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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 23/06/2020
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. Punt met hoogdringendheid - Aanpassing beslissing van 28 april 2020, houdende 
Corona - Gemeentelijke hinderpremie handelaars

2. Kennisname vernietiging beslissing gemeenteraad van 28 april 2020, houdende 
bekrachtiging verbod evenementen

3. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 26 mei 2020
4. Jaarrekening 2019 - vaststelling
5. Iverlek - intekening uitgifte aandelen Apt
6. De Kleine Eigenaar - Algemene vergadering - 22 juni 2020
7. De Klimboom - Personeelsformatie - Schooljaar 2020-2021
8. Diabolo school - Personeelsformatie - Schooljaar 2020 - 2021
9. Energiehuis 3Wplus Energie - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
10. Mobiliteit - Parkeerbeleid 2021-2025 - retributiereglement
11. Telenet - Vernieuwen concessieovereenkomst mast KRAAINEM football - Bosstraat 

(addendum bestaand contract)
12. Aanvullend punt Bruno Schroeven - Gemeentelijke premie - Aankoop van een 

elektrische fiets
13. Bulletin schriftelijke vragen
14. Schriftelijke vragen
15. Behandeling mondelinge vragen vorige zitting
16. Behandeling mondelinge vragen
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De voorzitter informeert de gemeenteraad dat de zitting opgenomen zal worden langs 
Microsoft Teams en dat de opname vervolgens gepubliceerd zal worden langs de 
gemeentelijke website, dit ter vervanging van de streaming. De live streaming van de 
raad bleek namelijk te complex om langs Microsoft Teams uit te voeren

OPENBARE ZITTING

1. PUNT MET HOOGDRINGENDHEID - AANPASSING BESLISSING VAN 28 
APRIL 2020, HOUDENDE CORONA - GEMEENTELIJKE HINDERPREMIE 
HANDELAARS

Feiten en context
• Bij besluit van 28 april 2020 heeft de gemeenteraad een reglement vastgesteld 

om een gemeentelijke hinderpremie toe te kennen aan kleinhandelaars en 
HORECA-uitbaters die gedwongen werden bij federale maatregelen hun activiteit 
stop te zetten tijdens de eerste fase van de coronacrisis.

• De aanvraagtermijn voor de premie eindigt krachtens artikel 5 van het reglement 
op 31 mei 2020.

• Er werden 3 laattijdige aanvragen ontvangen.
• Er wordt voorgesteld om de aanvraagtermijn te verlengen tot 15 juni 2020, opdat 

ook deze handelaars desgevallend van de premie zouden kunnen genieten.

Juridische gronden
• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikelen 23 en 40.
• Beslissing van de gemeenteraad van 28 april 2020, houdende Corona - 

Gemeentelijke hinderpremie handelaars, inzonderheid artikel 6.
• Beslissing van het college van burgemeester van 5 mei 2020, houdende 

aanpassing bij hoogdringendheid van artikel 6 van de beslissing van de 
gemeenteraad van 28 april 2020, houdende Corona - Gemeentelijke hinderpremie 
handelaars.

• Beslissing van de gemeenteraad van 26 mei 2020, houdende bekrachtiging besluit 
college van burgemeester en schepenen van 5 mei 2020, houdende aanpassing 
bij hoogdringendheid van artikel 6 van de beslissing van de gemeenteraad van 28 
april 2020, houdende Corona - Gemeentelijke hinderpremie handelaars.

• Beslissing van de gemeenteraad van 26 mei 2020, houdende punt met 
hoogdringendheid - Aanpassing beslissing van 28 april 2020, houdende Corona - 
Gemeentelijke hinderpremie handelaars.

• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 juni 2020, 
houdende verlenging aanvraagtermijn hinderpremie.

Argumentatie
• Ter info: 

◦ Er werd tot nu toe net geen 100.000 EUR aan premies uitbetaald. De raming 
betrof 250.000 EUR.

◦ Er zijn momenteel nog 20 dossiers hangende (geen correcte 
stavingsdocumenten).

◦ Er zijn 3 laattijdige aanvragen.

Financiële gevolgen
Desgevallend 3 bijkomende premiebedragen.

Besluit 

Stemming acceptatie hoogdringend punt met 23 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, 
Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique Caprasse, Johan Forton, Pierre 
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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)

Artikel 1:
In artikel 5 van het reglement houdende Corona - gemeentelijke hinderpremie 
handelaars, vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad van 28 april 2020, worden de 
bepaling 'vóór 31 mei 2020' vervangen door 'vóór 15 juni 2020'.

Artikel 2:
Een gecoördineerde versie van het reglement wordt bij deze beslissing gevoegd en maakt 
er integraal deel van uit.

2. KENNISNAME VERNIETIGING BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 
2020, HOUDENDE 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.

• Bij beslissing van 28 april 2020 heeft de gemeenteraad bij hoogdringendheid de 
politieverordening genomen door de burgemeester bekrachtigd.

• Thans vernietigt de gouverneur van de provincie van Vlaams-Brabant deze 
beslissing van de gemeenteraad bij besluit van 16 juni 2020.

• Volgens de gouverneur is het het federale niveau dat bepaalt vanaf wanneer 
opnieuw samenscholingen en privé- en publieke activiteiten opnieuw zijn 
toegelaten en onder welke voorwaarden. Zolang de federale fase geldt, kan de 
burgemeester of de gemeenteraad de federale maatregelen niet verzachten, noch 
verzwaren.

• De burgemeesters hebben enkel een ondersteunende rol tijdens de federale fase. 
Deze ondersteuning bestaat uit
◦ het uitvoeren van de federale beslissingen
◦ het nemen van aanvullende beslissingen die zich opdringen op lokaal niveau, 

weliswaar steeds in overleg met het federale niveau
◦ het nemen van de nodige voorlopige voorlopige maatregelen, in afwachting 

van de federale beslissingen.
• De beslissing die werd genomen, is niet in overeenstemming met de toen 

geldende federale wetgeving.
• Tegen dit vernietigingsbesluit kan binnen de 60 dagen beroep worden 

aangetekend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie 
Vlaams-Brabant, houdende vernietiging van de beslissing van de gemeenteraad van 28 
april 2020, betreffende bekrachtiging verbod evenementen.

3. GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VAN 26 MEI 2020

Feiten en context



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.

4

• Zitting van de gemeenteraad van 26 mei 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 eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 26 mei 
2020 goed.

4. JAARREKENING 2019 - VASTSTELLING

Feiten en context
• De gemeenteraad dient over te gaan tot de vaststelling van de jaarrekening 2019 

van de gemeente Kraainem;
• De eindejaarsverrichtingen en de afsluitingsactiviteiten volgens de BBC 

methodologie;
• De externe audit van Q & A;
• De jaarrekening 2019 met hiernavolgende resultaten:

BALANS
Activa Passiva

Vlottende activa      16.811.286
Vaste activa      46.061.108
Schulden 13.079.146
Nettoactief 49.793.249

Totaal     62.872.394 62.872.394

STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN

Kosten Opbrengsten
18.355.786 20.174.097

Overschot van het boekjaar:    1.818.311
Over te dragen overschot van het boekjaar: 1.818.311

Juridische gronden
• Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de 

lokale en de provinciale besturen van 30 maart 2018.
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 260 en 

262.

Adviezen
• Het gunstig  maart advies van het college van burgemeester en schepenen in 

zitting van 2 juni 2020.

Financiële gevolgen
Zie bijlage.
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Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De jaarrekening 2019 wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

Artikel 2:
Deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid gezonden worden.

5. IVERLEK - INTEKENING UITGIFTE AANDELEN APT

Feiten en context
• Iverlek stuurde de gemeente op 17 april 2020 een brief met als onderwerp: 

"Uitnodiging intekening uitgifte aandelen Apt";
• Toelichting in de nota "Uitgifte aandelen Apt motivering en procedure";
• De gemeente Kraainem is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging 

Iverlek;
• Iverlek is aandeelhouder van Publi-T;
• Aan Kraainem worden 6.236 aandelen Apt aangeboden aan een eenheidsprijs van 

21,34 euro per aandeel voor een totaal bedrag van 133.076,24 euro.
• Een amendement wordt ingediend door raadslid Christaan Marichal als volgt, en 

wordt unaniem goedgekeurd:
◦ Vervanging van

▪ Artikel 2 , 2) te vervangen door:
2) Eur 31.514,62 : door eigen middelen van de Gemeente .

Juridische gronden
• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 2, 

40 en 41, met betrekking tot de exclusieve bevoegdheden van de gemeenteraad.

Financiële gevolgen
Intekening aandelen voor een totaal bedrag van EUR 133.076,24.

Financiering binnen Iverlek als volgt gefinancierd:
1) EUR 101.561,62: herschikking binnen het beschikbaar eigen vermogen van de 

aandelensectoren Apt (Publi-T) en Apg (Publigas)
2) EUR 31.514,62: financiering met een banklening afgesloten door Iverlek voor een 

periode van vijf jaar met jaarlijkse vaste aflossingen en vaste rentevoet. Jaarlijkse 
aflossing van de lening = EUR 6.302,92

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist in te tekenen op het proportioneel toegewezen aantal aandelen 
Apt, in casu 6.236 aandelen aan een eenheidsprijs van 21,34 euro per aandeel voor een 
totaal bedrag van 133.076,24 euro.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist voor de volstorting van de nieuwe aandelen Apt in te gaan op 
het individueel financieringsvoorstel zonder eigen inbreng van Iverlek, en dit als volgt 
gefinancierd: 

1) EUR 101.561,62: herschikking binnen het beschikbaar eigen vermogen van de 
aandelensectoren Apt (Publi-T) en Apg (Publigas)

2) EUR 31.514,62 : door eigen middelen van de gemeente 

Artikel 3:



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.

6

De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 
uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten 
aan de financiële diensten van Fluvius, uitsluitend op het e-mailadres 
johan.verzyck@fluvius.be.

6. DE KLEINE EIGENAAR - ALGEMENE VERGADERING - 22 JUNI 2020

Feiten en context
• De Kleine Eigenaar nodigde het gemeentebestuur uit per brief van 4 juni 2020 

voor gewone algemene vergadering, die plaatsvond om 18 uur in de 
maatschappelijke zetel, Ophaalbrugstraat 1 bus 2 te 1200 Brussel.

• Mevrouw Nathalie Woitrin woonde de vergadering bij.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 41, 20° en 432.
• Gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2019 waarbij de mevrouw Nathalie 

Woitrin aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt akte van de algemene vergadering van De Kleine Eigenaar die 
plaatsvond op maandag 22 juni 2020 om 18 uur.

Artikel 2:
De gemeenteraad neemt er akte van dat mevrouw Nathalie Woitrin op deze vergadering 
de gemeente heeft vertegenwoordigd, overeenkomstig haar aanduiding bij 
gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2019.

Artikel 3:
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing die de mevrouw Nathalie Woitrin heeft 
genomen, namens de gemeente, met name de kennisname en goedkeuring van volgende 
agendapunten:

1) Jaarverslagen van de raad van bestuur en de commissaris-revisor;
2) Analyse en goedkeuring van de jaarrekeningen op 31.12.2019;
3) Bestemming van het resultaat;
4) Kwijting verlenen aan de bestuurders voor hun beheer van het boekjaar 2019, 

alsook aan de commissaris-revisor;
5) Benoemingen en ontslagen

Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze 
beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan de De Kleine Eigenaar, 
Ophaalbrugstraat 1 bus2 2 te 1200 Brussel.

7. DE KLIMBOOM - PERSONEELSFORMATIE - SCHOOLJAAR 2020-2021

Feiten en context
• De personeelsformatie van De Klimboom voor het schooljaar 2020 -2021

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

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

• Voor het schooljaar 2020 - 2021 zijn volgende lestijden beschikbaar:
◦ Bestuurspersoneel :

▪ 1 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht

◦ Kleuteronderwijs:
▪ 189 lestijden
▪ 34 SES-lestijden (Sociaal Economische Status van de leerlingen)

◦ Totaal: 223 lestijden

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

◦ Totaal: 346 lestijden

◦ Levensbeschouwelijke vakken:
▪ 14 lestijden Katholieke godsdienst

◦ Kinderverzorging:
▪ 10/32

◦ Puntenpakket:
▪ ICT-coördinatie: 19 punten
▪ Administratieve ondersteuning: 83 punten
▪ Zorgcoördinatie: 74 punten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adviezen
• De financieel directeur, wnd., verleende op 11 mei 2020 een voorwaardelijk 

visum.

Argumentatie
• Om de kinderen maximaal te kunnen begeleiden in hun leerproces en de goede
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werking van de school te kunnen behouden vraagt de directrice van de 
gemeentelijke basisschool De Klimboom om 11 lestijden in te vullen met 
beleidsondersteuning (Tivoli-uren) vanaf 1 september 2020.

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

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
64799999/086900/De 
Klimboom

€ 3.000,00 n.v.t.

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met de personeelsformatie voor het schooljaar 
2020 -2021 van De Klimboom, E. Bricoutlaan 61 te 1950 Kraainem.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om het tekort van 11 lestijden in te vullen via 
beleidsondersteuning betaald met de werkingsmiddelen van het agentschap 
onderwijsdiensten.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist om de kostprijs van de verloning voor beleidsondersteuning te 
voorzien in het budget op het algemeen rekeningnummer 64799999/beleidsitem 
086900/kostenplaats De Klimboom.

8. DIABOLO SCHOOL - PERSONEELSFORMATIE - SCHOOLJAAR 2020 - 2021

Feiten en context
• De personeelsformatie van de Diabolo school voor het schooljaar 2020 -2021 

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

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

• Voor het schooljaar 2020 -2021 zijn volgende lestijden beschikbaar:

◦ Bestuurspersoneel :
▪ 1 ambt van directeur zonder onderwijsopdracht

◦ Kleuteronderwijs:
▪ 211 lestijden
▪ 3 SES-lestijden (Sociaal Economische Status van de leerlingen)
▪ 2 additionele lestijden
Totaal:216 lestijden

◦ Lager onderwijs:
▪ 311 lestijden
▪ 5 SES-lestijden (Sociaal Economische Status van de leerlingen)
▪ 14 additionele lestijden
Totaal: 330 lestijden

◦ Levensbeschouwelijke vakken:
▪ 14 lestijden Katholieke godsdienst
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◦ Kinderverzorging:
▪ 10/32

◦ Puntenpakket:
▪ ICT-coördinatie: 21 punten
▪ Administratieve ondersteuning: 90 punten
▪ Zorg: 34/36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adviezen
• De financieel directeur, wnd, verleende op 11 mei 2020 een voorwaardelijk visum.

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

werking van de school te kunnen behouden vraagt de directrice van de Diabolo 
school om 52 lestijden lagere school en 37 lestijden kleuterturnen per week in te 
vullen met beleidsondersteuning (Tivoli-uren).

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

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
64799999/086900/Diabolo € 135.725,00 n.v.t.

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met de personeelsformatie voor het schooljaar 
2020 -2021 van de Diabolo school, Hebronlaan 17 te 1950 Kraainem.

Artikel 2:
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De gemeenteraad beslist om het tekort van 52 lestijden lagere school en 37 lestijden 
lager- en kleuterturnen per week in te vullen via beleidsondersteuning  betaald met de 
werkingsmiddelen van het agentschap onderwijsdiensten.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist om de kostprijs van de verloning voor beleidsondersteuning te 
voorzien in het meerjarenplan op het algemeen rekeningnummer 
62080000/086900/Diabolo.

9. ENERGIEHUIS 3WPLUS ENERGIE - GOEDKEURING 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Feiten en context
• Sinds 1 januari 2019 zijn de 2%-leningen (energieleningen) afgeschaft. Twee 

Vlaamse beleidsinitiatieven zorgden voor een nieuwe invulling van het 
takenpakket van de Energiehuizen:
◦ Besluit van de Vlaamse Regering Lokaal Woonbeleid van 16/11/2018
◦ Besluit van de Vlaamse Regering Energiehuizen van 14/12/2018 wijziging 

Vlaamse Energielening en uitbreiding taakstelling Vlaamse Energiehuizen.
• Aan de gemeenten en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt in 

het Besluit van de Vlaamse Regering Lokaal Woonbeleid opgelegd een 
partnerschap aan te gaan met het Energiehuis dat actief is in de gemeente.

• 3Wplus heeft de volgende structuur opgezet:
◦ Pijler 1 - Basistaken (gesubsidieerd door VEA - Vlaams Energie Agentschap)

▪ Vlaamse energielening
▪ Eerstelijnsadvies (in samenwerking met woonbeleidsprojecten)
▪ Back-Offfice / digitaal platform
▪ Groepsaankopen: dakisolatie, muurisolatie, warmtepompen, zonnepanelen

◦ Pijler 2 -Sensibilisatie en advies
▪ Gebouwenthermografie
▪ Mobiel Energiehuis
▪ Benoveren

◦ Pijler 3 - Sociale renovatie
▪ Aaanpakken leegstand, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid
▪ Toeleiding sociaal verhuur

• Voor de tweede en derde pijler worden aparte overeenkomsten opgesteld na 
overleg met de gemeente en/of het OCMW. 

• De gemeente heeft reeds een overeenkomst afgesloten voor Pijler 2: voor het 
ogenblik worden sinds 2019 een twintigtal gezinnen begeleid in een zogenaamd 
benovatie-traject. (energetische renovatie). Dit jaar zijn 17 gezinnen van het 
Esdoornenhof in een wijkrenovatietraject ingestapt.

• Om de samenwerkingsovereenkomst met 3Wplus ten volle te benutten is het 
noodzakelijk een woonconsulent aan te duiden, eventueel via de diensten van een 
IGS (Intergemeentelijke Samenwerking)

• Op 2 juni 2020 werd een aangepaste samenwerkingsovereekomst conform de 
taalwetgeving (zie artikel 10) ontvangen.

Juridische gronden
• Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
• College van Burgemeester en schepenen in zitting van 16 maart 2019 waarbij 

beslist werd de samenwerking met het Energiehuis 3Wplus verder te zetten.
• Beslissing OCMW raad van 17 augustus 2015 waarbij principieel een 

samenwerking met 3Wplus Energie werd goedgekeurd
• De gemeenteraad in zitting van 29 september 2015 waarbij de 

Samenwerkingsovereenkomst met het Energiehuis 3Wplus Energie werd 
goedgekeurd (energieleningen)
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• Het klimaatactieplan van de gemeente Kraainem goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van december 2015

• Dit werd eveneens voorgelegd aan de OCMW-raad van 22 juni 2020.

Adviezen
• Klimaatcoördinator: gunstig

Argumentatie
• Lopende projecten met 3Wplus Energie:

◦ Klimaatmobiel
◦ Groepsaankopen zonnepanelen, dak en gevelisolatie, buitenschrijnwerk, 

warmtepompen
◦ Begeleidingstraject Energetische renovatie voor jaarlijks 20 gezinnen

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Het VEA voorziet voor de Energiehuizen een financiering van het basispakket met een 
forfaitaire vergoeding, waarbij het inwonersaantal en het aantal gemeenten in het 
werkingsgebied van een Energiehuis in rekening worden genomen (maximaal tot in 
2029). Uiteraard zal aan deze vergoedingen het behalen van bepaalde resultaten inzake 
dienstverlening gekoppeld worden. Voor het verstrekken van Energieleningen aan de 
doelgroep ontvangt het Energiehuis een vergoeding per dossier.

Voor de uitvoering van dit pakket aan basistaken wordt aan de gemeente geen 
bijkomende budgettaire inspanning verwacht.

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met het Energiehuis 3Wplus en 
de verwerkingsovereenkomst conform GDPR goed, vervat als bijlage, dat integraal deel 
uitmaakt van deze beslissing.

10. MOBILITEIT - PARKEERBELEID 2021-2025 - RETRIBUTIEREGLEMENT

Feiten en context
• Het bestaande retributiereglement vervalt op 31 december 2020.
• Een nieuw reglement is vereist in functie van de uitbesteding van de innings-en 

controleopdracht.
• Op 12 juni 2020 werd het voorgestelde reglement besproken op de commissie 

openbare werken/mobiliteit, er werd rekening gehouden met het advies van de 
commissie.

Juridische gronden
• Koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen houdende algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 
weg en latere wijzigingen.

• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017..
• Artikel 170 § 4 van de grondwet dat onder andere stelt dat behoudens de bij wet 

bepaalde uitzonderingen, geen last of belasting door de gemeente kan worden 
ingevoerd dan door een beslissing van de raad.

• Ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.
• Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met 

een handicap. 
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• Het bestaande retributiereglement, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 
27 juni 2017 en aangepast op 27 februari 2018 en 24 april 2018, vervalt per eind 
2020. 

Argumentatie
• Een betere rotatie in de handelskern.
• Woonstraten met beperkte parkeerruimte behouden voor de inwoners.
• Overstijging van de gemeentegrenzen.

Financiële gevolgen
Raming zal gebeuren bij de uitbesteding

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist om onderstaand retributiereglement voor de jaren 2021-2025 
goed te keuren:

Retributiereglement – parkeerbeleid 2021-2025

Artikel 1: – geldigheid reglement:

Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 wordt er ten voordele van de 
gemeente Kraainem een retributie geheven op het parkeren op de parkeerplaatsen waar 
de beperking van de parkeertijd geregeld is overeenkomstig artikel 27.1 – 27.3 van het 
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, hierna genoemd de Wegcode. 

Artikel 2: - zones:

De retributie is van toepassing in 2 zones:

A) De beperkte parkeertijd (blauwe zone):
De blauwe zone is geldig van maandag tot en met zaterdag, van 9 tot 16 uur, feestdagen 
uitgezonderd.

De volgende straten liggen in de blauwe zone op basis van de geldende 
politiereglementen:

- Acaciasstraat 
- Baron Albert d’Huartlaan (tussen F. Vander Elststraat en Essenlaan)
- Berkenlaan (tussen Gouvernementsweg en Baron A. d’Huartlaan)
- Bloemengaarde 
- Bloemenlaan (vanaf Koningin Astridlaan tot aan huisnummer 30 en vanaf

Oppemlaan tot de doodlopende straat(enkel links))
- Bloemenweidelaan
- Bommaertlaan 
- Bouvier-Washerstraat
- Bremgaarde 
- Coppensoord
- Cyclamenlaan 
- Ferdinand Kinnenstraat (tussen Langestraat en huisnummer 28)
- Grensstraat 
- Groenstraat (tussen J. Adantstraat en Grensstraat)
- Grote Prijzenlaan (tussen Gouvernementsweg en Baron d’Huartlaan)
- Hebronlaan (tussen Kapellelaan en Tereyckenlaan)
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- Hipocrateslaan (tussen Grensstraat en Cyclamenstraat)
- Honnekinberg (huisnummer 68 en 70)
- Jules Adantstraat (tussen Koningin Astridlaan en Wezembeeklaan en tussen

Wezembeeklaan en Groenstraat)
- Kapellelaan (tussen Koningin Astridlaan en de Speelpleinlaan)
- Koningin Astridlaan (tussen B. Albert d’Huartlaan en huisnummer 453/478 en

tussen Oppemlaan en Hebronlaan)
- Korenbloemenstraat
- Kraainemlaan 
- Meiklokjeslaan 
- Langestraat (tussen F. Kinnenstraat en Koningin Astridlaan – parkeren kant

S-P-W)
- Oppemlaan (tussen Bloemenlaan en Koningin Astridlaan)
- Pachthoevestraat 
- Petuniaslaan 
- Potaardegaarde 
- Potaardestraat (tussen Woudlaan/Hazelnotenlarenweg en Koningin Astridlaan)
- Prinsendal (tussen Koningin Astridlaan en Hertenlaan)
- Rode Beukenlaan
- Seringenstraat
- Sint-Trojanoord 
- Tereyckenlaan 
- Tulpenstraat 
- Frans Vander Elststraat (tussen Baron d’Huartlaan en Pachthoevestraat)
- Wezembeeklaan (tussen Grensstraat en het nieuwe gebouw Delhaize en

huisnummer 155)
- Woudlaan

B) De betalende zone:
De betalende zone is geldig van maandag tot en met zaterdag, van 9 tot 13 uur en van 
14 tot 18 uur, feestdagen uitgezonderd.
De betalende zone is enkel geldig voor de inwoners van de betalende zone mits 
parkeervrijstelling of voor de gebruikers van een parkeerautomaat.

De volgende straten liggen in de betalende zone op basis van de geldende 
politiereglementen:

- Langestraat (tussen Oppemlaan en Ferdinand Kinnenstraat en tussen
Potaardestraat en de Oppemlaan (parkeren kant S-P-W))

- Potaardestraat, tussen Langestraat en Koningin Astridlaan
- Koningin Astridlaan, tussen Oppemlaan en huisnummers 453/478
- Frans Vander Elststraat (tussen Potaardestraat en Pachthoevestraat (parkeren

kant S-P-W)

Artikel 3: – geldigheid vrijstellingskaarten: 

De geldigheid van de bewoners-en parkeerkaarten bedraagt 12 maanden i.p.v. een 
kalenderjaar.

Artikel 4: – retributie:

De retributie wordt als volgt vastgelegd:
Bewoners-en parkeerkaarten in de blauwe en betalende zone:

• Voor het parkeren door bewoners van de blauwe zone en houder van een geldig 
bij het DIV ingeschreven voertuig, een onbeperkt aantal bewonerskaarten per gezin 
gedomicilieerd op hetzelfde adres:
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- 10€ per jaar voor het eerste bewonersvoertuig, niet geldig in de betalende zone
- 50€ per jaar voor de tweede of volgende bewonersvoertuigen, niet geldig in de 
betalende zone.
• Voor het parkeren door bewoners van de betalende zone en houder van een 
geldig bij het DIV ingeschreven voertuig, een onbeperkt aantal bewonerskaarten per 
gezin gedomicilieerd op hetzelfde adres:
- 10€ per jaar voor het eerste bewonersvoertuig, geldig in de betalende en blauwe zone.
- 50€ per jaar voor de tweede en volgende bewonersvoertuigen, geldig in de betalende 
en blauwe zone.
• Voor het parkeren door bewoners van Kraainem die niet onder de blauwe en de 
betalende zone vallen en houder zijn van een geldig bij het DIV ingeschreven voertuig, 
een onbeperkt aantal parkeerkaarten per gezin gedomicilieerd op hetzelfde adres:
- 35€ per jaar voor het eerste bewonersvoertuig, niet geldig in de betalende zone
- 50€ per jaar voor de tweede of volgende bewonersvoertuigen, niet geldig in de 
betalende zone

• Blauwe zone:
In de blauwe zone wordt de retributie van 35€ per dag als volgt vastgesteld:
◦ afwezigheid van de geldige vrijstellingskaart
◦ afwezigheid van een parkeerschijf
◦ aanbrengen van meerde parkeerschijven
◦ overschrijding van de toegelaten parkeerduur (2uur)
◦ foutief gebruik van de parkeerschijf
◦ model van de parkeerschijf niet conform aan het model vastgesteld door de 
Minister van Verkeer

• Betalende zone:
In de betalende zone wordt de retributie van 35€ per dag als volgt vastgesteld:
◦ afwezigheid van de geldige vrijstellingskaart
◦ niet-betaling aan de parkeerautomaat
◦ overschrijding van de betaalde parkeerduur 
◦ gebruik van meerdere gratis tickets voor dezelfde parkeerplaats

Volgende tarieven zijn van toepassing voor het gebruik van parkeerautomaten:
Duur Prijs
0u 30 0,00€
1u 00 1,00€
1u 30 2,00€
2u 00 3,00€
3u 00 4,50€
4u 00 6,00€
per bijkomend uur 1,50€

Artikel 5: - Uitzonderingen - Algemene bepalingen:

• Parkeren van voertuigen van ondernemingen (werken op werven) niet 
gedomicilieerd in Kraainem voor een periode van 3 maanden: 200€ per voertuig
• Parkeren van voertuigen van inwoners niet gedomicilieerd in Kraainem, houder 
van een voertuig en werkzaam in de blauwe zone of betalende zone:
- 250€ per voertuig/per jaar
• Vrijstellingskaarten voor:
◦ De eigenaars van een RIZIV-nummer wonende in Kraainem en buurgemeenten + 
de eigenaars van een RIZIV-nummer (kaart) van het Brussels Gewest
◦ Gemeentevoertuigen 
◦ Werknemers Chaudron gebouw (F. Kinnenstraat)
◦ Voertuigen van het OCMW
◦ Deelwagens



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.

15

◦ Personen met een gehandicaptenkaart. Het statuut van “persoon met 
een handicap” wordt beoordeeld op het ogenblik van het parkeren door het aanbrengen 
van de gehandicaptenkaart op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig, 
met een duidelijk leesbare einddatum.
• In het geval van tijdelijke wegenwerken en andere gevallen van overmacht, die 
de uitvoering van dit reglement feitelijk verhinderen, is het college bevoegd om deze
gevallen individueel gemotiveerd te bepalen, uiteraard binnen de grenzen van het
algemene debiteurenbeheer.
•   Personeelsleden van de Franstalige school (Diabolo) hebben recht op een
bewonerskaart (DIV ingeschreven voertuig)  die enkel geldig is in de blauwe zone:
- 10€ per jaar voor het voertuig

• De bewonerskaarten van de inwoners van de Langestraat, de F. Vander Elststraat 
en de Grensstraat van de gemeenten Kraainem en Sint-Pieters-Woluwe zijn geldig op het 
grondgebied van beide gemeenten.
•    De parkeertickets van de betaalautomaten van de gemeenten Kraainem en Sint-
Pieters-Woluwe zijn geldig op het grondgebied van beide gemeenten.
• De bewonerskaarten van de inwoners van de Bloemenlaan, de Woudlaan en de 
Rode Beukenlaan van de gemeenten Kraainem en Wezembeek-Oppem zijn geldig op het 
grondgebied van beide gemeenten.
• Voor het afleveren van een gemeentelijke bewoners-of parkeerkaart voor 
vervangwagens en huurwagens wordt een retributie van 5 euro aangerekend indien de 
houder reeds in het bezit is van een bewoners-of parkeerkaart
•    Ingeval van verlies van parkeerkaart 5€
• Ingeval van niet-betaling van de retributie binnen de vooropgestelde tien dagen, 
wordt een aanmaningsprocedure opgestart.
De kosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende zendingen vallen ten 
laste van de schuldenaar van de retributie. De kosten worden als volgt vastgelegd:
◦ Verzending van een eerste aanmaning : 5€ 
◦ Verzending van een tweede (aangetekende) aanmaning: 10€
◦ Verzending van een derde (aangetekende) aanmaning: tarief voor het verzenden 
van een aangetekende schuldvordering cfr. de gekozen procedure 
(advocaat/deurwaarder/incassobureau…)

Artikel 6: - aanbesteding:

Deze retributie zal worden geïnd via een aan te besteden concessie die alle waarborgen 
geeft inzake de uitoefening van een openbare dienst.

Artikel 7: – DIV - wegcode:

Het tarief voor een bewoners-of parkeerkaart kan enkel toegepast worden indien het 
voertuig ingeschreven is bij de Belgische DIV, welke recht geeft op een 
inschrijvingsbewijs en een Belgische nummerplaat (zie website “Federale Overheidsdienst 
Mobiliteit en Vervoer).
Er zijn enkele uitzonderingen op bovenvermelde regel:
Men werkt voor een buitenlandse werkgever en het voertuig is ingeschreven in het 
buitenland onder de naam van de werkgever.
Men werkt als ambtenaar voor een internationale instelling in een andere EU-lidstaat en 
het voertuig is ingeschreven in het buitenland.  In dat geval moet een accreditatiekaart 
van de werkgever voorgelegd kunnen worden.

De Belgische Wegcode voorziet in artikel 25.1.3° dat er geen bewonerskaart nodig is 
indien de nummerplaat vermeld staat op de garagepoort.

Artikel 8: - inning:
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De concessiehouder staat in voor de praktische uitwerking van de, overeenkomstig 
artikel 94 van het gemeentedecreet aan de financieel beheerder, toegekende 
bevoegdheden en handelt wat de inning betreft conform zijn instructies.

Artikel 9: – wettelijke bepalingen concessiehouder:

De concessiehouder dient zich, wat de bezwaren tegen de inning betreft, inzonderheid te 
houden aan de wettelijke bepalingen inzake gelijke behandeling en niet discriminatie, 
politiewetgeving, privacywetgeving, tegensprekelijkheid en openbaarheid van bestuur, 
motiveringsplicht en taalwetgeving.

Artikel 10: – statuut bewoner:

Het statuut van inwoner wordt vastgesteld en gecontroleerd door de concessiehouder 
binnen de controle uitgeoefend op die concessiehouder op basis van artikel 94 van het 
gemeentedecreet.

Artikel 11: - bezwaarschrift:

Bezwaarschriften dienen te worden ingediend bij de concessiehouder.
De onderzoeksvoorwaarden van dit bezwaarschrift (op straffe van nietigheid) zijn de 
volgende:
• Het bezwaarschrift gedateerd en ondertekend indienen binnen de maand (30 
dagen) die volgt op het aanbrengen van de retributie.
• In het bezwaarschrift moeten de namen, de hoedanigheid, het adres of de 
maatschappij van de retributieplichtige, het voorwerp van de klacht en een beschrijving 
van de feiten en middelen vermeld worden.
• De indiening van het bezwaarschrift ontslaat de bezwaarindiener niet van de 
betaling van de retributie binnen de gestelde termijn.

Artikel 12: - provincie:

Deze beslissing wordt in overeenstemming met artikel 287, binnen de tien dagen naar de 
provinciegouverneur verzonden.

11. TELENET - VERNIEUWEN CONCESSIEOVEREENKOMST MAST KRAAINEM 
FOOTBALL - BOSSTRAAT (ADDENDUM BESTAAND CONTRACT)

Feiten en context
• Op 4 december 2000 werd een overeenkomst tot concessie getekend tussen de 

gemeente Kraainem enerzijds en KPN Orange Belgium NV (thans BASE) 
anderzijds met het oog op het ter beschikking stellen van een terrein om een 
zend- en ontvangststation voor telecommunicatie te plaatsen en uit te baten. Het 
betreft een perceel eigendom van de gemeente Kraainem, gelegen langsheen de 
Bosstraat 85. (Kraainem Football)

• Op 25 september 2017 meldt Telenet de overname afgerond te hebben van de  
firma BASE en wenst als nieuwe leverancier over te gaan tot het uitvoeren van 
een ombouw van de zendapparatuur en de zendmast op de voetbalterreinen 
langsheen de Bosstraat. Het betreft zowel aanpassingen aan de antennes als aan 
de kasten binnen en buiten de bestaande technische ruimte. (aanpassen 
installatie aan Telenet standaarden).

• De goedkeuring en de nieuwe plannen worden vervolgens als addendum aan het 
dossier toegevoegd om deel te kunnen uitmaken van de bestaande overeenkomst.
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• Op donderdag 16 november 2017 wordt Telenet op de hoogte gesteld van deze 
beslissing.

• Op maandag 4 december 2017 ontvangt de gemeente een schrijven van Telenet 
waaruit blijkt dat de bestaande overeenkomst reeds een einde had genomen op 4 
april 2015 aangezien de overeenkomst werd getekend voor 9+6 jaar op 4 april 
2000 (e-mail als bijlage).

• De trimestriële huurgelden voor een (initieel) bedrag van 1487.36 euro( 
geïndexeerd) werden echter steeds correct betaald.

• Telenet stelt voor om een addendum te voegen bij de bestaande overeenkomst 
van 04 december 2000.

• De gemeenteraad beslist in de zitting van 24 september 2019 zich niet akkoord te 
verklaren met het addendum "vernieuwen concessieovereenkomst mast Kraainem 
football - Bosstraat".

• Het college van burgemeester en schepenen heeft de diensten gevraagd het 
addendum te agenderen zodat de concessieovereenkomst voortgezet kan worden.

• Het college van burgemeerster en schepenen besliste in de zitting van 12 mei 
2020 het voorstel op de eerstvolgende gemeenteraad te agenderen mits 
aanpassingen in het addendum.

• De aanpassingen zullen doorgegeven worden aan Telenet alvorens het addendum 
ondertekend zal worden door de gemeente Kraainem.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40§1,betreffende de 

volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad.
• Collegebeslissing van 14 november 2017 waarbij het college van burgemeester en 

schepenen met 1 ja-stem en 3 onthoudingen akkoord gaat met de uitvoering van 
voorgestelde werken van Telenet.

• Collegebeslissing van 12 mei 2020 waarbij het college van burgemeester en 
schepenen beslist het voorstel op de eerstvolgende gemeenteraad te agenderen.

Financiële gevolgen
De afgesproken huurtarieven uit het eerste contract worden jaarlijks geïndexeerd.

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om het addendum "vernieuwing van de 
concessieovereenkomst", zoals vervat als bijlage goed te keuren mits volgende 
wijzigingen:

• artikel 1 - 4: "Telenet mag...mits het informeren van de concessiegever, 
uitgezonderd de ontwikkeling van 5G/5G light, dit dient in overleg en met 
goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen te 
gebeuren."

• artikel 2 - 15: "Vanaf ondertekening van...en kan daarna automatisch en 
stilzwijgend  verlengd worden na goedkeuring door de concessiegever, 
met periodes van..."

12. AANVULLEND PUNT BRUNO SCHROEVEN - GEMEENTELIJKE PREMIE - 
AANKOOP VAN EEN ELEKTRISCHE FIETS

Feiten en context
• De strijd tegen de opwarming van de aarde schrijft voor dat we gebruik maken 

van vervoermiddelen die weinig of geen CO2 uitstoten, zoals te voet, op de fiets 
of met het openbaar vervoer.

• De gezondheidscrisis die we meemaken, maakt het gebruik van het openbaar 
vervoer ingewikkelder.
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• Het gebruik van de fiets kan vermoeiend zijn voor lange reizen, tenzij deze is 
uitgerust met elektrische assistentie.

• Ondanks de organisatie van de groepsaankopen blijven de kosten van een 
elektrische fiets hoog voor gezinnen met een bescheiden inkomen.

• De gemeente heeft de financiële marge en de weerbaarheid om premies te 
verlenen.

• Een amendement wordt ingediend door raadslid Nathalie Woitrinl als volgt, en 
wordt met 12 ja-stemmen goedgekeurd:
◦ Vervanging van artikel 3:

▪ Artikel 3:
De gemeenteraad beslist dat het college het voorstel verder uitwerkt met 
de diensten ten einde een gedetailleerd voorstel aan de gemeenteraad 
voor te leggen.

Juridische gronden
• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 40 §3

Argumentatie
• Om het gebruik van elektrische fiets te bevorderen op het grondgebied van 

Kraainem, kan een gemeentepremie van 200 € verleend worden aan de inwoners 
die een elektrische fiets koopt.

• Met een jaarlijkse budget van 25.000 euro kunnen 125 premies worden 
toegekend.

Financiële gevolgen
Er is geen budget voorzien in het meerjarenplan

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

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om een gemeentelijke premie van 200 euro toe te kennen aan 
de inwoners van Kraainem die een elektrische fiets kopen gedurende de periode van 1ste 
juli 2020 tot met 31 december 2022.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om een jaarlijkse budget van 25.000 € voor de jaren 2020 tot 
2022 te voorzien in het kader van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-
2025.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist dat het college het voorstel verder uitwerkt met de diensten ten 
einde een gedetailleerd voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.

13. BULLETIN SCHRIFTELIJKE VRAGEN

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

volgende vergadering.
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• De schriftelijke vragen die ontvangen werden op 20 mei 2020 door volgende 
raadsleden werden mondeling gesteld op de vergadering van de gemeenteraad 
van 26 mei 2020:
◦ Raadslid Anja Vermeulen - Openbaar Groen - Awards
◦ Raadslid Christiaan Marichal - Nachtvluchten
◦ Raadslid Vinciane De Meutter-Cardinael - Containerpark

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis.

14. SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Feiten en context
• Raadslid Vinciane De Meutter-Cardinael zegt dat er verwarring is tussen 

schriftelijke & mondelinge vragen en stelt voor om de definitie hiervan vast te 
leggen in het huishoudelijk reglement en dit in het kader van een volgende 
commissie bestuur te bespreken

• Burgemeester voegt toe dat de verwarring vooral de schriftelijke vragen betreft.
• Schepen Elisabeth d'Ursel volgt het voorstel van raadslid Vinciane De Meutter-

Cardinael.
• Raadslid Carel Edwards denkt dat de gemeenteraad voor zichzelf de zaken 

moeilijker heeft gemaakt
• Voorzitter vraagt of iedereen een antwoord op zijn vraag heeft gekregen, in eerste 

instantie wordt geantwoord van niet maar bij het overlopen van het bulletin van 
de vragen, blijkt van wel.

• Schepen Elisabeth d'Ursel merkt op dat de brief inzake de nachtvluchten niet 
verstuurd werd ondanks de vraag van de gemeenteraad in deze.

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis.

15. BEHANDELING MONDELINGE VRAGEN VORIGE ZITTING

Feiten en context
• Als de burgemeester of de bevoegde schepenen niet in de mogelijkheid zijn om 

onmiddellijk te antwoorden op de gestelde mondelinge vragen tijdens de 
vergadering worden deze op de volgende vergadering beantwoord.

• Op de vergadering van de gemeenteraad van 26 mei werden volgende 
mondelinge vragen gesteld en direct beantwoord:
◦ Vraag 1 – Raadslid Alain Van Herck – Federale beslissingen vs. Lokale 

beslissingen?
Raadslid Alain Van Herck heeft op 19 mei 2020 gehoord dat Minister De Crem 
de opdracht gegeven heeft aan de burgmeesters om de beslissingen van de 
Federale toe te passen en van geen “lokale” beslissingen te nemen. Welke zijn 
hier de gevolgen van voor Kraainem zowel op organisatie niveau als op 
financieel niveau?
Burgemeester antwoordt dat men dit inderdaad zo toepast in Kraainem 
behalve wanneer dit anders kan omwille van veiligheidsredenen. Op vlak van 
impact op de organisatie wordt deze zoveel mogelijk beperkt. Op financieel 
vlak is dit moeilijk te vergelijken, maar meestal is dit zonder grote impact 
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anders moet dit langs het college van burgemeester en schepenen of de 
gemeenteraad.

◦ Vraag 2 – Raadslid Alain Van Herck– verplicht dragen van mondmaskers 
winkels
Raadslid Alain Van Herck vraagt informatie in verband met de verplichting om 
mondmaskers te dragen. Welke zijn de maatregelen die de burgemeester in 
de komende dagen zal nemen om de mondmaskers te promoten zowel in de 
kleine en in de grote winkels (Wezembeeklaan / Potaardestraat / …).
Burgemeester antwoordt dat de gemeente het dragen van mondmaskers niet 
kan en ook niet zal verplichten gezien de federale instructies, team 
communicatie werkt echter wel een communicatiecampagne waaronder flyers 
uit, om de inwoners te sensibiliseren en aan te sporen een mondmasker te 
dragen

◦ Vraag 3 – Raadslid Alain Van Herck – bestelling mondmaskers Kraainem
Raadslid Van Herck zou graag een schatting willen hebben in verband met het 
aantal mondmaskers die door de bewoners besteld zijn op de 10.000 
mondmaskers die ondertussen door Kraainem gekocht zijn.
Burgemeester antwoordt dat er 11 000 werden ontvangen tot nu toe, waarvan 
6000 à 7000 verdeeld. Binnenkort zullen er ook filters en mondmaskers door 
de federale overheid worden verdeeld, echter deze mondmaskers zouden geen 
inkapsel hebben om een filter in te steken, hetzelfde geldt voor een aantal 
maskers die de gemeente in het begin bestelde. Voor de inwoners die zulk 
masker kregen, zal de mogelijkheid gegeven worden om een nieuw masker te 
krijgen, met inkapsel.

◦ Vraag 4 – Raadslid Alain Van Herck – burgemeesterbesluit evenementen
Raadslid Alain Van Herck heeft gehoord dat de beslissing van evenementen 
van meer dan 100 personen te verbieden tot eind augustus door de 
Gouverneur geannuleerd wordt. Hij veronderstelt dat we hier een algemene 
communicatie naar de bevolking mogen verwachten ?
Burgemeester: de beslissing werd nog niet vernietigd dus het is nog even 
afwachten op dit vlak, zelf zal hij alleszins zijn eigen beslissing niet intrekken.

◦ Vraag 5 – Raadslid Vinciane De Meutter-Cardinael – Containerpark
Sinds de heropening van het containerpark van Wezembeek-Oppem begin 
april zijn de files aan de ingang zeer lang. 
Het fenomeen bestond al sinds de sluiting van het containerpark Kraainem 
maar heeft zich versterkt met de lockdown en het feit dat veel inwoners 
hebben “opgeruimd”.
Door de lange files zijn inwoners vaak gedwongen om onverrichter zake terug 
te keren. 
Sommigen houden hun afval thuis in afwachting van de heropening van het 
containerpark van Kraainem.
Zal het containerpark van Kraainem heropenen aan het einde van de werken 
aan de Woluwelaan ?
▪ Indien ja, wat is de planning en kan die communiceerd worden aan de 

inwoners?
▪ Indien nee, kunnen er maatregelen genomen worden om de 

toegangbaarheid van een containerpark voor Kraainemnaars te verhogen, 
bv. door:
• de openningsdagen in Wezembeek-Oppem uit te breiden (bvb. 

maandag ook open, ‘s morgens ook open ...)
• het containerpark van Zaventem open stellen voor mensen van 

Kraainem die dat willen? (hiervoor is met name in Noord Kraainem 
belangstelling) 
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Schepen Elisabeth d'Ursel antwoordt dat de procedure nog steeds lopende is 
en dus hierover nog geen correcte informatie kan gegeven worden. Het proces 
is nog steeds lopende. Het nodige overleg wordt  momenteel gepleegd en 
verschillende scenario’s worden uitgewerkt. Op de hoorzitting die vandaag 
doorging was onze omgevingsambtenaar aanwezig, echter zonder te mogen 
tussenkomen.
Burgemeester informeert de gemeenteraad dat, los van de beslissing van de 
deputatie, het alleszins nog maanden zal duren. De heropening zal niet voor 
de volgende maanden zijn. Raadslid Guillaume von Wintersdorff gaat morgen 
naar de raad van bestuur van Interza, hij zal misschien meer info hebben. 
Alleszins zal het niet mogelijk zijn om afspraken te maken met Zaventem, de 
inwoners zullen met andere worden creatief en beter moeten sorteren. Men 
zoekt volop naar een oplossing momenteel.

◦ Vraag 6 – Raadslid Anja Vermeulen – VVOG
Zoals elk jaar organiseert de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) samen 
met VLAM, VMM en het Departement Omgeving haar jaarlijkse wedstrijd voor 
de beste groenprojecten. Dit is tot voor kort gekend als de Groene Lente maar 
sinds dit jaar omgedoopt tot Openbaar Groen Awards.
Dit jaar zijn er drie verschillende wedstrijdthema’s:
▪ Groene Gemeente
▪ Bijenvriendelijke Gemeente
▪ Gemeente in bloei
Dit is de kans bij uitstek om onze gemeente positief in de kijker te zetten, 
alsook de belangrijke rol van groen voor iedereen.
De inschrijving loopt nog tot en met 31 mei. Zal onze gemeente inschrijven? 
Indien dit het geval is, met welk project zal dit zijn? 
Indien dit niet het geval is:
▪ Wat is de reden om niet deel nemen?
▪ Welke hangende en toekomstige projecten komen mogelijks in 

aanmerking?
Schepen Elisabeth d'Ursel antwoord dat onze gemeente al zeer lang lid is van 
de Verenging Voor Openbaar Groen (VVOG). Hun wedstrijd Openbaar Groen 
Awards is de nieuwe naam voor vroeger wedstrijd Groene Lente die zij 
jaarlijks organiseren. Zij vernam van de groendienst dat er in een zeer 
verleden ooit, blijkbaar met goed resultaat is deelgenomen. Vroeger was de 
wedstrijd veel meer gefocust op het esthetische en minder op het ecologische.
De wedstrijd focust zich nu op vernieuwde en inspirerende openbare groen-, 
bloemen en bijenvriendelijke realisaties. Er zijn diverse redenen waarom er de 
laatste jaren niet meer is deelgenomen aan de wedstrijd.
Tot op heden zijn er niet echt projecten waarmee we zouden kunnen 
deelnemen.
Onze groendienst is onderbemand waardoor al diverse onderhoudswerken 
worden uitbesteed, en er niet veel ruimte is voor nieuw projecten.
Sommige kleinere inrichtingswerken werken worden wel in eigen beheer 
uitgevoerd, maar deze zijn vaak zeer kleinschalig
In de toekomt zijn er wel enkele mogelijkheden.
Zij denkt voornamelijk aan het Park Prinsenput. In dit park zijn er recent al 
diverse kleine aanpassingen gebeurd. De diensten zijn momenteel een globale 
visie/masterplan aan het opmaken.
Hoe en wanneer het park zal worden aangepakt/hervormd is nog niet door het 
schepencollege vastgelegd. 
De wedstrijd Openbaar Groen Awards is zeker een leuk initiatie waarmee we 
onze gemeente in de spotlight kunnen plaatsen.
Al wilt zij even nog benadrukken dat we een kleine gemeente zijn met een 
kleine groendienst en slechts 1 milieuambtenaar. Deelname mag dus niet ten 
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koste gaan van de gebruikelijke en noodzakelijke werkzaamheden van de 
diensten.
Raadslid Anja Vermeulen voegt toe dat de finale bijwonen alleszins inspiratie 
zou kunnen geven aan de gemeente Kraainem

◦ Vraag 7 – Raadslid Christiaan Marichal – Nachtvluchten
Het federaal kernkabinet heeft in het raam van de coranacrisis maatregelen 
getroffen teneinde het vrachtvervoer van levensnoodzakelijke middelen te 
vergemakkelijken . Zo zijn de beperkingen betreffende de nachtvluchten 
tijdelijk opgeheven , zonder limiet van tijdsslot en zonder limiet van Quota 
Count . Dit houdt in dat de vrachtvluchten tijdens de coronacrisis dag en nacht 
op Brussels Airport mogen landen .
De cijfers in bijlage tonen o.a. aan dat er in de maanden maart , april en mei ( 
tot 15 mei) van dit jaar een groot aantal nachtlandingen via de baan 01 
gebeurd zijn , met als gevolg een grotere geluidshinder voor de inwoners van 
onze gemeente .
Naar het schijnt , zou deze tijdelijke periode verlengd worden . Zo ja , tot 
wanneer.
Hebben wij de zekerheid dat deze vrachtvluchten alleen betrekking hebben op 
levensnoodzakelijke middelen ? Zo niet , beschikken wij over een percentage 
van de “sanitaire” vluchten versus de “andere” vrachtvluchten?
Schepen Elisabeth d'Ursel antwoordt dat deze tijdelijke periode waarschijnlijk 
zal worden verlengd tot 24 juni 2020, gedurende dewelke nachtvluchten 
zonder beperking of slots voor nachtvluchten zullen worden toegestaan. 
Schepen Elisabeth d'Ursel stelt voor dat de gemeenteraad een brief stuurt 
naar het directoraat-generaal Luchtvaart, met een kopie aan de Federale 
Minister van Mobiliteit; om de verlengingsperiode te bevestigen met de vraag 
naar het percentage sanitaire vluchten ten opzichte van andere vrachtvluchten 
die sinds maart 's jachts via baan 01 over ons heen vliegen. Schepen Elisabetj 
f'Ursel stelt ook voor dat de gemeenteraad zijn ongenoegen kenbaar maakt 
over het feit dat er voor deze nachtvrachtvluchten geen beperkingen gelden, 
zowel wat betreft de slots als het aantal nachtvluchten die een aanzienlijke 
hinder zijn voor de slaap en gezondheid van onze  overvlogen bewoners.
De burgemeester vindt het een goed idee om een brief te schrijven in die zin, 
de piste 01 heeft voornamelijk met de wind en het goede weer te maken, 
maar dit mag niet betekenen dat er misbruik van wordt gemaakt.

◦ Vraag 8 – Raadslid Françoise Devleeschouwer – voorstel hinderpremie cultuur
Zij stelt zich de vraag of men niet aan het reglement ‘hinderpremie’ een 
hoofdstuk zou kunnen toevoegen en het zo te regelen, voor andere getroffen 
beroepen. Schepen Pierre Simon stelt voor om dit te laten bestuderen door de 
diensten op een positieve manier
Schepen Eisabeth d'Ursel antwoordt dat de voorzitters van de Franstalige 
Cultuurraad en Cap sur la Musique niet geïnteresseerd waren omdat de 
artiesten reeds andere inkomsten hebben
Burgemeester voegt toe dat men moet opletten om geen doos van pandora te 
openen, Kraainem kan niet iedereen helpen.

◦ Vraag 9 – Raadslid Carel Edwards – taalklachten flyer corona
Raadslid Carel Edwards merkt op dat de Post blijkbaar de verdeling niet 
optimaal verzorgde, niet alle inwoners kregen nl de flyers in beide talen, wat 
wordt hier aan gedaan.
Schepen Marie-France Constant antwoordt dat er een tekst zou gepubliceerd 
moeten worden langs de website en geeft dit zo door.

◦ Vraag 10 – Raadslid Anja Vermeulen – Water Jourdain
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Raadslid Anja Vermeulen stelt vast dat er problemen zijn met de kwaliteit van 
het water in park Jourdain
Burgemeester antwoordt dat de pomp die zorgt voor voldoende zuurstof in de 
vijver stuk is en dat deze in de komende dagen zal worden vervangen. 
Misschien komt dit ook door de talrijke ganzen en eenden, het wordt alleszins 
bekeken.

◦ Vraag 11 –Raadslid Françoise Devleeschouwer – Brand Capucienenlaan
Raadslid Françoise Devleeschouwer meldt dat er onlangs een brand is 
geweest, dat de brandweer 15 min nodig heeft gehad om aan te komen vanuit 
de kazerne van Zaventem, ondanks het feit dat er een andere 
brandweerkazerne dichterbij is. Daarenboven was de straat niet toegankelijk 
door het feit dat de auto’s op de straat geparkeerd stonden, de doorgang was 
bijgevolg te smal voor de brandweerwagen.
Burgemeester antwoordt dat er verschillende zones zijn en dat deze zones wel 
met elkaar spreken en een duidelijke procedure volgen, wanneer men de 112 
belt gaat dit naar Zone Vlaams-Brabant en dan naar de kazerne van 
Zaventem. Hij wacht nog op het verslag van de politie inzake de brand en of 
er maatregelen genomen moeten worden op vlak van parkeren in de straat.
Raadslid Dorothée Cardon de Lichtbuer voegt toe dat er wel degelijk een 
goede samenwerking bestaat tussen Zaventem & Brussel, de eerste 
beschikbare ploeg vertrekt.

◦ Vraag 12 – Raadslid Dorothée Cardon de Lichtbuer – bushalte 
d’Huart/Vierarmen
Raadslid Dorothée Cardon de Lichtbuer stelt de vraag of de nieuwe bushalte 
van De Lijn of TEC is, of de inplanting met de gemeente besproken is geweest 
en of de afstand tussen de vierarmen en de bushalte niet te klein is. Ze vraagt 
ook of er reklame komt in de bushalte.
Schepen Pierre Simon antwoordt dat de inplanting van beide bushaltes werd 
gekozen in samenspraak met de dienst mobiliteit en de politie. Er moest een 
voldoende brede plaats gevonden worden tussen de garages. Er zal alleszins 
geen reklame komen in deze twee schuilhuisjes.

◦ Vraag 13 – Raadslid Olivier Joris– COVID-19/afsluiting weg St-Pancratiuslaan 
& gemeentehuis
Raadslid Olivier Joris merkt op dat de social distancing niet kan gegarandeerd 
worden op de kleine weg tussen de St-Pancratiuslaan en het gemeentehuis en 
is van mening dat deze weg afgesloten zou moeten worden.
Burgemeester antwoordt dat hij dit zal evalueren met het coronateam.

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis dat alle mondelinge vragen de vorige vergadering van de 
gemeenteraad beantwoord werden.

16. 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
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• Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 28 april 2020, 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:

• Raadslid André Ivanszky merkt op dat het belangrijk is om alle documenten tijdig 
te kunnen krijgen in het kader van een gemeenteraadscommissie. Het advies van 
BDO werd pas laat ontvangen waardoor de commissie de zitting 30 min moest 
schorsen ten einde hier kennis van te kunnen nemen. Vraagt om dit in de 
toekomst te vermijden.

• Raadslid Bruno Vandersteen vraagt of de lichtarmaturen op de voetbal nu in orde 
zijn, waarop schepen Pierre Simon antwoordt dat de werken de 1ste week van juli 
worden uitgevoerd.

• Raadslid Alain Van Herck vraagt om een facebookpagina voor de gemeente te 
creëren. De gemeente beschikt er vandaag niet over, hij vindt dat hierdoor zaken 
gebeuren die niet kunnen, zoals kritiek van de vrouw van de burgemeester op de 
website van raadslid Joris, of ook van de voorzitter van de gemeenteraad. Hij acht 
onaanvaardbaar dat er kritiek komt op de schepen van openbare werken en acht 
politieke recuperatie onaanvaardbaar en niet constructief. De voorzitter reageert 
dat een deontologische code met andere woorden hoognodig is, zoals hij reeds 
herhaaldelijke keren heeft aangehaald.

• Raadslid Françoise Devleeschouwer vraagt wat de stand van zaken is in de vraag 
aan Fluvius voor tweetalige brochures, de burgemeester antwoordt dat dit in 
behandeling is bij Fluvius.

• Raadslid Françoise Devleeschouwer vraagt of er geen wegversmalling/radars 
voorzien moeten worden op plaatsen waar te snel wordt gereden. De 
burgemeester antwoordt dat er verschillende maatregelen genomen kunnen 
worden, zoals smileys bv. Deze zaken worden constant besproken en geëvalueerd 
en bijgestuurd indien nodig. Er is geen ideale oplossing, het is een combinatie van 
verschillende elementen die de snelheid zal remmen. Schepen Pierre Simon voegt 
toe dat er een studiebureau werd aangesteld, dat tegen het einde van het jaar dit 
geagendeerd zou moeten worden op een commissie. Raadslid Françoise 
Devleeschouwer vraagt of er tijdelijke terrassen mogelijk zijn voor de 
horecazaken. Schepen Pierre Simon antwoordt dat er telefonisch contact was met 
een aantal restaurants en dat een uitbreiding van de terrassen op het openbaar 
domein niet nodig was.

• Raadslid Françoise Devleeschouwer vraagt wie de info heeft gegeven aan Team 
communicatie dat er geen artikel over het OCMW moest staan in het infoblad. 
Schepen MFC antwoordt dat dit reeds uitgelegd werd, zij bood haar excuses reeds 
aan hiervoor.

• Raadslid Olivier Joris vraagt wanneer het verslag van de commissie mobiliteit 
ontvangen kan worden, en of er rekening gehouden werd met het werk van het 
vorige studiebureau, schepen Pierre Simon antwoordt dat dit door de diensten 
wordt opgesteld en dat er een nieuw studiebureau zal worden aangesteld.

• De voorzitter vraagt wat de situatie is van de hangjongeren rond de sporthal, de 
burgemeester antwoordt dat er een tekort aan politiepersoneel is om in te grijpen. 
De aanwerving van stadswachters staat op de planning.



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.

25

Joëlle Eggermont
Algemeen directeur

Luc Timmermans
Voorzitter


