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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 25/08/2020
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, 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

Verontschuldigd:
Schepen: Véronique Caprasse

Raadslid Sarra Crucifix - Kekli verlaat de vergadering vanaf punt 22.

OPENBARE ZITTING

1. Patrimonium - Vredegerecht - Renovatie voor sociaal project
2. Mobiliteit – Ring 0 snelheidsbeperking
3. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 14 juli 2020
4. Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 5 augustus 2020, houdende verbod 

sportbeoefening in wedstrijdvorm voor sporten waar fysiek contact bestaat
5. Bekrachtiging besluit burgemeester van 5 augustus 2020, houdende 

mondmaskerplicht in winkelstraten en andere drukke plaatsen
6. Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 10 augustus 2020, houdende 

samenscholingsverbod parking tankstation Q8 en onmiddellijke omgeving
7. Vereniging voor Openbaar Groen - Jaarlijkse statutaire algemene vergadering - 3 

september 2020
8. Elk zijn Huis - Algemene vergadering van 24 juni 2020 -Verslag
9. OCMW Jaarrekening 2019 - Vaststelling
10. Retributie op de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten
11. Financieel beheer - Kredietverschuivingen - Afsprakenkader
12. Commissie Financiën - Verslag 13 juli 2020
13. OVSG - Afsluiten van protocollen
14. De Klimboom - Schoolreglement - Schooljaar 2020-2021
15. De Klimboom - Aanpassing arbeidsreglement vanaf 1 september 2020
16. Diabolo school - Schoolreglement - Schooljaar 2020-2021
17. Diabolo - Aanpassing arbeidsreglement vanaf 1 september 2020
18. Toelagen 2020 - Familiehulp - Toelagen voor prestaties 1ste semester 2020
19. Commissie Openbare Werken- Mobiliteit : Verslag 16 juni 2020 - Fietspadproject 

Baron A. d’Huartlaan.
20. Commissie OW/ Mobiliteit : Verslag  9 juni 2020 : Aanpassen reglement 

parkeerbeleid.
21. AGORA - Goedkeuring krediet bij hoogdringendheid - bekrachtiging
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22. Mobiliteit - Bestuurderspas - Taxidecreet 2020 - Individueel bezoldigd 
personenvervoer - aanvragen

23. Patrimonium - Voorstel tot aankoop perceel - Mezenweg ZN

BESLOTEN ZITTING

24. Aanwerving - Aanwijzing omgevingsambtenaar
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OPENBARE ZITTING

1. PATRIMONIUM - VREDEGERECHT - RENOVATIE VOOR SOCIAAL PROJECT

Feiten en context
• Op 28 juli besliste het college van burgemeester en schepenen om principieel 

akkoord te gaan met het project Café Kraainem, zoals informeel ingediend door 
mevrouw Sophie de Lichtervelde en de andere initiatiefnemers van het project. 
Café Kraainem zou ingericht worden in het oud-vredegerecht en mensen met een 
mentale en cognitieve beperking te werk stellen.

• Dit project komt in aanmerking voor een subsidie langs CAP48, die een aantal 
voorwaarden oplegt om deze subsidie te kunnen bekomen.

• Langs een mailbericht op 24 augustus 2020 vraagt mevrouw de Lichtervelde de 
leden van het college van burgemeester en schepenen om 
◦ een huurovereenkomst te mogen krijgen en dit zo spoedig mogelijk;
◦ een verminderde huur te krijgen gezien het sociale project;
◦ een bevestiging dat de renovatie van het vredegerecht zal starten vóór 

goedkeuring van het project Café Kraainem voor subsidie door CAP48;
◦ een bevestiging van de vooropgestelde termijnen;

▪ 20/12/2020: gunning overheidsopdracht werken;
▪ 15/01/2021: start der werken;
▪ 15/04/2021: beslissing CAP48;
▪ 15/07/2021: rekrutering;
▪ 30/09/2021: start activiteit.
▪

◦ Langs dezelfde mail meldt mevrouw de Lichtervelde een vzw te hebben 
opgericht, "Les Amis de l'Orangerie" en dat het restaurant "l'Orangerie" zou 
noemen.

• De verschillende vragen werden bekeken door de diensten, de zaken dienen in de 
juiste volgorde te gebeuren en door de bevoegde bestuursorganen beslist te 
worden. De door de aanvragers vooropgestelde termijnen zijn alleszins niet 
haalbaar. 

• Volgende realistische planning kan voorgelegd worden:
◦ STAP 1: officiële vraag gericht langs de officiële weg tav het college van 

burgemeester en schepenen
▪ aanvraag & projectbeschrijving, in het Nederlands 

◦ STAP 2: beslissing GR - 25/08/2020
▪ om het budget van 530.000 euro nominatief te voorzien in het MJP op 

2021, voor de renovatie van het oud-vredegerecht en dit volgens de 
meetstaat zoals voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen in zitting van 28 juli 2020;

▪ om een overeenkomst van terbeschikkingstelling te voorzien en 
hiervoor een voorkeurtarief te hanteren voor de huur van het gebouw 
vanaf de ingebruikname en deze ontvangsten als dusdanig te budgetteren 
in het MJP;

◦ STAP 3: vergunningsaanvraag- najaar 2020/voorjaar 2021
▪ omgevingsvergunning (studiekosten zijn volledig ten laste van de 

aanvrager)
▪ goedkeuring CAP48
▪ uitwerking overeenkomst van terbeschikkingstelling met 

opschortende voorwaarden:
• omgevingsvergunning;
• goedkeuring project CAP48.

◦ STAP 4: voorbereiding overheidopdracht werken & gunning - zomer 2021
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▪ na de nodige vergunningen (omgeving, CAP 48) wordt de nodige 
overheidsopdracht uitgevoerden worden de werken gegund 

◦ STAP 5: uitvoering werken & ingebruikname - najaar 2021/voorjaar 2022
▪ uitvoering werken (de werken zijn volledig ten laste van het bestuur)
▪ plaatsbeschrijving en ingebruikname

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
• Beslissing college van burgemeester en schepenen van 28 juli 2020 houdende het 

principieel akkoord met het project "Orangerie" in het oud-vredegerecht

Financiële gevolgen
er zijn geen extra financiële gevolgen, wel wordt het budget van 530.000 euro voorzien 
in 2021 voor de ontwikkeling van de site "oud-commissariaat, oud-vredegerecht & 
Chaudron", volledig en nominatief toegekend aan het project Renovatie oud-
vredegerecht.

Besluit 

Stemming acceptatie hoogdringend punt met 14 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, 
Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Johan Forton, Pierre Simon, Guillaume von 
Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Carel Edwards, André 
Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen en Bruno 
Schroeven), 8 nee-stemmen (Bruno Vandersteen, Luc Timmermans, Françoise 
Devleeschouwer, Alain Van Herck, Anne-Charlotte Sala, Christiaan Marichal, Sarra 
Crucifix - Kekli en Isabelle Fouarge)met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad stelt vast dat de vereiste 2/3 meerderheid der stemmen voor 
behandeling bij spoedeisendheid niet bereikt wordt, het punt wordt bijgevolg niet 
behandeld.

2. MOBILITEIT – RING 0 SNELHEIDSBEPERKING

Feiten en context
• Het College heeft kennis genomen van het besluit van de Vlaamse Minister van 

openbare werken betreffende de snelheidsbeperking tot 100 km/u vanaf 1 
september 2020 op de Ring 0.

• Tot op heden is de snelheid op de Ring voornamelijk beperkt tot 120 km/u voor 
de wagens en 90 km/u voor de voertuigen van meer dan 3,5T. Er zijn 
verschillende uitzonderingen:
◦ 90 km/u tussen Groenendael en de noordelijke mond van de 4-armen tunnel.
◦ 90 km/u voor de wagens en 70 km/u voor de vrachtwagens op het viaduct 

van Vilvoorde.
• Bij besluit van 04-07-2020 heeft Minister van Openbare Werken een algemeen 

snelheidsbeperking tot 100 km/u ingevoerd vanaf 1 september2020. De reden 
ervan is een vermindering van de CO²- uitstoot.

• Er wordt gevraagd aan de gemeenteraad om dit punt bij hoogdringendheid aan de 
agenda toe te voegen, wat bij unanimiteit wordt aanvaard.

Juridische gronden
• Wet van 12 juli 1956 tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen, artikel 3;
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• Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, artikel 3, 7 en 
10;

• Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968, Titel I, Hoofdstuk IV; -het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 
en van het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd en 
inzonderheid door het Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015;

• Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals 
tot op heden gewijzigd;

• Dienstorder MOB/MIN/2010/01 van 11 januari 2010 inzake de procedure van 
aanvullende reglementen beheerd binnen het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en 
Openbare Werken;

• Dienstorder MOW/AWV/2016/2 - Snelheid op gewestwegen buiten de bebouwde 
kom;

• Vlaams Energie en klimaatplan 2021- 2030;
• Ministerieel besluit van 04-07-2020 betreffende de snelheidsbeperking op de ring 

0.

Argumentatie
• Een beperking tot 100 km/u van de snelheid zal geen invloed hebben op de 

belangrijke CO²-uitstoot van de vrachtwagens waarvan de snelheid al beperkt is 
tot 90 km/u.

• De automobilist zal over enkele kilometers geconfronteerd worden met 
verschillende snelheidslimieten:
◦ 90 km/u tussen het Leonard kruispunt en de Vier armen tunnel.
◦ 100 km/u tussen deze en het viaduct van Vilvoorde.
◦ 90 km/u op het viaduct, enz.

• Het lijkt normaal om te streven naar een standaardisering van de toegestane 
snelheden op de hele ring, zoals het geval is op andere bijzonder drukke 
autosnelwegtrajecten.

• Voorstel om de snelheid van auto's te beperken tot 90 km/u en die van voertuigen 
van meer dan 3,5 t tot 70 km/u over de hele Ring.

• Naast een vermindering van de CO2-uitstoot zal deze maatregel leiden tot een 
aanzienlijke vermindering van het lawaai, een betere doorstroming van het 
verkeer en een vermindering van het risico op ongevallen.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit 

Stemming acceptatie hoogdringend punt met 22 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, 
Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, 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

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om aan de Vlaamse Minister van Openbare Werken te vragen 
om de snelheid op de hele lengte Ring 0 uniform te beperken tot 90 km/u voor de 
wagens en tot 70 km/u voor de voertuigen van meer dan 3,5 T.
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3. GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VAN 14 JULI 2020

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

4. BEKRACHTIGING BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 5 AUGUSTUS 2020, 
HOUDENDE VERBOD SPORTBEOEFENING IN WEDSTRIJDVORM VOOR 
SPORTEN WAAR FYSIEK CONTACT BESTAAT

Feiten en context
Sinds een aantal weken gaan het aantal besmettingen en hospitalisaties ten gevolge van 
de COVID-19 pandemie weer in stijgende lijn.
De federale overheid heeft nieuwe maatregelen genomen om deze tweede 
besmettingsgolf zo goed mogelijk in te dijken.
Het belangrijkste is dat de basishygiëneregels consequent worden gevolgd en dat het 
mondmasker wordt gebruikt in alle omstandigheden waar sociale afstand tussen mensen 
niet kan worden gerespecteerd.
Alle nieuwe federale maatregelen worden door deze principes geschraagd.
Vreemd genoeg heeft de federale overheid geen maatregelen genomen in het kader van 
de sportbeoefening.
Verschillende sportfederaties hebben deze lacune zelf ingevuld, maar een algemeen 
kader ontbreekt.
Daarom is het belangrijk om voor het grondgebied van Kraainem duidelijk te bepalen wat 
kan en wat niet kan.
Bij 'contactsporten' is het de eigenheid van de sportbeoefening dat de deelnemers 
rechtstreeks fysisch contact hebben met elkaar. Het kan gaan om gevechtsporten, maar 
ook om alle vormen van balsporten, waarbij de sociale afstand, in wedstrijdvorm, niet 
kan worden gehandhaafd.
Het is aangewezen om voor het hele grondgebied van Kraainem, elke vorm van 
sportbeoefening - al dan niet in wedstrijdvorm - waarbij de deelnemers, ouder dan 12 
jaar, geen sociale afstand kunnen houden, te verbieden.
Training waar geen contact bestaat en waarbij de sociale afstand wordt gerespecteerd 
blijft uiteraard toegestaan.
Deze maatregel gaat verder dan de federale maatregelen en is onderworpen aan het 
voorafgaandelijk advies van de gewestelijke gezondheidsdienst en van de gouverneur 
van de provincie Vlaams-Brabant.
Het is in de huidige, uitzonderlijke crisisomstandigheden naar aanleiding van het Covid-
19 virus en de strijd tegen de verspreiding ervan, noodzakelijk de dienstverlening en de 
besluitvorming van de gemeente naar best vermogen te organiseren.
De burgemeester kan voormelde maatregel bij hoogdringendheid en noodzakelijkheid en 
bij gemotiveerd besluit opleggen, op voorwaarde dat het besluit ter bekrachtiging wordt 
voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad. Indien de 
gemeenteraad het besluit niet bekrachtigt, vervalt de politieverordening onmiddellijk.

Juridische gronden
• Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 134 § 1 en 135
• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 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
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• 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, 17 april 2020, 30 april 2020, 8 mei 
2020, 15 mei 2020, 20 mei 2020, 25 mei 2020, 30 mei 2020 en 5 juni 2020

• Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd bij ministeriële 
besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020 en 28 juli 2020

• Besluit van de burgemeester van 5 augustus 2020, houdende verbod 
sportbeoefening in wedstrijdvorm voor sporten waar fysiek contact bestaat

Adviezen
• Positief advies van 31 juli 2020 van de heer Wouter Dhaeze, Arts 

Infectieziektebestrijding Vlaams-Brabant en Outbreak Support Team, Afdeling 
Preventie.

• Positief advies van 31 juli 2020 van de heer gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met 21 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Elisabeth d'Ursel, Marie-France 
Constant, Johan Forton, Pierre Simon, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée 
Cardon de Lichtbuer, 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), 1 nee-stem (Bruno Vandersteen)

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

5. BEKRACHTIGING BESLUIT BURGEMEESTER VAN 5 AUGUSTUS 2020, 
HOUDENDE MONDMASKERPLICHT IN WINKELSTRATEN EN ANDERE 
DRUKKE PLAATSEN

Feiten en context
Het ministerieel besluit van 28 juli 2020 verplicht eenieder, vanaf de leeftijd van 12 jaar, 
om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in 
stof, in de winkelstraten, en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door 
de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen 
preciseert waarop de verplichting van toepassing is.
Gezien de kans op een groot aantal bezoekers op dergelijke plaatsen, is het noodzakelijk 
om het dragen van mondmaskers te verplichten teneinde het risico op een verspreiding 
van COVID-19 te beperken en de openbare gezondheid te beschermen. Temeer omdat 
het niet altijd overal evident is om de social distancing volledig te laten respecteren.
Het is aan de gemeente om zelf te bepalen waar dit dan precies van toepassing is op 
haar grondgebied.
Voor de gemeente Kraainem is het aangewezen om in de Potaardestraat, die aansluit op 
de drukbezochte winkelkern van Stokkel in Sint-Pieters-Woluwe, het dragen van een 
mondmasker verplicht te maken. Deze maatregel ligt in het verlengde van de 
gelijkaardige maatregel in de buurgemeente.
Het is eveneens aangewezen om op elke plaats, waar social distancing door 
omstandigheden niet kan worden gerespecteerd, het dragen van een mondmasker te 
verplichten.
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Wat de 'andere drukke plaatsen' betreft, wordt vastgesteld dat er zich voornamelijk een 
probleem voordoet bij ouders en toezichters van spelende kinderen in en rondom de 
openbare spelaccommodatie (in het bijzonder speelpleintjes).
Het is derhalve aangewezen om het dragen van een mondmasker expliciet te verplichten 
voor personen, ouder dan 12 jaar, die kinderen begeleiden in en rondom de openbare 
spelaccommodatie.
Het is in de huidige, uitzonderlijke crisisomstandigheden naar aanleiding van het Covid-
19 virus en de strijd tegen de verspreiding ervan, noodzakelijk de dienstverlening en de 
besluitvorming van de gemeente naar best vermogen te organiseren.
De burgemeester kan voormelde maatregelen bij hoogdringendheid en noodzakelijkheid 
en bij gemotiveerd besluit opleggen, op voorwaarde dat het besluit ter bekrachtiging 
wordt voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad. Indien de 
gemeenteraad het besluit niet bekrachtigt, vervalt de politieverordening onmiddellijk.

Juridische gronden
• Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 134 § 1 en 135
• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 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, 17 april 2020, 30 april 2020, 8 mei 
2020, 15 mei 2020, 20 mei 2020, 25 mei 2020, 30 mei 2020 en 5 juni 2020

• Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd bij ministeriële 
besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020 en 28 juli 2020, inzonderheid artikel 21bis 
9°

• Besluit van de burgemeester van 5 augustus 2020, houdende mondmaskerplicht 
in winkelstraten en andere drukke plaatsen

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
Bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 5 augustus 2020, houdende 
mondmaskerplicht in winkelstraten en andere drukke plaatsen.

6. BEKRACHTIGING BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 10 AUGUSTUS 
2020, HOUDENDE SAMENSCHOLINGSVERBOD PARKING TANKSTATION Q8 
EN ONMIDDELLIJKE OMGEVING

Feiten en context
Sedert geruime tijd ontvangt de gemeente klachten van inwoners voor nachtelijke 
overlast afkomstig van de parking van het tankstation Q8, gelegen Oudstrijderslaan 97 
ten gemeente.
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In de vestiging bevindt zich een uitbating van Shop & Go Delhaize die 24u op 24u open 
is.

Verschillende feiten van overlast werden reeds door de politiediensten vastgesteld.
Volgens de nachtelijke patrouilles van de lokale politiezone WOKRA bevinden er zich bijna 
elke nacht 30 à 40 personen op de parking van het tankstation. Het gaat om cliënteel 
van de uitbating Shop & Go dat ter plaatse blijft om al dan niet te consumeren. Dit zorgt 
voor nachtlawaai en de aanwezige personen gedragen zich vijandig wanneer 
opmerkingen worden gemaakt.

Bovendien dient te worden vastgesteld dat de dringende federale maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, niet worden gerespecteerd en 
meer bepaald het verbod van samenscholingen van meer dan 10 personen, het bewaren 
van de sociale afstand en het dragen van een mondmasker.

De uitbater lijkt van goede wil te zijn, maar faalt in het nemen van de nodige 
maatregelen om de doorstroming van klanten te kanaliseren, zoals bv. het aanwerven 
van extra personeel ’s nachts, het inzetten van veiligheidsagenten, zelf de mensen aan te 
spreken, een correcte way-in en way-out te voorzien, vragen niet te consumeren op de 
parking, …

Ondanks verschillende contacten met de uitbater, verandert niets aan de toestand van 
overlast en nachtlawaai.

Aangezien de gemeenteraad pas vergadert op 25 augustus 2020 en de problemen van 
overlast en nachtlawaai onmiddellijk dienen te worden aangepakt (door het warme weer 
zijn buurtbewoners die hun woningen ’s nachts willen verluchten, nog meer het 
slachtoffer van de nachtelijke bijeenkomsten op de parking van het tankstation), kan de 
burgemeester zelf politieverordeningen maken in geval van oproer, kwaadwillige 
samenscholing, ernstige stoornis van de openbare orde of andere onvoorziene 
gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren 
voor de inwoners, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis 
te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te 
moeten wenden. De politieverordening vervalt onmiddellijk, indien zij niet door de 
gemeenteraad wordt bekrachtigd.

De burgemeester heeft bij besluit van 10 augustus 2020 beslist om vanaf 11 augustus 
2020 tot en met 30 september 2020, tussen 22 uur en 6 uur, samenscholingen van meer 
dan vijf personen op voormelde parking en in de onmiddellijke omgeving ervan te 
verbieden, teneinde, in hoofdzaak de overlast voor de buurtbewoners te beperken, maar 
anderzijds ook de eerbiediging van de federale maatregelen ter beperking van de 
verspreiding van het coronavirus te kunnen garanderen.

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant heeft een gunstig advies verleend 
betreffende deze politieverordening.

Juridische gronden
• Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 134 § 1 en 135 § 2, 2°
• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 63
• Ministerieel besluit van 30 juni 2020, houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd bij ministeriële 
besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020 en 28 juli 2020

• Besluit van de burgemeester van 10 augustus 2020, houdende 
samenscholingsverbod parking tankstation Q8 en onmiddellijke omgeving

• Gunstig advies van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 7 
augustus 2020.
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Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
Bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 10 augustus 2020, houdende 
samenscholingsverbod parking tankstation Q8 en onmiddellijke omgeving.

7. VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN - JAARLIJKSE STATUTAIRE 
ALGEMENE VERGADERING - 3 SEPTEMBER 2020

Feiten en context
• Vereniging voor Openbaar groen nodigt het gemeentebestuur uit per brief van 18 

juni 2020 voor de jaarlijkse statutaire algemene vergadering.
• De vergadering vindt plaats op 3 september 2020 om 10.00 uur te Destelbergen 

in het Proefcentrum voor sierteelt, Schaessestraat 18.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

◦ Artikel 40§1, betreffende de volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad.
◦ Artikel 35, betreffende de wijze van stemmen bij de voordracht van 

kandidaten.
◦ Artikel 432 waarin vermeld staat dat de deelnemers voor de algemene 

vergaderingen rechtstreeks aangewezen worden door de leden van de 
gemeenteraad.

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

◦ Artikel 445 inzake de duur en de wijze van beëindiging van het mandaat van 
de leden van de verschillende organen in een dienstverlenende of 
opdrachthoudende vereniging statutair bepaald worden.

• Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij raadslid Vinciane De 
Meutter-Cardinael aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging voor de jaarlijkse statutaire algemene 
vergadering van 3 september 2020.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist de agendapunten van de jaarlijkse statutaire algemene 
vergadering van 6 juni 2019 goed te keuren:

• Financieel verslag
◦ voorstelling balans en resultatenrekening 2019
◦ toelichting door de bedrijfsrevisor en commentaar de voorzitter
◦ décharge aan de leden van de Raad van Bestuur stemming)

• Begroting
◦ voorstelling en toelichting door de voorzitter (stemming)

• Vaststelling van de contributie voor 2020 (stemming)
• Jaarverslag 2019 (stemming)
• Wijziging samenstelling van het bestuursorgaan (stemming)
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Artikel 3:
De gemeenteraad beslist om mandaat te geven aan mevrouw Vinciane Demeutter-
Cardinael als gemeentelijke vertegenwoordiger, zoals reeds bepaald bij 
gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 en haar op te dragen hun stem uit te 
brengen overeenkomstig artikel 2 van deze beslissing.

Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze 
beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan Vereniging voor Openbaar Groen, 
Predikherenrei 1C te 8000 Brugge.

8. ELK ZIJN HUIS - ALGEMENE VERGADERING VAN 24 JUNI 2020 -VERSLAG

Feiten en context
• Mevrouw Marie-France Constant heeft deelgenomen aan de algemene vergadering 

van 24 juni 2020 van Elk zijn Huis.
• Mevrouw Marie-France Constant heeft het verslag van de algemene vergadering 

ontvangen en overgemaakt aan de diensten ter kennisname door de 
gemeenteraad.

Juridische gronden
• Gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2020 waarbij mevrouw Marie-France 

Constant aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde voor de algemene 
vergadering van Elk zijn Huis.

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van volgend document, die integraal deel uitmaakt van 
deze kennisname:

• Verslag van de algemene vergadering van Elk zijn Huis van 24 juni 2020.

9. OCMW JAARREKENING 2019 - VASTSTELLING

Feiten en context
• De gemeenten en OCMW’s die ervoor gekozen hebben om de aangepaste 

regelgeving over de beleids- en beheerscyclus (BBC) maar toe te passen vanaf 
2020, maken voor 2019 nog afzonderlijke jaarrekeningen op, maar werken 
politiek, ambtelijk en organisatorisch geïntegreerd vanaf 2019.

• Daarom stemt de gemeenteraad in deze situatie eerst over de rekening van de 
gemeente en de raad voor maatschappelijk welzijn over die van het OCMW.

• Daarna keurt de gemeenteraad ook de rekening van het OCMW goed, daardoor is 
die rekening definitief vastgesteld door de lokale raden en kan de gemeente ze 
voor goedkeuring bezorgen aan de toezichthoudende overheid.

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 over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 

249§3, eerste lid.
• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 260 en 262
• Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2020 houdende 

de vaststelling van de jaarrekening 2019.
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• Beslissing van de gemeenteraad van 23 juni 2020 houdende de vaststelling van 
de jaarrekening 2019.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2019 van de raad voor maatschappelijk welzijn 
goed, als bijlage bij deze beslissing gevoegd en integraal deel uitmaakt van deze 
beslissing.

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

10. RETRIBUTIE OP DE INVORDERING VAN FISCALE EN NIET-FISCALE 
ONTVANGSTEN

Feiten en context
• De gemeenteraad keurde op 26 november 2013 een retributiereglement op de 

invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten goed voor de periode 2014-
2019.

• Aan dit retributiereglement werden de volgende aanpassingen gedaan :
◦ Artikel 3 : "Er wordt tevens vermeld dat bij een volgende aanmaningsbrief 

bijkomende forfaitaire kosten van 25 euro portkosten inbegrepen zullen 
aangerekend worden i.p.v. 20 euro +portkosten;

◦ Artikel 4 : "bij opmaak van een dwangschrift een forfaitaire kost zal 
aangerekend worden van 15 euro portkosten inbegrepen i.p.v. 10 euro + 
portkosten".

◦ Er wordt wat meer uitleg gegeven over betwiste schuld.
• Gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2013 waarbij het retributiereglement 

werd goedgekeurd voor de periode 2014-2019.
• Het goedgekeurd reglement vermeldt dat voortaan de raad de tarieven en 

bepaling van wijze van inning delegeert aan het college van burgemeester en 
schepenen.

• Dit reglement dient opnieuw goedgekeurd te worden voor de periode 2020-2025.

Juridische gronden
• De wet van 28 juli 1991 betreffende de motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen.
• Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en in het bijzonder 
artikel 11 1° en 2°;

• De wet van 20 februari 2017 tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de herinneringsbrieven voor onbetaalde 
inkomstenbelasting;

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het 
bijzonder, artikel 177, 2° betreffende de mogelijkheid om de financieel directeur 
een dwangbevel te laten uitvaardigen bij niet-fiscale schuldvorderingen, op 
voorwaarde dat ze onbetwist en opeisbaar zijn. Dat dwangbevel wordt geviseerd 
door het college van burgemeester en schepenen en wordt betekend bij 
gerechtsdeurwaarderexploot.
Dit artikel verduidelijkt verder nog dat schulden van een publieke rechtspersoon 
nooit via een dwangbevel kunnen worden ingevorderd
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• Gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2013 waarbij het retributiereglement 
fiscale en niet-fiscale ontvangsten werd goedgekeurd voor de periode 2014-2019.

Financiële gevolgen
Niet van toepassing

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om het retributiereglement op de invordering van fiscale en 
niet-fiscale ontvangsten zoals vervat als bijlage, goed te keuren en het in voege te laten 
treden met ingang van 1 september 2020 tot en met 31 december 2025 mits volgende 
aanpassingen : 
◦Artikel 3 : "Er wordt tevens vermeld dat bij een volgende aanmaningsbrief bijkomende 
forfaitaire kosten van 25 euro portkosten inbegrepen zullen aangerekend worden i.p.v. 
20 euro + portkosten;
◦Artikel 4 : "bij opmaak van een dwangschrift een forfaitaire kost zal aangerekend 
worden van 15 euro portkosten inbegrepen i.p.v. 10 euro + portkosten".
◦Er wordt wat meer uitleg gegeven over betwiste schuld.

Artikel 2:
Het gemeentelijk reglement wordt aan de toezichthoudende overheid gezonden.

11. FINANCIEEL BEHEER - KREDIETVERSCHUIVINGEN - AFSPRAKENKADER

Feiten en context
• Het DLB geeft lokale besturen de vrijheid om zelf procedures rond het financieel 

management binnen de organisatie te regelen binnen het 
organisatiebeheersingssysteem.

• De organisatie is volop bezig met de optimalisatie van de processen, waarna deze 
zullen voorgelegd worden aan de raden.

• Het college van burgemeester en schepenen heeft langs de goedkeuring van het 
meerjarenplan autorisatie voor het daaropvolgend jaar op vlak van uitvoering en 
beschikt in dit kader over de volheid van bevoegdheid binnen de geautoriseerde 
kredietentotalen voor exploitatie en investeringen, te realiseren doelstellingen en 
het dagelijks bestuur, inclusief kredietverschuivingen.

• De regelgeving bepaalt dat kredietverschuivingen uitgevoerd moeten worden 
binnen een welbepaald (door de raad) kader

• In afwachting van een uitgebreid kader mbt verschillende financiële processen, 
wordt hierbij reeds voorgesteld om een afsprakenkader goed te keuren houdende 
de verschuiving van kredieten. 

• Het voorstel is om in eerste instantie deze bevoegdheid tot verschuiving volledig 
te centraliseren bij het college van burgemeester en schepenen, waarna een 
voorstel tot delegatie gedaan zal worden voor een aantal specifieke ‘operationele’ 
zaken aan de algemeen directeur.

• ter illustratie:
◦ Het budget voorzien op budgetsleutel x voor vertalingen is op, er zijn echter 

nog vertalingen uit te voeren. Daarnaast is er op budgetsleutel y voor 
receptiekosten te veel geraamd. Het college van burgemeester en schepenen 
kan beslissen om het teveel aan budget op de budgetsleutel receptiekosten te 
verschuiven naar de budgetsleutel vertalingen. Dit zonder te passeren langs 
een wijziging van het meerjarenplan.

◦ Er is geen budget voorzien voor de grondige renovatie van een gebouw voor 
een wijziging van bestemming. Het college van burgemeester en schepenen 
mag niet beslissen om hiervoor kredieten te verschuiven van een ander 
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project, nominatief goedgekeurd langs het meerjarenplan, en dit laatste 
bijgevolg niet uit te voeren.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40,41, 56, 217 en 265 

houdende respectievelijk de bevoegdheden van de gemeenteraad, het college van 
burgemeester en schepenen, de organisatiebeheersing en de ontvangsten- en 
uitgavencyclus.

• Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 houdende de beleids- en 
beheerscyclus 

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist de bevoegdheid tot kredietverschuiving te centraliseren bij het 
college van burgemeester en schepenen onder volgende voorwaarden:

• binnen de limitatieve kredieten;
• binnen het boekjaar;
• tussen de verschillende beleidsdomeinen.

12. COMMISSIE FINANCIËN - VERSLAG 13 JULI 2020

Feiten en context
• Op 13 juli 2020 heeft de commissie Financiën een vergadering gehouden met als 

agendapunten :
◦ Aanpassing meerjarenplan 1-2020
◦ Dossier leningen Belfius

Juridische gronden
Gemeenteraadsbeslissing van 17december 2019, huishoudelijk reglement - 
gemeenteraad, overeenkomstig artikel 41, waarbij het verslag van de voorgaande 
commissievergadering ter kennisname wordt voorgelegd.

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de commissie Financiën van 13 juli 
2020.

13. OVSG - AFSLUITEN VAN PROTOCOLLEN

Feiten en context
• Elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een instantie naar een 

andere instantie of naar een externe overheid vereist een protocol, gesloten 
tussen de betreffende instanties;

• Het schoolbestuur en haar onderwijsinstellingen doen veelvuldig dergelijke 
mededelingen naar instanties (bv. Ministerie van Onderwijs en Vorming, AgODi, 
onderwijsinspectie, CLB, ondersteuningsnetwerk, scholengemeenschap, LOP, De 
Lijn/…) en vice versa;

• Deze mededelingen vloeien hoofdzakelijk voort uit reglementaire bepalingen en 
hebben aldus een wettelijke grondslag;
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• Het Ministerie van Onderwijs en Vorming, de onderwijskoepels en het GO! in 
samenwerking met de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van 
persoonsgegevens (hierna VTC) hebben, omwille van administratieve 
vereenvoudiging en planlastvermindering, algemene protocollen ontwikkeld die 
voor alle onderwijsinstellingen gelden;

• Om dezelfde redenen wordt voorzien in een vereenvoudigde procedure waarbij de 
onderwijskoepels worden gemandateerd om zowel hun DPO het advies te laten 
verlenen als de ondertekening te doen, in naam en voor rekening van de 
schoolbesturen;

• De algemene protocollen zullen na de ondertekening door de (gemandateerde) 
partijen worden gepubliceerd op de website van OVSG;

• Het schoolbestuur heeft na de ondertekening door de (gemandateerde) partijen 
drie maanden de tijd om alsnog het algemeen protocol te verwerpen na een 
negatief advies van de eigen DPO (opt-out);

• Het gemeentebestuur ontving op dinsdag 23 juni 2020 om 10.12u een e-mail van 
OVSG waarin alle principes van deze vereenvoudigde procedure en mandatering 
worden uiteengezet, met inbegrip van de mogelijkheid tot opt-out.

• Het schoolbestuur is als verwerkingsverantwoordelijke van de onderwijsinstelling 
bij een niet-goedkeuring van het algemeen protocol verplicht om zelf te 
onderhandelen met de betrokken instantie over een protocol en het goed te 
keuren; 

• Het vermelde advies VTC ref. VTC/O/2019/07 wijst erop dat de betreffende 
gegevensuitwisseling expliciet opgenomen moet worden in het register van 
verwerkingsactiviteiten, met verwijzing naar de maatregelen die worden voorzien 
in het algemeen protocol;

• Het schoolbestuur zal na de goedkeuring op haar website verwijzen naar de 
betreffende webpagina van OVSG.

Juridische gronden
• Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 56 en 57 

betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
• Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke 

gegevensverkeer, artikel 8;
• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 juli 2020 

betreffende het algemene protocol van OVSG.

Adviezen
• Positief advies van 27 juni 2019 van de VTC bij het ontwerp van algemeen 

protocol.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt het ontwerp van protocol, zoals toegevoegd in de bijlage, goed.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te mandateren om 
alle toekomstige protocollen (voorgelegd door OVSG) in het kader van de elektronische 
doorgifte van persoonsgegevens tussen de schoolbesturen en externe instanties, te 
behandelen.

Artikel 3:
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De gemeenteraad verzoekt het college van burgemeester en schepenen om te zorgen 
voor de kennisgeving aan OVSG zodat de toetreding tot het algemene protocol 
bekendgemaakt kan worden op de website van OVSG.

14. DE KLIMBOOM - SCHOOLREGLEMENT - SCHOOLJAAR 2020-2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs.
• Collegebeslissing van 23 juni 2020 betreffende de goedkeuring van het 

schoolreglement van De Klimboom.

Adviezen
• Principieel akkoord van de schoolraad in vergadering van 9 juni 2020.

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

actualisatie toe is.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met 
inbegrip van de infobrochure van de gemeentelijke basisschool De Klimboom, E. 
Bricoutlaan 61 te 1950 Kraainem, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 
augustus 2019, op te heffen.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om het schoolreglement voor het schooljaar 2020 -2021 voor 
De Klimboom goed te keuren.
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15. DE KLIMBOOM - AANPASSING ARBEIDSREGLEMENT VANAF 1 SEPTEMBER 
2020

Feiten en context
• Het arbeidsreglement van De Klimboom, E. Bricoutlaan 61 te Kraainem, 

goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2019, dient 
geactualiseerd te worden.

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

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

personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra 
voor leerlingenbegeleiding

• Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.
• Beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2019 betreffende de goedkeuring van 

de aanpassing van het arbeidsreglement van basisschool De Klimboom, E. 
Bricoutlaan 61 te 1950 Kraainem.

• Principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen van 14 
juli 2020.

Adviezen
• Positief advies van de scholengemeenschap en directie om de wettelijke 

aanpassingen vanuit het OVSG in te voeren.
• Vakbonden werden uitgenodigd op een vergadering ter goedkeuring van het 

arbeidsreglement basisschool De Klimboom, E. Bricoutlaan 61 te 1950 Kraainem.

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

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

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

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

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad heft het bestaande arbeidsreglement goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 26 juni 2018 van De Klimboom, E. Bricoutlaan 61 te 1950 
Kraainem, op.

Artikel 2:
De gemeenteraad keurt het geactualiseerde arbeidsreglement voor de personen die 
onder gezag arbeid verrichten in De Klimboom, E. Bricoutlaan 61 te Kraainem, goed.

16. DIABOLO SCHOOL - SCHOOLREGLEMENT - SCHOOLJAAR 2020-2021

Feiten en context
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• Een schoolbestuur dient voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement op te 
stellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders van de 
leerlingen regelt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs.
• Collegebeslissing van 30 juni 2020 betreffende het schoolreglement van de 

Diaboloschool.

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

actualisatie toe is.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met 
inbegrip van de infobrochure van de gemeentelijke basisschool Diabolo school, 
Hebronlaan 17 te 1950 Kraainem, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 
augustus 2019, op te heffen.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om het schoolreglement van de Diabolo school voor het 
schooljaar 2020 -2021 goed te keuren.

17. DIABOLO - AANPASSING ARBEIDSREGLEMENT VANAF 1 SEPTEMBER 2020

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

goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2019, dient 
geactualiseerd te worden.

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

bij de wet van 18 december 2002.
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• Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra 
voor leerlingenbegeleiding

• Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.
• Beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2019 betreffende de goedkeuring van 

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

• Principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen van 14 
juli 2020.

Adviezen
• Positief advies van de scholengemeenschap en directie om de wettelijke 

aanpassingen vanuit het OVSG in te voeren.
• Vakbonden werden uitgenodigd op een vergadering ter goedkeuring van het 

arbeidsreglement basisschool.

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

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

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

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

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad heft het bestaande arbeidsreglement goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 25 juni 2019 van de Diabolo school, Hebronlaan 17 te 1950 
Kraainem, op.

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

18. TOELAGEN 2020 - FAMILIEHULP - TOELAGEN VOOR PRESTATIES 1STE 
SEMESTER 2020

Feiten en context
• Familiehulp VZW, een organisatie die hulp aanbiedt aan gezinnen en bejaarden in 

Kraainem, vraagt in haar schrijven van 23 juli 2020 een toelage voor geleverde 
prestaties in het eerste semester van 2020.

• Toelagen voor deze organisatie zijn voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

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

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

bevoegdheden van de gemeenteraad.
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• algemeen subsidiereglement van de gemeente Kraainem, goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 28 februari 2012.

Argumentatie
• Rekening houdende met de GDPR wetgeving kan de dienst de detail berekening 

niet toevoegen als bijlage omdat zij de persoonlijke gegevens omvat van de 
hulpbehoevende gezinnen en bejaarden. 

Financiële gevolgen

budgetsleutel gegunde uitgave inkomst

AR 64930000 / BI 090900 328,76 euro nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om het bedrag van 328,76  euro aan Familiehulp VZW uit te 
betalen voor de prestaties van gezins- en bejaardenhulp in de gemeente gedurende het 
eerste semester van 2020.

19. COMMISSIE OPENBARE WERKEN- MOBILITEIT : VERSLAG 16 JUNI 2020 - 
FIETSPADPROJECT BARON A. D’HUARTLAAN.

Feiten en context
• Op 16 juni 2020 heeft de Commissie Openbare Werken / mobiliteit een 

vergadering gehouden met als enig agendapunt: 
◦ Fietspadproject Baron Albert d’ Huartlaan.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 56 en 57, 

betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig Artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Commissie 
Openbare Werken/mobiliteit van 16 juni 2020.

20. COMMISSIE OW/ MOBILITEIT : VERSLAG  9 JUNI 2020 : AANPASSEN 
REGLEMENT PARKEERBELEID.

Feiten en context
• Op 9 juni 2020 heeft de Commissie Openbare Werken / Mobiliteit een vergadering 

gehouden met als enig agendapunt:
*  Aanpassen reglement parkeerbeleid.

 
Juridische gronden

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 56 en 57, 
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
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Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Commissie 
Openbare Werken/ mobiliteit van 9 juni 2020.

21. AGORA - GOEDKEURING KREDIET BIJ HOOGDRINGENDHEID - 
BEKRACHTIGING

Feiten en context
• Gegunde opdrachten - (incl. BTW)

Gunning Verrekeningen  (stand 
04/08/2020)

Aangerekend 
(stand 
04/08/2020)

Pellikaan (zie 
bijlage 
Pellikaan.pdf):

2.120.712,60 651.833,32 2.554.290,17

DSV (zie bijlage 
DSV.pdf)

45.505,68 116.087,67 142.372,42

Core Concept (zie 
bijlage Core 
Concept.pdf)

111.430,81 34.085,24 128.260,12

Seco 48.230,60 29.098,52

Fluvius Gas 2.868,86 0,00 2.868,86

Fluvius 
Middenspanning

15.062,54 0,00 15.062,54

Fluvius Openbare 
Verlichting

12.661,43 0,00 0,00

De Watergroep 
Riolering Scouts

9.039,52 3.275,17 0,00

De Watergroep 
drinkwater Agora

4.278,17 0,00

Totaal 2.369.790,21 805.281,40 2 871 952,63

• Geraamde opdrachten (incl. BTW)

Groenaanleg 25.000

Fietsstalling 16.000

Meubilair Foyer / klaslokalen 54.450

Inrichting polyvalente zaal - ophang 
draagconstructie

21.780
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Inrichting polyvalente zaal - audio foyer - 
inkomhal

10.406

Inrichting polyvalente zaal - audio 
evenementenhal

96.740

Inrichting polyvalente zaal - verlichting 
evenementenhal

145.200

Inrichting polyvalente zaal - toneeldoeken 
en verduistering

35.090

Inrichting polyvalente zaal - 
projectiescherm, beamer

38.297

Inrichting polyvalente zaal - podium 11.507

Extra stroomvoorziening polyvalente zaal 6.050

Vestiaire / ticketing 12.100

Logeuitrusting doucheruimten 18.150

Meerwerk Brandluik 7.500

Omkasting Ventilatiegroep - anti-
vandalisme

12.100

Anti Graffiti behandeling gevel 12.100

Camerabewaking 6.050

Kunstwerk Agora 6.050

Meerwerk Buitenaanleg 57.170

Totaal 534 570,00

• Samenvatting (incl. BTW)

Gunningen 2.369.790,21

Verrekeningen 805.281,40

Ramingen 534 570,00

Totaal 3.820.401,61

• Krediet Meerjarenplan 2020-2025

Te voorzien bedrag 3.820.401,61

Beschikbaar krediet 3.477.100,00 

Krediet te verhogen met 343 301,61

• Op basis van het overzicht op datum van 4 augustus 2020 is een kredietverhoging 
van 450.000 Eur aangewezen
◦ zie onzekerheid op ramingen.
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◦ niet becijferde ICT en audio installatie voor het houden van 
bestuursvergaderingen in de polyvalente zaal zoals: dataverbinding met 
servers gemeentehuis, audio apparatuur mandatarissen, ICT apparatuur 
mandatarissen voor papiervrije toegang tot de agenda en bijhorende 
documenten, printer, ....

• Op datum van 22 juli 2020 (vorderingsstaat van juni reeds in rekening gebracht) 
is er nog ca 1.600.000 Eur beschikbaar. Het budgettair grootste meerwerk (audio, 
verlichting, gordijnen, ophangconstructie zal in de periode oktober - november 
uitgevoerd worden) en bedraagt ca 420.000 Eur, facturatie in november en 
december 2020.

Juridische gronden
• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 269
• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 augustus 2020 

houdende het krediet bij hoogdringendheid voor de inrichting van site Agora

Argumentatie
• Het college van burgemeester en schepenen kan geen rechtmatige engagementen 

(verrekeningen) aangaan zonder voldoende krediet.
• Het college van burgemeester en schepenen kan bij hoogdringendheid bijkomende 

kredieten goedkeuren indien uitstel aanleiding geeft tot bijkomende kosten en 
schadeclaims:
◦ schadeclaim wegens stopzetten werf
◦ schadeclaim omdat geplande leveringen niet kunnen plaatsvinden
◦ uitvoeringstermijn kan wegens strakke planning uitlopen.
◦ lopende kosten werfuitbating: elektriciteit en water

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave incl. 
BTW

beschikbaar krediet

MJP2020-2025, 
INVESTERING,
22100007/019000

3.820.401,61 euro 3.477.100,00 euro

Besluit

Enig artikel:
Artikel 2 van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 
augustus 2020, houdende de inrichting van de site Agora, waarbij een krediet van 
450.000 euro bij hoogdringendheid, buiten het meerjarenplan 2020-2025 wordt 
voorzien, te bekrachtigen.

22. MOBILITEIT - BESTUURDERSPAS - TAXIDECREET 2020 - INDIVIDUEEL 
BEZOLDIGD PERSONENVERVOER - AANVRAGEN

Feiten en context
• Bij gebrek aan consensus wordt de zaak door de burgemeester ter beslissing aan 

de gemeenteraad voorgelegd.
• Vanaf 1 januari 2020 kunnen uitbaters een hervormde vergunning voor het 

uitbaten van een taxidienst aanvragen. Voor straattaxi's worden de vaste 
tarieven, de quota en de beperking tot het gemeentelijke grondgebied voor taxi's 
geschrapt. De Vlaamse overheid wil met deze maatregelen de markt meer laten 
spelen, in de hoop dat er meer aanbod qua taxi’s komt en dat de prijzen gaan 
dalen.



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.

24

• Op 8 november 2019 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit bij het 
decreet individueel bezoldigd personenvervoer goed. Het taxibesluit is verschenen 
in het Belgisch Staatsblad van 26 november 2019. Het omvat onder meer de 
procedure voor de aanvraag van een vergunning bij de gemeente door de 
exploitant, en een nieuwe regeling voor de aanvraag en afgifte van een 
bestuurderspas. Het bevat ook de procedures voor stopzetting, intrekking of 
schorsing van de vergunning of de bestuurderspas (zie bijlage).

• De gemeente ontving verschillende aanvragen van taxichauffeurs die een 
bestuurderspas wensten. Deze aanvragen voldoen niet aan de wettelijke 
bepalingen of noden.

• Bestuurderspasaanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen of afgekeurd gaan 
worden moeten op het schepencollege behandeld worden. 

• De aanvragers werden op de hoogte gesteld van de onvolledigheid van hun 
dossiers en ze hebben de kans gekregen om de nodige stukken up te loaden in 
platform Centaurus 2020. 

Juridische gronden
• Decreet van 14 mei 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer.
• Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 107
• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 augustus 2020 

houdende mobiliteit - Bestuurderspas -Taxidecreet 2020

Argumentatie
• De aanvragen voldoen niet aan de voorwaarden.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met 9 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, 
Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, 
Nathalie Woitrin en Anja Vermeulen), 6 nee-stemmen (Pierre Simon, Françoise 
Devleeschouwer, Alain Van Herck, Anne-Charlotte Sala, Isabelle Fouarge en Bruno 
Schroeven), 6 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, 
Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen en Christiaan Marichal)

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om in het kader van individueel bezoldigd personenvervoer de 
volgende bestuurderspasaanvragen af te keuren omdat ze niet voldoen aan de 
voorwaarden:

• De heer Guy Eric Bajyagahe: voldoet niet aan de taalvoorwaarden, toelating 
arbeidsprestaties en het rijbewijs ontbreken

• De heer Hamza Khaldi: voldoet niet aan de taalvoorwaarden
• De heer Mohammed Amine Eladraoui: voldoet niet aan de taalvoorwaarden
• De heer Pablo Sandoval: voldoet niet aan de taalvoorwaarden en  de toelating 

arbeidsprestaties ontbreekt
• De heer Yusuf Akyurek: voldoet niet aan de taalvoorwaarden, de toelating 

arbeidsprestaties, het rijbewijs en medische keuring ontbreken
• De heer Karakut: voldoet niet aan de taalvoorwaarden en de toelating 

arbeidsprestaties ontbreekt.

23. PATRIMONIUM - VOORSTEL TOT AANKOOP PERCEEL - MEZENWEG ZN

Feiten en context
• Vanwege de heer Zwijsen Serge, wonende Avenue Albert 1er 28 te 1342 

Ottignies-Louvain-La-Neuve, ontvingen wij op 2 juni 2020 een spontaan schrijven 
waarbij de eigenaar ons een voorstel doet tot aankoop van zijn eigendom.
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• Het terrein is gelegen langsheen de Mezenweg ZN en gekend bij het kadaster als 
zijnde Afdeling 1 Sectie A nr. 243E/2.

• Het college van burgemeester en schepenen slaagt er niet in om een consensus te 
vinden, waardoor de burgemeester van rechtswege het dossier voorlegt aan de 
gemeenteraad.

Juridische gronden
• Artikel 41 § 2, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 

(Belgisch Staatsblad dd. 15 februari 2018): de gemeenteraad is bevoegd voor de 
daden van beschikking over onroerende goederen (o.a. aankoop van een 
onroerend goed).

• Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Afbakening Vlaams Strategisch Gebied 
rond Brussel en aansluitende open ruimte gebieden" van 16 december 2011.

• Gewestelijk ruimtelijk Uitvoeringsplan "Afbakening Vlaams Strategische Gebied 
rond Brussel en aansluitende open ruimte gebieden - cluster Zaventem" van 20 
maart 2015.

• Beschermde landschappen "Park Jourdain" vastgesteld bij K.B. van 3 maart 1976.
• Zitting van het college van burgemeester en schepenen van 14 juli 2020.

Adviezen
• Er is een mondelinge bevraging geweest bij de groendienst.

Argumentatie
• Het perceel waarvan sprake is gelegen in het noordoostelijk deel van de 

gemeente. Het perceel vormt samen met vier andere percelen een eiland tussen 
de Mezenweg, Arthur Dezangrélaan en de Ring om Brussel R0.

• Het zijn allen beboste percelen en liggen binnen de grenzen van de 
afbakeningslijn van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan VSGB. Het is 
gelegen in een herbestemd gebied en bijgevolg is het gewestplan Halle-Vilvoorde-
Asse, vastgesteld bij KB van 7 maart 1977, niet meer van toepassing. Het perceel 
is volgens dit GRUP gelegen in een parkgebied, artikel C6.4. Dit gebied behoort 
tot de bestemminsgcategorie "overig groen".

• De percelen maken eveneens deel uit van het beschermd landschap "Park 
Jourdain".

• Het perceel, gekend bij het kadaster als zijnde Afdeling 1 Sectie A nr. 243E/2, 
heeft een totaaloppervlakte van 17a en 44ca.

• Het voorgestelde bedrag dat wordt aangereikt door de eigenaars is 25 000 euro, 
die hij zou hebben betaald een twintig tal jaar geleden. Hiervan is geen bewijs van 
aankoop bijgevoegd en kan betwist worden. De vraagprijs is bijgevolg 14,33 euro 
per m². 

• Op het perceel ligt een verlaten tennisterrein en staat een tuinberging, waarvoor 
geen vergunning werd afgeleverd en is bijgevolg vreemd aan de bestemming.

• Aangezien het terrein gelegen is in een groen gebied, bebost is en gelegen naast 
de Ring om Brussel, is van bebouwing geen sprake en zal altijd als groen ingericht 
worden.

• Zowel de groendienst als de dienst omgeving zien geen meerwaarde voor het park 
Jourdain. 

• Op basis van deze overwegingen stelt de dienst voor niet in te gaan op het bod 
van de heer Zwijsen, Serge.

Financiële gevolgen
Geen financiële kredieten ter beschikking op AR22000000 "Terreinen".

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om dit punt niet behandelen.



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.

26

BESLOTEN ZITTING

24. AANWERVING - AANWIJZING OMGEVINGSAMBTENAAR

Feiten en context
• Op 23 februari 2017 werd de functie van stedenbouwkundig ambtenaar vervangen 

door die van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze wordt door de 
gemeenteraad aangewezen.

• Mevrouw Faye Vermote werd op 17 december 2019 aangesteld als 
architect/omgevingsambtenaar na een aanwervingsexamen waarbij zij als enige 
geslaagde kandidaat uit de procedure kwam voor de functie. Zij is de enige 
kandidaat die voldoet aan de voorwaarden om nu formeel aangewezen te worden 
door de gemeenteraad als omgevingsambtenaar.

Juridische gronden
• Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het 

decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
◦ Artikel 143 - 146 waarbij de vereisten op opleidingsniveau en kwaliteit bepaald 

worden.
• Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning Artikel 9 § 1. 

dat bepaalt dat iedere gemeente bij gemeenteraadsbeslissing minimaal één 
gemeentelijke omgevingsambtenaar aanwijst.

• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2019 
betreffende de statutaire aanstelling op proef van mevrouw Faye Vermote voor de 
functie Architect/Omgevingsambtenaar A1a-A3a.

Argumentatie
• Betrokkene heeft op het ogenblik van aanstelling het juiste opleidingsniveau (een 

masterdiploma dat toegang geeft tot niveau A), evenals minstens twee jaar 
relevante beroepservaring.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met 20 ja-stemmen, 1 onthouding

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om mevrouw Faye Vermote vanaf 1 januari 2020 aan te wijzen 
als omgevingsambtenaar.

Bij afloop van de zitting wenst raadslid Edwards een algemene opmerking te maken, 
namelijk dat het niet altijd gemakkelijk is om digitaal te vergaderen en dat, wanneer er 
een technisch probleem is, men zou moeten afspreken hoe hier mee om te gaan.

Misschien moet men niet te streng zijn, zoals nu het geval was met raadslid Crucifix.

De voorzitter merkt op dat raadslid Crucifix hem had moeten informeren van haar 
technisch probleem in de plaats van een bericht te sturen naar een collega van de fractie, 
zo had gepast en vooral tijdig kunnen reageren.

Raadslid Vandersteen vraagt hierop om opnieuw in de raadzaal te mogen vergaderen.
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Tenslotte bekijkt de gemeenteraad wanneer zij een zitting bij spoedeisendheid zouden 
kunnen houden en dit naar aanleiding van de vraag van schepen d'Ursel bij het eerste 
agendapunt. De gemeenteraad spreekt af om deze zitting op vrijdag 28 augustus 2020 
om 8u te houden.

Raadslid Devleeschouwer merkt op dat zij niet aanwezig zal zijn indien er geen 
bijkomende elementen zijn in het dossier en acht het desgevallend niet aanvaardbaar 
voor spoedeisende behandeling.

Raadslid Marichal vraagt of de aanvrager over een business plan beschikt en of men enig 
zicht heeft op de realiseerbaarheid van het project. Wat als ze binnen twee jaar stoppen, 
hebben we dan 500 000 € voor niet uitgegeven?

Raadslid Vermeulen vraagt of er een infomoment georganiseerd zou kunnen worden 
voorafgaandelijk aan deze nieuwe gemeenteraad.

Raadslid Vandersteen voegt toe dat er geen dossier is, welke huurprijs zou voorgesteld 
worden? En wat houdt de meetstaat concreet allemaal in, normaal gezien ging men dit 
gebouw afbreken, hij is verbaasd over het project dat voorgelegd wordt.

Joëlle Eggermont
Algemeen directeur

Luc Timmermans
Voorzitter


