige artikels 40-45-46 van het huishoudelijk reglement 
van de gemeenteraad van Kraainem door de volgende teksten te vervangen :

Verzoekschriften
Artikel 45 : Ontvankelijkheid verzoekschrift 
§1. Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen 
ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen. Een verzoek is 
een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de 
vraag duidelijk zijn. 

Het verzoekschrift kan zowel in het Nederlands als in het Frans ingediend worden. 

De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en 
schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen 
directeur en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt. 

§2. De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens 
bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. De verzoekschriften aan de 
gemeenteraad worden aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht, per brief 
gestuurd Dezangrélaan, 17 te 1950 Kraainem, via de website van de gemeente 
(digitaal loket) of per mail naar info@kraainem.be. 
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Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het 
verzoek aan de juiste bestemmeling. De indiener wordt daarvan op de hoogte 
gebracht. 

Verzoekschriften die duidelijk tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, worden 
overgemaakt aan het bevoegde orgaan van het OCMW. De indiener wordt daarvan op 
de hoogte gebracht. 

§3. Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd en als 
onontvankelijk verklaard als: 

◦ 1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd; 
◦ 2° het louter een mening is en geen concreet verzoek; 
◦ 3° de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam
◦ 4° het taalgebruik ervan beledigend is
◦ 5° de vraag een onderwerp betreft dat niet tot de bevoegdheid van de 

gemeente behoort.

Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de 
indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de 
ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet. Is het een verzoekschrift voor de 
gemeenteraad, dan maakt de voorzitter van de gemeenteraad deze beoordeling.

§4. Op de website van de gemeente wordt volgende informatie geplaatst :

- Een duidelijke beschrijving van de procedure om een verzoekschrift in te dienen 
alsook de onontvankelijkheidsvoorwaarden

- de mogelijkheid om een verzoekschrift via het digitaal loket in te dienen.

Artikel 46: Behandeling verzoekschrift 
§1. Houdt de voorzitter van de gemeenteraad het verzoekschrift voor ontvankelijk, 
dan plaatst hij het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad 
indien het minstens 14 dagen vóór de vergadering werd ontvangen. 

Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de 
volgende vergadering. De voorzitter van de gemeenteraad nodigt de indiener uit om 
zijn verzoekschrift op deze gemeenteraad voor te stellen.

§2. De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college 
van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met 
het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken. 

§3. De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend 
is, één van de ondertekenaars van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het 
betrokken orgaan van de gemeente, in de taal van zijn keuze. In dat geval heeft de 
persoon die gehoord wordt het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar 
keuze. 

§4. Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt een gemotiveerd antwoord aan 
alle ondertekenaars van het verzoekschrift.

In geval een verzoekschrift geformuleerd wordt aan de gemeenteraad, verstrekt de 
gemeenteraad een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het 
verzoekschrift door meerdere personen is ondertekend, aan alle ondertekenaars van 
het verzoekschrift. 
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Het verzoekschrift met het ontwerp van antwoord op dit verzoekschrift worden 
respectievelijk ter kennisname en goedkeuring ten laatste op de dagorde van de 
tweede gemeenteraad na indiening van het verzoekschrift geagendeerd. Het 
antwoord wordt ondertekend door de algemeen directeur en de voorzitter van de 
gemeenteraad. Er wordt een kopij van dit antwoord bezorgd aan alle 
gemeenteraadsleden.

Commissies

Artikel 40

§7 Het debat dat tijdens de commissies plaatsvindt, mag enkel gevoerd worden door 
de leden van de commissie. Indien andere gemeenteraadsleden het woord zouden 
willen nemen, moet de voorzitter hen hiervoor de toelating geven. De leden van het 
publiek hebben het recht om vragen te stellen aan het einde van de commissie. Die 
vragen moeten beperkt zijn tot de punten die geagendeerd zijn. De voorzitter van de 
commissie kan altijd beslissen om een uitzondering te aanvaarden. Het antwoord 
wordt door de voorzitter medegedeeld in de taal van de inwoner.

12. DE KLIMBOOM - CLB - VERLENGING SAMENWERKING

Feiten en context
• Om erkend te worden of te blijven moet elke school die behoort tot het 

gesubsidieerd basisonderwijs samenwerkingsafspraken maken met een CLB;
• De school is de eerste actor binnen de leerlingenbegeleiding en moet dan ook de 

schoolinterne leerlingenbegeleiding op zich nemen.
• De school werkt hiervoor een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding uit, dat 

een invulling en uitwerking in alle fasen van de zorgcontinuüm per 
begeleidingsdomein omvat.

• De eindverantwoordelijkheid van iedere fase in de leerlingenbegeleiding ligt bij de 
school.

• Voor de uitvoering van haar taken werkt de school samen met een CLB waarbij 
samenwerkingsafspraken worden gemaakt. 

• Het beleidscontract met het CLB van de Vlaamse gemeenschapscommissie, 
goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2014, loopt af op 31 
augustus 2020.

• De samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de school en het CLB van de 
Vlaamse gemeenschapscommissie starten op 1 september 2020.

Juridische gronden
• Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018

◦ artikel 15, hoofdstuk 2 betreffende de operationalisering van de 
leerlingenbegeleiding.

• Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
◦ artikel 62, §1, 10° betreffende de erkenning van scholen.

• Decreet van 27 april 2018
◦ artikel 14, hoofdstuk 2, afdeling 3 betreffende de leerlingenbegeleiding in het 

basisonderwijs.
• Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2014 betreffende de goedkeuring van 

de samenwerking tussen de gemeentelijke basisschool "De Klimboom" en het CLB 
stedelijk en gemeentelijk onderwijs, Technologielaan 1 te 1082 Sint-Agatha-
Berchem.

Adviezen
• De schoolraad bracht op 13 maart 2020 een gunstig advies uit.
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Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om de samenwerking tussen de gemeentelijke basisschool "De 
Klimboom" en het CLB stedelijk en gemeentelijk onderwijs, Technologielaan 1 te 1082 
Sint-Agatha-Berchem, goed te keuren.

13. IT- PUNT - INFORMATIEVEILIGHEIDSBELEID

Feiten en context
• Het informatieveiligheidsbeleid van 17 mei 2017, goedgekeurd in zitting van het 

college van burgemeester en schepenen van 23 mei 2017 dient aangepast te 
worden aan de nieuwe ISO27000 norm en de GDPR-bepalingen;

• De huidige Data Protection Officer heeft een document 2.0 opgemaakt op 20 
januari 2020;

• Het is een wettelijk document en is gebaseerd op de Richtsnoeren van de Vlaamse 
Toezichtscommissie en de leidraad organisatiebeheersing lokale besturen.

Juridische gronden
• Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
• General Data Protection Regulation of Algemene Verordening 

Gegegensbescherming van 24 mei 2016;
• Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 

betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
• Wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité;
• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 maart 2020 

betreffende de goedkeuring informatieveiligheidsbeleid.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen.

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van het informatieveiligheidsbeleid 2.0 voor het 
gemeentebestuur Kraainem.

14. IT-PUNT - BEVEILIGINGSINCIDENTEN EN GEGEVENSLEKKEN

Feiten en context
• General Data Protection Regulation van 24 mei 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 
verplicht organisaties om de inbreuken in verband met persoonsgegevens te 
melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit met name de Vlaamse 
Toezichtscommissie;

• Deze melding moet binnen de 72 uur gebeuren, nadat de verantwoordelijke 
binnen het bestuur kennis heeft genomen van de inbreuk;

• Als het niet waarschijnlijk is dat rechten en vrijheden van natuurlijke personen 
werden geschonden door de inbreuk of “het gegevenslek” is melding niet 
noodzakelijk;

• Indien de inbreuk een “waarschijnlijk hoog risico” inhoudt voor de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen, moet het incident gemeld worden aan de 
betrokkenen;
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• De Data Protection Officer van it-punt heeft een document voor het beleid en de 
procedure voor de beveiligingsincidenten en gegevenslekken uitgewerkt.

Juridische gronden
• Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid artikelen 40 

en 41;
• General Data Protecion Regulation of Algemene Verordering 

Gegevensbescherming van 24 mei 2016;
• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 april 2020 

betreffende de goedkeuring van het beleid en de procedure van 
beveiligheidsincidenten en gegevenslekken.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van de beveiligingsincidenten, de 
gegevenslekkenprocedure en -beleid.

15. PERSBERICHT - 5G VAN KRACHT ZONDER DEMOCRATISCH DEBAT

Feiten en context
• Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) heeft op 24 

maart 2020 een lijst van 5 operatoren die in aanmerking komen van voorlopige 
gebruiksrechten zodat de ontplooiing van 5G mogelijk gemaakt kan worden.

• De kandidaten Cegeka, Entropia, Orange, Proximus en Telenet zijn geselecteerd 
voor de toekenning van voorlopige gebruiksrechten in de voor 5G voorziene 
radiofrequentieband 3600-3800 MHz. Deze gebruiksrechten laten aan deze 
operatoren toe om een ontplooiing van 5G in België mogelijk te maken.

• In het kader van de Europese uitrol van de 5G-technologie werden een aantal 
radiofrequentiebanden aangeduid om ter beschikking te worden gesteld van de 
markt. Het gaat meer bepaald om de 700 MHz en de 3600 MHz-band welke 
respectievelijk vóór 30 juni 2020 (700 MHz) en 31 december 2020 (3600 MHz) ter 
beschikking gesteld moeten worden. 

• De ontwerpbesluiten en de ontwerpwetgeving voor deze multibandveiling zijn 
sedert de val van de regering geblokkeerd door het feit dat er geen akkoord 
bereikt werd binnen het Overlegcomité.

• Om de introductie van 5G in ons land alsnog mogelijk te maken heeft het BIPT 
een voorlopige oplossing uitgewerkt. Zo willen we de frequentieband 3,6-3,8 GHz 
via voorlopige gebruiksrechten toekennen op basis van de telecomwet die aan het 
BIPT de mogelijkheid geeft om voorlopige gebruiksrechten te verlenen voor 
radiospectrum waarvoor nog geen wettelijk kader bestaat voor de 
toekenningsprocedure. Zo kunnen operatoren zich al vast voorbereiden aan de 
hand van een aantal 5G commerciële toepassingen in de aanloop van de 
toekomstige veiling.

• Over deze toekenning van voorlopige gebruiksrechten aan deze vijf operatoren 
start het BIPT een openbare raadpleging tot 21 april 2020. Nadien zal het BIPT 
overgaan tot het nemen van 5 individuele besluiten die de definitieve toekenning 
van de voorlopige gebruiksrechten aan de kandidaten voor de ontplooiing van 5G 
bevatten.

Juridische gronden
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
• Collegebeslissing van 21 april 2020 waarbij het college van burgemeester en 

schepenen zijn standpunt bekendmaakt via een persbericht, waarvan het ontwerp 
als volgt luidt: 
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"5G van kracht zonder democratisch debat

De gemeente Kraainem vraagt een moratorium op de ontplooiing van 5G in België op 
basis van het voorzorgsbeginsel naar aanleiding van de toekenning door het BIPT van 
voorlopige gebruiksrechten, die definitief zouden kunnen worden, aan bepaalde 
operatoren voor frequenties waarvoor nog geen reglementair kader bestaat. 

Deze toekenning ligt in het midden van de belangrijkste gezondheidscrisis in onze 
huidige samenleving, waarbij de energie gericht is op het beheer van deze crisis.

Zij keurt deze toekenning af waarbij de exploitanten onder het voorwendsel van de 
"voorlopige" toekenning in staat stelt het publieke debat over de inzet van 5G, dat 
veel vragen oproept op het gebied van volksgezondheid, gezondheid en 
milieuhygiëne, te omzeilen.

Zij verzoekt de federale regering, die de bevoegdheid heeft voor de toewijzing van de 
gebruiksrechten voor de frequenties, om in overleg met de gefedereerde entiteiten 
een participerend debat te organiseren in plaats van de ogen te sluiten voor een 
voorlopige beslissing die, bij gebrek aan reactie, definitief zal worden.

Zij vraagt het Vlaamse Gewest om de gevolgen van de blootstelling aan 5G die 
momenteel wordt onderzocht, te bepalen. 

Zij verzoekt de bevoegde autoriteiten om de grootst mogelijke transparantie te tonen 
alvorens een beslissing genomen wordt, rekening houdende met de adviezen van 
deskundigen zodat de vele vragen en angsten van burgers zorgvuldig behandeld 
kunnen worden.

Zij verzet zich in dit stadium tegen de ontplooiing van 5G op haar grondgebied en zal 
niet nalaten alle beschikbare middelen aan te wenden indien een operator het 
initiatief zou nemen om te proberen 5G in Kraainem te ontplooien door misbruik te 
maken van het begrip "voorlopig" waarin het wettelijk kader dit voorziet."

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van het standpunt van het college van burgemeester en 
schepenen door middel van een persbericht zoals per per mail overgemaakt na de 
collegezitting van 21 april 2020.

16. IVERLEK - ACTIVITEITENVERSLAG 2019

Feiten en context
• Raadslid Christaan Marichal laat de gemeenteraadsleden kennis nemen van het 

activitetenverslag 2019 van Iverlek, dat u als bijlage vindt.
• De voornaamste punten betreffen :

◦ Rationalisatie van het aandeelhoudersschap van Fluvius System Operator , die 
als operationele werkmaatschappij opkomt voor de aandeelhouders w.o. 
Iverlek voor 6,06 % 

◦ Belangrijke operationele kostenbesparingen 
◦ Daling van de distributienettarieven  vanaf 2020 met een verwachte impact 

per gezin van 28 € /j. voor electriciteit en 8 € /j. voor gas 
◦ Overgang naar digitale meters gespreid over 16 jaar 
◦ Verledding van openbare verlichting in komende 10 jaar 
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◦ Conversie van arm naar rijk aardgas in komende 10 jaar ( vervanging van van 
aantal drukregelaars aan de gasmeter in 40 % der gevallen of , voor de 
resterende 60 % , aanpassing in de distributiecabines ).

Juridische gronden
◦ Gemeenteraadsbeslissing van 28 maart 2019 waarbij de heer Christiaan 

Marichal aangesteld werd als lid van de raad van bestuur van Iverlek

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van het activiteitenverslag 2019 van Iverlek, dat 
integraal deel uitmaakt van deze kennisname.

17. TOEPASSING VAN DE TAALWETGEVING BIJ HET OMGEVINGSLOKET 
STEDENBOUW

Feiten en context
• De goede werking van het omgevingsloket zou moeten inhouden dat de bewoners 

die zich bij de dienst Stedenbouw aanmelden, hun taalkeuze kunnen uitdrukken.
• Wanneer de bewoner bevestigt dat hij de procedure in het Frans wenst te hebben 

,blijkt echter dat de dienst Stedenbouw niet van deze keuze geïnformeerd is. De 
dienst Stedenbouw geeft bijgevolg een automatisch antwoord in het Nederlands 
en voert nadien de ganse procedure in het Nederlands uit.

Juridische gronden
• Beslissing van de Raad van State van 20 juni 2014 bevestigd door de beslissing 

van de Raad van State van 17 mei 2018 : een inwoner die voor het Frans gekozen 
heeft, het recht heeft om zijn communicatie in het Frans te ontvangen .

Argumentatie
• De beslissingen van de Raad van State van 20 juni 2014 en 17 mei 2018 worden 

ogenschijnlijk niet in het systeem van het omgevingsloket geïntegreerd en worden 
dus de facto niet toegepast.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met 10 ja-stemmen (Véronique Caprasse, Pierre Simon, Bruno Vandersteen, 
Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, Anne-Charlotte Sala, Christiaan Marichal, 
Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven), 12 onthoudingen (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)

Enig artikel:
De Gemeenteraad beslist dat de dienst Stedenbouw ervoor moet zorgen dat de 
bovenvermelde beslissingen van de Raad van State bij de registratie van een aanvraag 
via het omgevingsloket worden toegepast  zodat de dienst Stedenbouw doorheen de 
ganse procedure de taalkeuze van de burgers , die voor het Frans gekozen hebben , kan 
eerbiedigen.

18. CORONA - SCHENKING BOOM AAN FAMILIES VAN OVERLEDENEN

Feiten en context
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• Gezien de omstandigheden veroorzaakt door het Coronavirus is het moeilijk en 
zelfs verboden voor families, vrienden en verwanten om zich goed te kunnen 
bezinnen rond de overledene op het moment van de begrafenis.

• Om deze emotionele leemte, die rouw voorkomt, op te vullen, lijkt het mij dat er 
een alternatieve oplossing moet worden gevonden. De gemeente en het OCMW 
zouden de familie van de overledene een boom kunnen aanbieden.

• Ze zouden het kunnen planten wanneer ze dat willen en als ze geen tuin hebben, 
een plaats vinden in samenwerking met de gemeente. Bijvoorbeeld in het 
Jourdain park of in de plekken waar het nodig is.

• Door het planten van deze boom kunnen de familie en verwanten zich later na de 
Coronavirus-crisis rond deze boom vergaderen. Het planten van een boom is altijd 
een belangrijke symbolische actie die het ook mogelijk maakt dat mensen zich er 
omheen vergaderen.

• Het kan een persoonlijke brief zijn aan het adres van de overledene, al dan niet 
vrij om te reageren, of informatie in de gemeenschappelijke krant.

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
Aangezien er al een begrotingspost is voor de aankoop van bomen, zou dit geen 
probleem moeten zijn

Besluit met 11 ja-stemmen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, Pierre Simon, Bruno 
Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, Anne-Charlotte Sala, 
Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven), 12 
onthoudingen (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)

Enig artikel:
De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen om de praktische 
aspecten te onderzoeken en dit met spoed te behandelen.

19. SCHRIFTELIJKE VRAAG - RAADSLID EDWARDS - CORONAMAATREGELEN 
GEMEENTE

Feiten en context
• Raadslid Carel Edwards heeft een schriftelijke vraag ingediend op 23 april 2020 

betreffende de corona maatregelen gemeente:
◦ Het is in de huidige lockdown situatie moeilijk om zich een idee te vormen van 

de acties die door de gemeente (administratie, college) zijn genomen in het 
kader van Covid 19.

• Wij ontvingen gaarne een toelichting over volgende zaken:
▪ Hoeveel mondmaskers werden door de gemeente besteld en wanneer? Van 

welke aard zijn de maskers (chirurgisch/textiel)? Aan wie en wanneer 
werden of worden deze maskers uitgedeeld, en volgens welke criteria? 
Zullen er tegen 3 mei genoeg mondmaskers beschikbaar zijn voor de 
bevolking, en zo niet, op welke basis worden ze dan gedistribueerd en via 
welke kanalen?

▪ Welke (niet-financiële) maatregelen werden getroffen om handelaars die 
open zijn gebleven te steunen (bv. bij wie en wanneer werden Plexi 
schermen / CO2 meters geplaatst/afgegeven)? 

▪ Welke maatregelen werden genomen voor senioren en kwetsbare groepen?
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▪ Stand van zaken triagecentrum en schakelzorgcentrum?
• Op schriftelijke vragen wordt binnen de maand schriftelijk geantwoord met de 

bevoegde schepen.
• In deze huidige situatie vindt het gemeentebestuur belangrijk dat deze vraag 

onmiddellijk wordt beantwoord.

Juridische gronden
• Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 17 december 2019, artikel 11, 

3 de alinea waarin vermeldt staat dat op schriftelijke vragen, binnen de maand 
schriftelijk wordt geantwoord, in samenspraak met de bevoegde schepen.

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de burgemeester:

"Hoeveel mondmaskers werden door de gemeente besteld en wanneer? Van welke aard 
zijn de maskers (chirurgisch/textiel)?
Er werden 10 000 chirurgische mondmaskers besteld door de gemeente bij de 
leverancier Alfashirt. De bestelling werd geplaatst op  18 maart 2020. De levering van 
deze mondmaskers is in 3 keren gebeurd. Een eerste levering van 1.000 mondmaskers 
op 30 maart 2020, een tweede levering van 4.000 mondmaskers op 3 april 2020 en een 
derde levering van 5.000 mondmaskers op 16 april 2020. Er is ook een gift van 200 
chirurgische mondmaskers begin april geweest. 
Wij hebben ook 430 handgemaakte stoffen maskers gekregen (inwoners, giften,...)
Er werden 5.000 stoffen mondmaskers besteld door de gemeente bij 5 verschillende 
leveranciers op 22 april 2020. Deze stoffen mondmaskers zijn bedoeld voor de bevolking.
Dit is een eerste fase, en wij zijn de volgende stappen aan het evalueren, waaronder een 
mogelijke deelname aan een gezamenlijke aankoop met Haviland

Aan wie en wanneer werden of worden deze maskers uitgedeeld, en volgens welke 
criteria?
De chirurgische mondmaskers zijn voorbehouden voor de medische actoren en werden 
als volgt verdeeld:

• 6/04/2020 – 100 OCMW Kraainem
• 6/04/2020 – 100 OCMW Wezembeek-Oppem
• 17/04/2020 – 100 OCMW Kraainem
• 16/04/2020 – 200 naar de 4 apothekers van Kraainem
• 16/04/2020 - 400 naar 10 huisartsen van Kraainem
• 16/04/2020 – 360 naar de 18 kinés van Kraainem
• 16/04/2020 – 20 naar pediater van Kraainem
• 16/04/2020 – 80 naar verplegers van Kraainem
• 16/04/2020 – 40 naar tandartsen van Kraainem.

Er is dus op vandaag nog een stock van 8.570 chirurgische mondmaskers die wij voor de 
medische sector reserveren.
Daarbij zijn er ook vorige week grote leveringen geweest via de overheid tav de artsen 
(nominatief) en de medische sector (niet nominatief)

De handgemaakte stoffen maskers zijn al voor 50% aan de medewerkers van de 
gemeente, scholen en WOKRA gegeven
De stoffen mondmaskers zijn voorbehouden voor de bevolking en zijn tot op vandaag 
nog niet geleverd aan het bestuur en werden dus nog niet verdeeld.

Zullen er tegen 3 mei genoeg mondmaskers beschikbaar zijn voor de bevolking, en zo 
niet, op welke basis worden ze dan gedistribueerd en via welke kanalen?
We hopen tegen 3 mei 2020, de eerste stoffen mondmaskers ter beschikking te hebben 
voor de bevolking, die dan zo snel mogelijk verdeeld zullen worden volgens bepaalde 
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criteria (sociale distancing moeilijk te respecteren bvb). Heel de bevolking zal nog niet 
begin mei een masker kunnen krijgen, maar wij zullen proberen om op basis van een 
aantal prioriteiten te werken: eerst de mensen bvb die moeten gaan werken / openbaar 
vervoer nemen en voor wie social distancing moeilijk te respecteren zal zijn
Mensen worden ook aangemoedigd om zelf mondmaskers te maken, die meer bedoeld 
zijn om andere te beschermen dan zichzelf. Maar als iedereen het doet is het ok. 
Er zijn ook verschillende burgerinitiatieven in de gemeente, en die moeten toegejuicht 
worden

Welke (niet-financiële) maatregelen werden getroffen om handelaars die open zijn 
gebleven te steunen (bv. bij wie en wanneer werden Plexi schermen / CO2 meters 
geplaatst/afgegeven)?
Voor de handelaars en horecazaken van Kraainem die nog open zijn of die nog enige 
service bieden (afhaalservice of leverservice) hebben we volgende maatregelen 
genomen:

• Er werd een affiche opgemaakt voor de handelaars die nog open zijn (affiche op 
website). Op deze affiche staan de maatregelen van social distancing opgenomen. 
Deze affiche werd rondgebracht bij de handelaars en staat ook op de website;

• Er werden CO2 meters rondgebracht voor de handelaars die er wensen: dit is 
belangrijk want het geeft een indicatie van de luchtkwaliteit. Hoe lager de CO2 
concentratie, hoe kleiner ook de mogelijke concentratie van virussen

• Er werd plexiglas geplaatst bij de handelaars die nog open zijn en die zelf nog 
geen plexiglas hadden geplaatst: apothekers, krantenwinkel, voedingswinkel, …

• Er werd een lijst opgenomen op de gemeentelijk website waarin de nog actieve 
horecazaken hun diensten kunnen promoten.

Welke maatregelen werden genomen voor senioren en kwetsbare groepen?
Het OCMW blijft zijn oudere cliënten nauwlettend opvolgen, zowel via thuisbezoeken in 
het kader van de dienstverlening of via telefoon.
Er werd een lijst getrokken van alle 80+ inwoners. Deze werden allemaal individueel 
opgebeld om na te gaan of alles in orde is en of er eventueel hulp ingeschakeld moet 
worden.
Het platform Kraainem Solidair werd opgestart om vrijwilligers in contact te brengen met 
burgers die hulp nodig hebben.
Er werd gevraagd aan alle kinderen van Kraainem om tekeningen te maken voor burgers 
aan wie het een glimlach kan bezorgen. De inkomende tekeningen worden eerst 48 uur 
in quarantaine geplaatst en daarna verstuurd naar geïsoleerde of oudere mensen.
Er worden kaartjes opgestuurd voor de verjaardagen van de “oudere” OCMW-cliënten. 
Normaal gezien worden deze verjaardagen “gevierd” door hun thuisverzorger of tijdens 
Resto&Co. Dit wordt opgevangen door een kaartje te versturen, eventueel met een 
tekening van een kindje en telefonisch contact.

Stand van zaken triagecentrum en schakelzorgcentrum?
Triage
De gemeenten Kraainem & WO hebben in samenspraak met de huisartsenkring 
MEDIWOK een triageplaats opgericht in de sporthal van WO.
In deze triageplaats zouden huisartsen in beurtrol, in geval van overbelasting van de 
huisartsen en de triageplaats UCL, mogelijkse COVID-19 patiënten onderzoeken en al 
dan niet doorverwijzen voor ziekenhuisopname.
Tot op heden is er echter geen noodzaak geweest om deze triageplaats te openen. Deze 
kan echter onmiddellijk operationeel gemaakt worden indien nodig.
SZC
Het schakelzorgcentrum Van Helmont te Vilvoorde werd opgericht op vraag van de 
overheid en dit voor de steden en gemeenten van de Eerstelijnszones Bravio (Vilvoorde, 
Machelen, Steenokkerzeel, Kampenhout, Zemst), Grimbergen (Grimbergen, Wemmel, 
Meise, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel) en Druivenstreek (Zaventem, Kraainem, WO, 
Overijse, Tervuren, Hoeilaart).
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Het oud-ziekenhuis, dat op afbreken stond, werd op 2 weken operationeel gemaakt als 
schakelzorgcentrum en dit onder leiding van een expert crisis manager.
De samenwerking tussen de betrokken gemeenten wordt geformaliseerd langs de 
oprichting van een interlokale vereniging, de overeenkomst van deze structuur is in 
voorbereiding. De verdeelsleutel voor de financiële bijdrage van elke gemeente aan dit 
schakelzorgcentrum, zal vermoedelijk berekend worden op het aantal inwoners. De 
nodige budgetten zullen voorzien worden in het kader van de wijziging van het 
meerjarenplan 2020-2025.
Op maandag 20 april werd het SZC officieel geopend en ontving het zijn eerste 
patiënten."

20. BEHANDELING MONDELINGE VRAGEN

Feiten en context
• Op het einde van de vergadering van de gemeenteraad hebben de raadsleden 

recht om mondelinge vragen te stellen.

Juridische gronden
• Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 17 december 2019, 

inzonderheid artikel 11, 4de alinea, mondelinge vragen mogen gesteld en 
behandeld worden tijdens de zitting van de openbare vergadering na afhandeling 
van de agenda.

Argumentatie
• Indien de burgemeester of bevoegde schepen niet in de mogelijkheid is om 

onmiddellijk te antwoorden, wordt deze mondelinge vraag ten laatste tegen de 
volgende zitting geantwoord.

Besluit

Enig artikel:
Er werden volgende vragen gesteld op het einde van de vergadering van de 
gemeenteraad:

• Vraag raadslid B. Vandersteen:
◦ Hoe worden de bijkomende kosten in het kader van de uitbreiding van de 

geluidsschermen aan de ring gebudgetteerd en wanneer worden deze werken 
uitgevoerd?

• Vraag van raadslid Fr. Devleeschouwer:
◦ Wat wordt er gedaan om ervoor te zorgen dat Fluvius tweetalig communiceert 

naar de inwoners?
De burgemeester antwoordt dat hij hier zelf contact voor nam met Fluvius en dat 
er gesprekken aan de gang zijn.

21. BULLETIN SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Feiten en context
• De beantwoorde vragen worden opgenomen in het bulletin tijdens de eerste 

volgende vergadering.
• In de week van 25 februari 2020 tot en met 27 februari 2020 werden volgende 

schriftelijke vragen ontvangen:
◦ Vraag raadslid A. Van Herck - Systeem NAVAP (non-activiteit voorafgaand aan 

de pensionering)
◦ Vraag raadslid A. Ivanszky - Stand van zaken in navolging van discussies 

betreffende (1) Werken aan de Ring (4 Armen) en (2) Molenstraat.
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Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van de schriftelijke vragen van de raadsleden Alain Van 
Herck en André Ivanszky..
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Voorzitter


