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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 27/10/2020
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. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 29 september 2020
2. Bekrachtiging besluit burgemeester van 30 september 2020, houdende aanpassing 

besluit van de burgemeester van 14 september 2020, houdende COVID-19 - 
vergaderingen bestuursorganen

3. Aanpassing beslissing van 28 april 2020, houdende Corona - Gemeentelijke 
hinderpremie handelaars

4. Kerkfabriek Sint-Dominicus - rekening 2019
5. Kerkfabriek Sint-Pancratius - rekening 2019
6. Iverlek - Buitengewone algemene vergadering - 8 december 2020
7. Commissie Bestuur - Verslag 1 september 2020
8. Omgeving - Subsidiereglement - Beschermingspanelen/terugslagkleppen in het 

kader van overlast door overstromingen
9. Riopactcomité - Verslag van 15 september 2020
10. Vervanging lid commissie bestuur Mvr.  S. Crucifix door raadslid B. Vandersteen
11. Haviland wijkwerken - Verslag - 15 september 2020
12. Mondelinge vragen
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OPENBARE ZITTING

1. GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VAN 29 SEPTEMBER 2020

Feiten en context
• Zitting van de gemeenteraad van 29 september 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 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)

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

2. BEKRACHTIGING BESLUIT BURGEMEESTER VAN 30 SEPTEMBER 2020, 
HOUDENDE AANPASSING BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 14 
SEPTEMBER 2020, HOUDENDE COVID-19 - VERGADERINGEN 
BESTUURSORGANEN

Feiten en context
• Op 14 september 2020 heeft de burgemeester een besluit genomen over de 

organisatie van de vergaderingen van de bestuursorganen van de gemeente en 
het OCMW. Dit besluit werd genomen overeenkomstig de richtlijnen van de 
Vlaamse Overheid die gelden vanaf 1 september 2020 en werd bekrachtigd door 
de gemeenteraad op 29 september 2020.

• Aangezien de evolutie van de pandemie niet gunstig verloopt en er bovendien 
steeds meer gevallen zijn waar mensen (en dus ook raadsleden) in quarantaine 
dienen te gaan, is het aangewezen om de mogelijkheid te geven aan de voorzitter 
van de openbare vergaderingen om toch te beslissen digitaal te vergaderen, 
indien hij van oordeel is dat de volksgezondheid of de democratische 
besluitvorming in het gedrang komen.

• In voorkomend geval worden de vergadering via videostreaming openbaar 
gemaakt voor de bevolking.

• De burgemeester heeft voormeld besluit van 14 september 2020 bij besluit van 
30 september 2020 in die zin aangepast.

• Thans dient de gemeenteraad dit besluit van 30 september 2020 te bekrachtigen.

Juridische gronden
• Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 134§1 en 135
• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 63
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• 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

• Nieuwe kader voor vergaderingen van lokale bestuursorganen vanaf 1 september 
2020 (21 augustus 2020)

• Besluit van de burgemeester van 14 september 2020, houdende COVID-19 - 
vergaderingen bestuursorganen, bekrachtigd bij beslissing van de gemeenteraad 
van 29 september 2020

• Besluit van de burgemeester van 30 september 2020, houdende aanpassing 
besluit van de burgemeester van 14 september 2020, houdende COVID-19 - 
vergaderingen bestuursorganen

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
Bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 30 september 2020, houdende 
aanpassing besluit van de burgemeester van 14 september 2020, houdende COVID-19 - 
vergaderingen bestuursorganen.

3. 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 eindigde krachtens artikel 5 van het reglement op 31 
mei 2020. Deze termijn werd bij beslissing van 23 juni 2020 verlengd tot 15 juni 2020.
Desalniettemin werden niet alle potentiële begunstigden via de gewoonlijke 
gemeentelijke kanalen geïnformeerd over deze premie.
Het is billijk om, in het algemeen, de mogelijkheid te geven om laattijdige aanvragen 
vooralsnog tot 31 december 2020 te behandelen. en het reglement dienovereenkomstig 
aan te passen. Er is hiervoor meer als voldoende budgettaire ruimte.

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, zoals aangepast bij beslissing van het 
college van burgemeester en schepenen van 5 mei 2020, bekrachtigd bij besluit 
van de gemeenteraad van 26 mei 2020, bij  beslissing van de gemeenteraad van 
26 mei 2020 en bij beslissing van de gemeenteraad van 23 juni 2020, 
inzonderheid artikel 5.

Financiële gevolgen
Desgevallend bijkomende premiebedragen.

Besluit met eenparigheid der stemmen

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 
woorden 'vóór 15 juni 2020' vervangen door 'vóór 31 december 2020'.
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Artikel 2:
Een gecoördineerde versie van het reglement wordt bij deze beslissing gevoegd en maakt 
er integraal deel van uit.

4. KERKFABRIEK SINT-DOMINICUS - REKENING 2019

Feiten en context
• De rekening werd aan de gemeente bezorgd op 2 oktober 2020.
• De rekening van de kerkfabrieken dient jaarlijks voor advies aan de 

gemeenteraad te worden voorgelegd.
• Ongeacht wanneer de rekeningen worden binnengebracht heeft de gemeenteraad 

een termijn van vijftig dagen na ontvangst van de rekening bij de gemeente om 
advies uit te brengen, bij gebreke waaraan geacht wordt positief advies te hebben 
verleend.

Juridische gronden
• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 55, §1 gewijzigd bij 

decreet van 6 juli 2012, dat bepaalt :
◦ De rekeningen worden jaarlijks voor 1 mei samen bij de gemeenteoverheid en 

tegelijkertijd bij de provinciegouverneur ingediend door het centraal 
kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren;

• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 55, §2, dat bepaalt :
◦ De rekeningen zijn onderworpen aan het advies van de gemeenteraad;
◦ Bij ontsteltenis van het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur 

binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van 
de rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de gemeenteraad geacht een 
gunstig advies te hebben verleend.

Financiële gevolgen

Ontvangsten Exploitatie 22 705,22 euro
Investeringen 39 325,00 euro
Totaal 62 030,22 euro

Uitgaven Exploitatie 20 202,90 euro
Investeringen 39 325,00 euro
Totaal 59 527,90 euro

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over de jaarrekening 2019 van de 
kerkfabriek Sint-Dominicus.

5. KERKFABRIEK SINT-PANCRATIUS - REKENING 2019

Feiten en context
• De rekening werd ons bezorgd op 2 oktober 2020.
• De rekening van de kerkfabrieken dient jaarlijks voor advies aan de 

gemeenteraad te worden voorgelegd.
• Ongeacht wanneer de rekening wordt binnengebracht heeft de gemeenteraad een 

termijn van vijftig dagen na inkomen van de rekening bij de gemeente om haar 
advies uit te brengen, bij gebreke waaraan geacht wordt positief advies te hebben 
verleend.
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Juridische gronden
• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 55, §1,gewijzigd bij 

decreet van 6 juli 2012, dat bepaalt 
◦ De rekeningen worden jaarlijks voor 1 mei samen bij de gemeenteoverheid en 

tegelijkertijd bij de provinciegouverneur ingediend door het centraal 
kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren;

• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 55, §2, dat bepaalt :
◦ De rekeningen zijn onderworpen aan het advies van de gemeenteraad.
◦ Bij ontsteltenis van het versturen van zijn advies binnen een termijn van 

vijftig dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de rekeningen bij de 
gemeenteoverheid, wordt de gemeenteraad geacht gunstig advies te hebben 
verleend.

Financiële gevolgen

Ontvangsten Exploitatie 123 051,60 euro
Investeringen     9 000,00 euro
Totaal 132 051,06 euro

Uitgaven Exploitatie 123 749,94 euro
Investeringen  67 190,39 euro
Totaal 190 940,33 euro

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over de jaarrekening 2019 van de 
kerkfabriek Sint-Pancratius.

6. IVERLEK - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - 8 DECEMBER 2020

Feiten en context
• Iverlek nodigt het gemeentebestuur uit per aangetekende zending van 9 

september 2020 voor de buitengewone algemene vergadering.
• De vergadering vindt plaats op dinsdag 8 december 2020 om 18.00 uur in 

‘Waerboomhof, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Groot-Bijgaarden,
• Afwachtend op de federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de 

gouverneurs en de richtlijnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent 
het coronavirus COVID-19 en de impact hiervan op de vergadering, wordt er 
gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten te 
nemen.

• Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een 
schriftelijke algemene vergadering, indien dit noodzakelijk mocht blijken.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 41, 20°, en 432.
• Gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2019 waarbij raadslid Anne-Charlotte Sala 

aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger.
• Gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2020, waarbij raadslid Bruno Schroeven 

aangesteld werd als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

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

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van de algemene vergadering van 
8 december 2020 van Iverlek.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van Iverlek d.d. 8 december 2020:

1) Aanpassen van de statuten als volgt:
a) Wijziging van het doel/voorwerp 
b) Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II 

Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 15, 16bis, 17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 
38, 40, bijlage 1, 1bis en bijlage 3
Toevoegen van een artikel 29ter.

2) Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een 
medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator 
om de beslissingen genomen in de agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te 
doen vaststellen

3) Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur 
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 
2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.

4) Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
5) Statutaire benoemingen.
6) a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de 

activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en 
diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ – verslag van de raad van 
bestuur en van de commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende 
de inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 8 december 
2020.
b. Desgevallend aanvaarding / uitbreiding activiteiten gemeenten voor 
(neven)activiteiten.

7) Statutaire mededelingen. 

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde 
statutenwijzigingen van Iverlek met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het 
doel/voorwerp van Iverlek.

Artikel 4:
• in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering

De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die fysiek dan wel digitaal zal 
deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Iverlek op 8 
december 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou 
worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 2 en 3 van 
onderhavige beslissing.

• in geval van schriftelijke algemene vergadering
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder 
de voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het 
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standpunt van de gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke 
algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger 
van de gemeente/stad) als een bindend akkoord te worden beschouwd dat 
opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke 
goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van 
bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering en waarbij de individuele 
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan 
de toezichthoudende overheid.

Artikel 5:
De gemeenteraad beslist om het mandaat te bevestigen van mevrouw Anne-Charlotte 
Sala als gemeentelijke vertegenwoordiger om de vergadering bij te wonen, conform de 
gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2019.

Artikel 6:
De gemeenteraad beslist om de vertegenwoordiger, mevrouw Anne-Charlotte Sala, te 
mandateren om de agendapunten op de buitengewone vergadering van 8 december 
2020 van Iverlek goed te keuren.

Artikel 7:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer ervan kennis te geven aan de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek voor 1 december 2020.

7. COMMISSIE BESTUUR - VERSLAG 1 SEPTEMBER 2020

Feiten en context
• Op 1 september 2020 heeft de Commissie Bestuur een vergadering gehouden met 

als agendapunten: 
◦ Deontologische code mandatarissen
◦ Herziening huishoudelijk reglement gemeenteraad

Juridische gronden
• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 37
• Gemeenteraadsbeslissing van 17 december 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 vergadering van de Commissie 
Bestuur van 1 september 2020.

8. OMGEVING - SUBSIDIEREGLEMENT - 
BESCHERMINGSPANELEN/TERUGSLAGKLEPPEN IN HET KADER VAN 
OVERLAST DOOR OVERSTROMINGEN

Feiten en context
• De gemeente Kraainem wordt regelmatig getroffen door overstromingen. Naast 

de maatregelen die de gemeente neemt bij de overstromingen wil de gemeente 
Kraainem haar inwoners niet in de kou of in het water laten staan.

• Vraag om een subsidiereglement op te stellen dat de getroffen inwoners toelaat 
om een premie aan te vragen bij aankoop van verschillende kleinschalige 
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producten die de wateroverlast aan hun eigendom bij toekomstige overstromingen 
kunnen beperken. 

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

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave
21400000 / 020000 3-2-
13 3-2

€ 20 000 

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om volgend subsidiereglement, m.b.t. 
beschermingspanelen/terugslagkleppen in het kader van overlast door overstromingen, 
vast te stellen:

Subsidiereglement beschermingspanelen/terugslagkleppen in het kader 
van overlast door overstromingen

Toepassingsgebied

Artikel 1
Dit reglement is van toepassing voor de subsidiëring van de levering en de 
plaatsing van beschermingspanelen en/of terugslagkleppen voor gebouwen in 
Kraainem, die gelegen zijn in overstromingsgebied, zoals vastgesteld door de 
Vlaamse overheid, d.w.z. in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied.

Bovendien moet aantoonbaar zijn dat er in die gebouwen sinds de overstromingen 
van 2015 water is binnengedrongen of dat specifieke preventieve maatregelen dit 
kon voorkomen.
De genomen maatregel moet bijdragen tot preventie van wateroverlast ten gevolge 
van een natuurfenomeen.

Artikel 2
Volgende (rechts)personen komen in aanmerking om een subsidie aan te vragen:
• Elke natuurlijke persoon ingeschreven in de bevolkingsregisters van Kraainem; 
• Elke rechtspersoon eigenaar van een gebouw in Kraainem; 
• Elke lokale vereniging met niet-commerciële doeleinden, die eigenaar of huurder 
is van een woning, appartement, gebouw of handelspand.

Artikel 3
Volgende werken komen in aanmerking voor de subsidie:
• Levering en plaatsing van waterwerende panelen
• Levering en plaatsing van terugslagkleppen

Artikel 4
Dit reglement is van toepassing op werken uitgevoerd:
• retroactief, tussen 1 januari 2019 en 1 november 2020
• vanaf 1 november 2020 tot en met 31 december 2025

Bedrag

Artikel 5
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De subsidie bedraagt in totaal maximaal 2.000 EUR per gebouw en 50% van de 
werkelijke leverings- en plaatsingskosten.

Er kan een aparte aanvraag ingediend worden voor de in artikel 3 vermelde 
leverings- en plaatsingskosten, maar telkens slechts éénmaal per gebouw.

Om het maximaal bedrag vermeld in het eerste lid te bepalen worden de in het 
tweede lid vermelde aanvragen samengeteld.

Voorwaarden

Artikel 6
Per aanvraag dient de totale kostprijs van de leverings- en plaatsingskosten 
minstens 150 EUR te bedragen.

De subsidie kan slechts toegekend worden mits voorlegging van de originele 
facturen (bestelbons of kastickets zijn niet geldig).

Enkel de werken uitgevoerd door een erkende ondernemer komen in aanmerking 
voor de subsidie. Hieronder wordt verstaan een ondernemer waarbij kan worden 
aangetoond dat dergelijke activiteiten tot zijn hoofdactiviteit behoren.

Aanvraagprocedure

Artikel 7:
De aanvraag moet gebeuren op een standaard aanvraagformulier opgesteld door de 
gemeente Kraainem. Dit formulier is verkrijgbaar op de dienst Milieu of digitaal 
beschikbaar op www.kraainem.be.

De aanvraag moet gebeuren binnen een termijn van twee maanden na 
factuurdatum en bezorgd worden bij de dienst milieu van de gemeente. De 
aanvragen die betrekking hebben op werken uitgevoerd tussen 1 januari 2019 en 1 
november 2020, moeten ingediend worden voor 30 juni 2021.

Toekenning

Artikel 8:
Na een onderzoek van het volledige aanvraagdossier, wordt de subsidie door het 
college van burgemeester en schepenen toegekend aan de persoon of 
rechtspersoon aan wie de leverings- en plaatsingskosten werden gefactureerd.

De uitbetaling gebeurt via overschrijving op rekening van de begunstigde.

Aanvragen die geweigerd worden, zullen het voorwerp uitmaken van een 
gemotiveerde beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Subsidies 
die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen teruggevorderd 
worden, onverminderd eventuele gerechtelijke vervolgingen.

Inwerkingtreding/geldigheid

Artikel 9:
Dit subsidiereglement treedt in werking op 1 november 2020 en eindigt op 31 
december 2025.

9. RIOPACTCOMITÉ - VERSLAG VAN 15 SEPTEMBER 2020
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Feiten en context
• Raadslid Luc Timmermans heeft op 15 september de vergadering van het 

Riopactcomité bijgewoond.
• Het verslag van de vergadering wordt ter kennisgeving aan de gemeenteraad 

bezorgd.

Juridische gronden
• Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij de heer Luc Timmermans 

aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger voor Riopactcomité.

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het Riopactcomité van 15 september 
2020.

10. VERVANGING LID COMMISSIE BESTUUR MVR.  S. CRUCIFIX DOOR 
RAADSLID B. VANDERSTEEN

Feiten en context
• Mevrouw S. Crucifix-Kekli heeft haar ontslag aangeboden als commissielid van de 

commissie bestuur.
• De fractie DéFI+ MR+ Ind. draagt de heer B. Vandersteen voor als vervanger van 

mevrouw S. Crucifix-Kekli als lid van de commissie bestuur.

Juridische gronden
• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 37

Besluit
Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van de voordracht van de heer B. Vandersteen als 
vervanger van mevrouw S. Crucifix-Kekli als lid van de commissie bestuur.

11. HAVILAND WIJKWERKEN - VERSLAG - 15 SEPTEMBER 2020

Feiten en context
• Op 15 september 2020 heeft raadslid N. Woitrin de driemaandelijkse vergadering 

van Haviland wijkwerken bijgewoond:
◦ De cijfers per gemeente werden overlopen. In Kraainem zijn er 31 gebruikers 

voor 8 Wijk-Werkers.
◦ We zien een kleine herstart na de terugval gelinkt met Corona, behalve in 

Wemmel
◦ WW/Haviland heeft een verslag over de werkloosheid bezorgd aan alle 

burgemeesters en algemene directeurs
▪ Kraainem telde eind juli 2020:  329 werklozen, dit is iets meer dan een 

jaar ervoor
▪ Het verslag is heel precies en vermeldt de leeftijdsgroep, het studieniveau 

enz
◦ Sommige gemeenten hebben initiatieven genomen om gratis bescheiden 

informatica-opleidingen aan te bieden aan  mensen zonder diploma die 
werkloos zijn en weinig vertrouwd zijn met informatica
▪ de website https://www.subsidiemanager.be/  biedt veel mogelijkheden 

om gratis opleidingen te organiseren voor werklozen
▪ de gemeente hoeft niets te betalen, wat een troef is, maar moet wel het 

initiatief nemen om subsidiemanager te contacteren 
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▪ de opleidingen zijn gratis voor wie OCMW steun ontvangt
◦ Nog een voorbeeld: de gemeente Affligem heeft een deel van de ontvangen 

CORONA premie gebruikt om zelf informatica-opleidingen te organiseren 
(gratis voor bepaalde profielen, of mits een zeer geringe bijdrage)

◦ Suggestie voor de gemeente Kraainem (ook voor het OCMW)
▪ Het zou heel gemakkelijk zijn voor de gemeente om gratis informatica-

opleidingen op touw zetten 
▪ De sanitaire crisis heeft ongetwijfeld een toename van het aantal 

werklozen en eenzamen in de gemeente tot gevolg gehad; dat initiatief zou 
ze ondersteunen.

▪ Problematiek van de Wijk-werkers: rechtstreeks en proactief contact 
opnemen met de werklozen, problematiek sociale isolatie en digitale 
achterstand

▪ Er zijn ongetwijfeld nog andere mensen die geïsoleerd zijn in Kraainem 
(cfr. Verslag werkloosheid)

◦ Om geen enkel misverstand te laten bestaan: na elke vergadering van de 
Wijk-Werkers zal ik een verslag per mail sturen naar alle leden van de ocmw-
raad en aan de betrokken ambtenaren van de diensten, met name Stéphanie 
Vousure (contactpersoon ocmw) en Myriam Vernimmen (contactpersoon 
gemeente).

◦ Bijgevoegd ook het verslag van de vergadering ter informatie.

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van Haviland 
wijkwerken van 15 september 2020.

12. MONDELINGE VRAGEN

Mondelinge vragen:
1) Raadslid A. Ivansky - Meerjarenplan 2020-2025:

◦ Gezien het reële risico dat de inkomsten over de periode van het huidige 
meerjarenplan 2020-2025 lager zullen uitvallen dan voorzien, stel ik  voor om 
een speciale Commissie Algemene Financiering mid-november 2020 bijeen te 
roepen om de grote oriëntaties van het MJP 2020-2025 bij te werken zodat 
voldoende tijd wordt voorzien om zich te kunnen voorbereiden op de GR van 
december 2020.

◦ De burgemeester antwoordt dat alles werd gedaan om de nodige hulp te 
krijgen ten einde de nodige financiële simulaties te kunnen maken, hij dankt 
de diensten hiervoor. 12 november zou inderdaad haalbaar moeten zijn voor 
een financiële commissie.

◦ De burgemeester zegt dat men inderdaad voorzichtig moet zijn.
◦ De openbare werken, de investeringen patrimonium en de personeelskosten 

zijn de drie grote hoofdstukken waar de volgende dagen op gefocust zal 
worden.

◦ Tegen 12 november zal men alleszins reeds verschillende scenario's kunnen 
bekijken.

2) Raadslid A. Van Herck - Zonnepanelen:
▪ Raadslid Van Herck deed in 2019 het voorstel om een premie te voorzien 

voor eigenaars die zonnepanelen lieten installeren. Hij vraagt wat de stand 
van zaken is.

3) Raadslid A. Van Herck - Elektrische fietsen:
◦ Raadslid Schroeven heeft in mei 2020 voorgesteld om een premie te voorzien 

voor de aankoop van elektrische fietsen en vraagt wat de stand van zaken is 
in dit dossier. Hij vraagt ook of er hier retroactiviteit voorzien zal worden.
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◦ De burgemeester antwoordt dat dit past in de budgettaire oefening die 
gemaakt zal worden binnenkort, er zullen keuzes gemaakt moeten worden.

4) Raadslid A. Van Herck - Steun verplegers:
◦ Raadslid Van Herck zegt dat sinds maart er mensen zijn die dag en nacht 

werken voor ons, de verplegers. Hij stelt voor om deze ook financieel te 
steunen.

◦ De burgemeester acht dit een terecht punt maar merkt op dat men niet 
iedereen zal kunnen steunen. Er zijn nog andere categorieën van mensen die 
niet geholpen worden en dit ook nodig hebben. We moeten hier heel 
voorzichtig mee zijn.

5) Raadslid A. Van Herck - Betaling huur sporthal:
◦ Raadslid Van Herck vraagt naar de stand van zaken in dit dossier, waarop de 

voorzitter vraagt om dit punt niet in openbare zitting van de gemeenteraad te 
behandelen. Dit dossier hoort thuis binnen het college van burgemeester en 
schepenen.

6) Raadslid N. Woitrin - Verkeerssituatie op- en afritten Ring:
◦ Raadslid N. Woitrin vraagt de stand van zaken inzake de veiligheid rond 

bovenvermelde afritten en dit naar aanleiding van een ongeluk enkele dagen 
voordien. Ze vraagt wat de verschillende partijen, BAM, politie, doen in deze. 
Deze situatie dient volgens haar dringend opgelost te worden.

◦ De burgemeester bevestigt het ongeluk en de onveilige situatie. Hij acht dit 
een wake-up call richting AWV en BAM om de situatie veiliger te maken. De 
situatie van 2 op de 4 opritten is reeds sterk verbeterd maar er zijn nog 
problemen, voornamelijk van Wezembeek- Het is de wegpolitie die bevoegd is, 
niet de WOKRA. Niet alles ligt op het grondgebied van Kraainem.

7) Raadslid B. Vandersteen - Verdeling site vredegerecht -Chaudron - PWA:
◦ Raadslid B. Vandersteen vraagt wat de stand van zaken is in dit dossier.

8) Raadslid B. Vandersteen - Huishoudelijk reglement - Artikel 11:
◦ Raadslid B. Vandersteen vraagt of burgemeester en schepenen ook 

mondelinge vragen mogen stellen.
◦ De burgemeester bevestigt hetgeen de algemeen directeur hierop antwoordt, 

namelijk dat het recht tot vragen stellen vragen van gemeenteraadsleden aan 
het college betreft. Het is niet de bedoeling dat leden van het college aan 
zichzelf vragen stellen.

9) Raadslid B. Vandersteen - Gemeenteraad 29 september 2020
◦ Raadslid B. Vandersteen merkt op dat er foto’s (screenshots) van de digitale 

gemeenteraad gepubliceerd werden op een facebookpagina ‘Nous aimons la 
commune de Kraainem’. Hij vraagt of dit niet in strijd is met de bepalingen 
van het huishoudelijk reglement, dat stelt dat noch foto’s noch opnames van 
de zitting toegelaten zijn.

10)Raadslid V. De Meutter-Cardinael - Werking nieuwe verkeerslichten 
Wezembeek/Astridlaan:
◦ Raadslid V. De Meutter-Cardinael merkt op dat de lichten niet lang genoeg op 

groen staan voor voetgangers, soms helemaal niet. Ze vraagt om dit te 
analyseren.

◦ Schepen Simon antwoordt dat er slimme installaties zijn met computers die 
bijna geen groen licht meer voorzien voor de voetgangers of fietsers 
behoudens voorafgaandelijke knopdruk, waarna men genoeg tijd heeft om 
over te steken. Veel mensen gebruiken dit nog niet. De diensten zullen 
panelen plaatsen.

11)Raadslid O. Joris- Kruispunt Astridlaan/Seringenstraat:
◦ Raadslid O. Joris merkt op dat er een nieuwe scheidingslijn werd geplaatst met 

palen, die enkele uren nadien verwijderd werden door iemand. Deze palen 
liggen nog altijd aan de kant van de weg, naast een kast, op de grond. Hij 
vindt dit niet kunnen en vraagt om het nodige te doen om deze palen te 
verwijderen.
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◦ Schepen Simon licht toe dat er eerst een eiland werd voorzien tussen beide 
stroken, dit werd niet geplaatst en vervangen door een plastieken element 
met palen. Het was gevaarlijk en onzichtbaar, men zoekt nu naar een betere 
oplossing.

12)Raadslid Fr. Devleeschouwer - Recyclagepark:
◦ • Raadslid Fr. Devleeschouwer vraagt hoelang het park nog dicht blijft? Ze 

vraagt of de definitieve sluiting gepland is en of er een toekomstig akkoord is 
met Wezembeek-Oppem?.

13)Raadslid Fr. Devleeschouwer - Borstonderzoek:
◦ Raadslid Fr. Devleeschouwer vraagt de bevolking in alle talen aan te schrijven 

in de toekomst om een betere opkomst te hebben. Ze vraagt hoeveel mensen 
opgeroepen zijn geweest en hoeveel vrouwen er uiteindelijk zijn geweest. Ze 
vindt dat de communicatie in verschillende talen moet gebeuren bij zulke 
initiatieven.

◦ Schepen Constant antwoordt dat dit een probleem van taalwetgeving is, bij 
geadresseerd drukwerk dient de briefwisseling in het Nederlands opgesteld te 
worden. Dit is reeds besproken geweest met de andere faciliteitengemeenten. 
In de toekomst is het mogelijk dat men niet meer met de mammobiel werkt 
maar dat de vrouwen uitgenodigd zullen worden in een medisch centrum zoals 
het MCH bv. Voor de rest zijn er geen gegevens beschikbaar aangezien de 
gemeente niet de organiserende overheid is.

14)Raadslid D. Cardon de Lichtbuer - Bruiloften:
◦ Raadslid D. Cardon de Lichtbuer vraagt of de gemeente iets voorzien heeft 

voor de bruiloften die tijdens de coronacrisis gevierd hadden moeten worden?
◦ De burgemeester antwoordt dat de mensen een brief zouden kunnen krijgen 

met de mogelijkheid om alsnog in klein comité ontvangen te worden in de 
gemeenteraadzaal. Dit dient bekeken te worden.

Joëlle Eggermont
Algemeen directeur

Luc Timmermans
Voorzitter


