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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 24/11/2020
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, Anne-Charlotte Sala en Johan Forton
Raadsleden: Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon 

de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Carel Edwards, 
Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, 
André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie 
Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra 
Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven

Raadslid Pierre Simon vervoegt de vergadering vanaf punt 23.

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 27 oktober 2020
2. Leningen Belfius - Groepering - Verlenging
3. Belasting verspreiding niet geadresseerd drukwerk
4. Commissie Financiën - Verslagen 23 september 2020 & 10 november 2020
5. Tarieven hospitalisatieverzekering 2021
6. Haviland Intercommunale  - Buitengewone algemene vergadering - 16 december 

2020
7. Interza - Jaarvergadering -16 december 2020
8. Subsidies - Cultuurraad Kraainem - Verdeling 2020
9. Subsidies - Conseil Culturel francophone - Verdeling 2020
10. Subsidies - Conseil des sports - Verdeling 2020
11. Subsidies - Fanfare Kunst & Vrijheid - Verzoek tot financiële tegemoetkoming
12. Subsidies - Scouts Saint-André Tervuren - 2020
13. Subsidies - Scouts Saint-Pancrace 39 en 88 - 2020
14. Subsidies - Scouts Saint-Dominique 67 en 106 - 2020
15. Subsidies - 40ème Unité Guide Saint-Joseph Wezembeek-Oppem - 2020
16. Subsidies - Chiro BAM - 2020
17. Subsidies - Speelpleinen Kadee- Werkingstoelagen 2020
18. Subsidies - Sportkra -Werkingstoelagen 2020
19. Milieu – Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de 

nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen
20. Milieu – VLM – landinrichtingsproject “Plateau van Moorsel” – inrichtingsplan 

Fietslinken – Overdracht van onroerende goederen
21. Bulletin schriftelijke vragen
22. Behandeling mondelinge vragen vorige zitting
23. Mondelinge vragen
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OPENBARE ZITTING

1. GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VAN 27 OKTOBER 2020

Feiten en context
• Zitting van de gemeenteraad van 27 oktober 2020 waarbij de notulen evenals het 

zittingsverslag dienen goedgekeurd te worden

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald door Deel I, Afdeling 

2, de werking werking van de gemeenteraad.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van  27 
oktober 2020 goed.

2. LENINGEN BELFIUS - GROEPERING - VERLENGING

Feiten en context
• In het kader van actief schuldbeheer, waar er een bewuste keuze wordt gemaakt 

tussen het renterisico en de intrestlast verbonden aan de schuldportefeuille, stelt 
Belfius enkele aanpassingen voor aan de schuldportefeuille van de gemeente 
Kraainem.

Juridische gronden
• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 

aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Argumentatie
• Gelet op de mogelijkheid die voortvloeit uit het bijzonder bestek voor de opdracht 

van financiële diensten, tot dewelke de betrokken kredieten horen, en de offerte 
van Belfius Bank n.v..

• Gelet op de rentetoestand.
• Gelet op de alternatieve financieringstechnieken, voorgesteld door Belfius Bank 

n.v., die inspelen op de huidige rentetoestand.
• Gelet op de technische fiches en de indicatieve simulaties, met betrekking tot 

deze alternatieve financieringstechnieken, verstrekt door Belfius Bank N.V., en die 
door het Gemeentebestuur aandachtig werden doorgenomen en die nuttige 
informatie verschaft inzake het contractueel overeengekomen product.

• Dat deze documenten het Gemeentebestuur in staat stellen om alle informatie 
met betrekking tot dit product te begrijpen alsook de gevolgen die eruit kunnen 
voortvloeien; dat  het Gemeentebestuur deze gevolgen aanvaardt.

• Overwegende dat de voorgestelde verrichtingen betrekking hebben op het beheer 
van overheidsschuld en geschieden binnen het contractuele kader van reeds 
bestaande overeenkomsten.

• Overwegende dat de voorwaarden verbonden aan deze technieken slechts beperkt 
geldig blijven en er dus snel moet gehandeld worden.
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Financiële gevolgen
Zie in bijlage dossier Belfius.

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist het voorstel houdende de groepering en verlengingen van de 
leningen, te verwerpen.

3. BELASTING VERSPREIDING NIET GEADRESSEERD DRUKWERK

Feiten en context
• De gemeenteraad van 26 mei 2020 keurde een belastingsreglement goed voor de 

verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk voor de periode 2020-2025.
• De mail van 29 september 2020 uitgaande van de Vlaamse Overheid - 

Agentschap voor Binnenlands Bestuur waarin zij ons mededelen dat de juridische 
gronden als volgt dienen gewijzigd te worden :
◦ De verschillende omzendbrieven die vermeld worden gelden niet meer. Thans 

geldt de omzendbrief van KB ABB/2019 van 15 februari 2019.
◦ Het afvalstoffendecreet van 1981 is vervangen door het decreet van 23 

december 2012 (VLAREMA°.
◦ Het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 (VLAREA) is 

vervangen door het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012;
◦ De milieubeleidsovereenkomst van 2008 is afgelopen en er is geen nieuwe 

overeenkomst tot stand gekomen.
• De mail van 29 september 2020 uitgaande van de Vlaamse Overheid - 

Agentschap voor Binnenlands Bestuur waarin zij ons mededelen dat in het 
aanpassingsbesluit onder artikel 3, bij categorie 1 wellicht per vergissing 0,05 € 
wordt vermeld terwijl dit 0 € moet zijn.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder,  artikel 41 m.b.t. 

de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad inzake het vaststellen van 
gemeentebelastingen..

• Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij 
decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.

• Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen.

• Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 (VLAREMA).
• Omzendbrief KB ABB/209 van 12 februari 2019.

Financiële gevolgen

Budgetsleutel Geraamde inkomst
AR 73424000
BI 002000

€ 129 000 per jaar

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om volgende aanpassing uit te voeren aan het 
belastingsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 mei 2020 naar 
aanleiding van een typfout, het tarief categorie 1 niet 0,05 € bedraagt maar wel 0,00 €:

• Artikel 3 aanpassing tarief categorie 1
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Minimum 
aantal 

exemplaren
Catego
rie 1

kleiner of gelijk aan 
21x15 cm

max A5 0,00 € 3 500 
ex

Catego
rie 2

groter dan 21 X 15 cm max 4 A4 of 2 A3 0,02 € 3 500 
ex

70 €

Catego
rie 3

groter dan 1 Din A4 max 12 A4 of 6 
A3

0,05 € 3500 
ex

175 
€

Catego
rie 4

max 24 A4 of 12 
A3

0,10 € 3500 
ex

350 
€

Catego
rie 5

max 48 A4 of 24 
A3

0,20 € 3500 
ex

700 
€

Catego
rie 6

per bijkomende 12 A4 0,05 € 3500 
ex

175 
€

Catego
rie 7

extra plastic folie* 0,10 € 3500 
ex

350 
€

Catego
rie 8

geplastificeerde folders 10,00 € 25 ex 250 
€

* In het geval van meerdere drukwerken gebundeld in eenzelfde folie, wordt het bedrag 
van de extra belasting verdeeld over het aantal belastingsschuldigen.

• Bij de juridische gronden de volgende aanpassingen zijn gebeurd:
◦ De verschillende omzendbrieven die vermeld worden gelden niet meer. Thans 

geldt de omzendbrief van KB ABB/2019 van 15 februari 2019.
◦ Het afvalstoffendecreet van 1981 is vervangen door het decreet van 23 

december 2012 (VLAREMA).
◦ Het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 (VLAREA) is 

vervangen door het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012.
◦ De milieubeleidsovereenkomst van 2008 is afgelopen en er is geen nieuwe 

overeenkomst tot stand gekomen.

4. COMMISSIE FINANCIËN - VERSLAGEN 23 SEPTEMBER 2020 & 10 
NOVEMBER 2020

Feiten en context
• Op 23 september 2020 en 10 november 2020 heeft de commissie Financiën een 

vergadering gehouden met als agendapunten :
◦ 23 september 2020:

▪ Opvolgingsrapportering 1e semester 2020
▪ Simulatie M2 informeel
▪ Mogelijkheden "Vredegerecht" informeel

◦ 10 november 2020:
▪ Aanpassing meerjarenplan adhv simulatietool BDO

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 de verslagen van de commissie Financiën van 23 
september 2020 en 10 november 2020.
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5. TARIEVEN HOSPITALISATIEVERZEKERING 2021

Feiten en context
• Een overheidsopdracht collectieve verzekering "verzorgingskosten bij 

hospitalisatie of ernstige ziekte" werd door de Federale pensioendienst waar de 
gemeenschappelijke sociale dienst Vlaanderen deel van uitmaakt uitgeschreven 
voor de periode van 2018-2021.

• Deze overheidsopdracht werd gegund aan AG Insurance.
• In de overheidsopdracht werd bepaald dat de tarieven vast stonden voor 2018 en 

2019.
• De tarieven wijzigden niet in 2020.
• Een tariefwijziging wordt doorgevoerd voor 2021.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

◦ Artikel 56 § 3, 2° betreffende de bevoegdheid van het college van 
burgemeester en schepenen inzake aanstelling en ontslag van personeel.

• De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, door de gemeenteraad 
aangenomen op 27 oktober 2015 en wijzigingen op 22 december 2015, 23 
februari 2016, 18 december 2018 en 17 december 2019.
◦ Artikel 212-214 betreffende de hospitalisatieverzekering.

• Wetgeving op overheidsopdrachten van 30 juni 2017

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van de tariefwijziging voor 2021 betreffende de 
collectieve verzekering "verzorgingskosten bij hospitalisatie en ernstige ziekte" m.a.w. de 
hospitalisatieverzekering van AG Insurance.

6. HAVILAND INTERCOMMUNALE  - BUITENGEWONE ALGEMENE 
VERGADERING - 16 DECEMBER 2020

Feiten en context
• Haviland lntercommunale nodigt het bestuur Kraainem uit op de buitengewone 

algemene vergadering, die zal plaatsvinden op woensdag 16 december 2020 om 
18.00 uur, ONLINE via Teams met de mogelijkheid om ook fysiek aanwezig te zijn 
in de kantoren van Haviland - Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 41,20° en 432.
• Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij mevrouw Dorothée Cardon 

de Lichtbuer aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger en de heer 
Alain Van Herck als plaatsvervangend vertegenwoordiger van Haviland.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging voor de buitengewone algemene 
vergadering van Haviland Intercommunale op woensdag 16 december 2020 om 18 uur 
ONLINE via Teams met de mogelijkheid om ook fysiek aanwezig te zijn.
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Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020:

1) Hybride vorm van vergaderen BAV dd. 16.12.2020: goedkeuring;
2) Notulen van de algemene vergadering van 17 juni 2020 goedkeuring;

(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 25 juni 2020 aan de 
deelnemers bezorgd.);

3) De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2021 (art. 
34): goedkeuring;

4) Vervanging lid raad van bestuur (art. 20): goedkeuring;
5) Toetreding politiezone (art. 8): goedkeuring;
6) Varia.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist om mandaat te geven aan mevrouw Dorothée Cardon de 
Lichtbuer als gemeentelijke vertegenwoordiger, zoals reeds bepaald bij 
gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 en haar op te dragen haar stem uit te 
brengen overeenkomstig artikel 2 van deze beslissing.

Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit.

7. INTERZA - JAARVERGADERING -16 DECEMBER 2020

Feiten en context
• Interza nodigt het bestuur Kraainem uit voor de jaarvergadering, op woensdag 16 

december 2020 om 19 uur.
• De vergadering vindt plaats digitaal plaats, de link wordt tijdig aan de 

vertegenwoordigers meegedeeld.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 41,20° en 432:
• Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij de raadsleden Christiaan 

Marichal, Bruno Vandersteen en Olivier Joris aangesteld werden als gemeentelijke 
vertegenwoordigers.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging voor de jaarvergadering op woensdag 
16 december 2020 om 19 uur, die digitaal plaatsvindt.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de 
jaarvergadering van Interza van 16 december 2020:

1) Vaststelling van geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de 
statuten.

2) Goedkeuring van de notulen van 17 juni 2020
3) Begroting 2021 – verdeling van de werkingsmiddelen: toelichting – goedkeuring
4) Aktename vervangingen raadgevend bestuurders
5) Varia.
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Artikel 3:
De gemeenteraad beslist om de mandaten te herhalen van de heren Christaan Marichal, 
Bruno Vandersteen en Olivier Joris, als gemeentelijke vertegenwoordigers, zoals reeds 
bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 en hen 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.

8. SUBSIDIES - CULTUURRAAD KRAAINEM - VERDELING 2020

Feiten en context
• Op 22 oktober 2020 ontving het Team Welzijn van de Cultuurraad Kraainem de 

verdeelsleutel van de subsidies voor hun aangesloten leden.
• Leden die meer dan 1 250 euro toelagen krijgen, dienen financiële 

verantwoordingsstukken in te dienen, conform artikel 2 §2 van het 
subsidiereglement.

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

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

bevoegdheden van de gemeenteraad.
• Het algemeen subsidiereglement van de gemeente Kraainem, goedgekeurd door 

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64930000
BI 070900

10 800 euro nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad keurt de verdeling van de subsidies 2020 aan de leden van de 
Cultuurraad Kraainem goed, op voorwaarde dat leden met toelagen vanaf 
1 250 euro hun financiële verantwoordingsstukken hebben ingediend:

Vereniging Bedrag Rekeningnummer
De Zonderlingen € 822,72 BE71 9796 2927 4569
Dinamo € 969,90 BE42 0012 9833 1054
Davidfonds € 75,00 BE80 0680 6518 9077
M&B € 881,59 BE98 0013 1654 1893
Kunst en Vrijheid € 2135,62 BE62 0012 4703 8161
Filakra € 881,59 BE45 0621 5026 6089
Kreativa € 2029,66 BE14 8538 5456 5483
Librado € 1128,87 BE05 7370 5114 1675
Ouderraad € 1387,92 BE94 0010 5810 6514
Wijnroute € 487,13 BE84 7350 4790 5759
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9. SUBSIDIES - CONSEIL CULTUREL FRANCOPHONE - VERDELING 2020

Feiten en context
• Op 3 november 2020 ontving de gemeente van Conseil Culturel francophone de 

Kraainem de verdeelsleutel van de subsidies voor hun aangesloten leden.

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

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

bevoegdheden van de gemeenteraad.
• Het algemeen subsidiereglement van de gemeente Kraainem, goedgekeurd door 

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel gegunde uitgave inkomst
AR 64930000
BI 070900

12 600 euro nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad keurt de verdeling van de subsidies 2020 aan de leden van Conseil 
Culturel francophone de Kraainem goed:

Aangesloten verenigingen Bedrag Rekeningnummer
Atelier de peinture - Astrid Piel € 800 BE48 0682 4385 8027
Atelier de Céramique 'Le Chaudron' € 800 BE26 0680 8792 1029
Cercle d'Art de Kraainem € 800 BE55 3100 4420 8444
Théâtres des Parenthèses € 1000 BE64 0018 4373 2752
Cercle Photo "Agnes Humblet" € 800 BE83 2100 4352 0215
Cap sur la Musique € 800 BE21 0017 9147 3903
Cours d'Assouplissement Dames € 800 BE13 6354 1091 0239
Amicale des Ainés € 1000 BE74 0016 3397 5407
Association des Parents Diabolo € 800 BE93 3101 5073 6167
Cercle de Poésie et de Littérature € 800 BE96 3101 5073 6167
Art Floral € 800 BE36 3101 2841 7881
Bibliothèque Publique Libre 
Francophone

€ 800 BE88 3630 7423 4241

Vidéo-Passion € 800 BE80 0000 2741 1085
Amitiés Musicales € 1000  BE16 2100 2931 5674
French for You € 800 BE72 0017 4117 1016

10. SUBSIDIES - CONSEIL DES SPORTS - VERDELING 2020

Feiten en context
• Op 4 november 2020 ontving het team Welzijn van Conseil des Sports de 

verdeelsleutel van de subsidies voor hun aangesloten leden.

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

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

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

Financiële gevolgen

budgetsleutel gegunde uitgave inkomst
AR 64930000
BI 074200

4800 euro nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad keurt de verdeling van de subsidies 2020 aan de leden van Conseil des 
Sports goed: 

Club Bedrag Rekeningnummer
ASBG TBC € 177,43 BE94 0011 2401 8014
C.A.S.S.K € 445,25 BE10 0012 1218 0304
F.C. New Inn € 676,32 BE28 3631 5530 4720
Handball Club Kraainem. € 957,37 BE90 9796 5558 6932
Sport Addict JUDO KENDO € 459,18 BE24 0682 4780 7038
Kraainem Badminton Club € 589,06 BE33 7360 3279 3946
Kraainem Tennis Club € 738,30 BE82 6511 5060 8486
Racing Europa Kraainem United € 296,28 BE04 0015 1278 6031
Tennis de table Kraainem € 288,55 BE42 8538 6453 4154
VOLLEY-BALL-MIXTE € 172,26 BE97 0834 9836 1549

11. SUBSIDIES - FANFARE KUNST & VRIJHEID - VERZOEK TOT FINANCIËLE 
TEGEMOETKOMING

Feiten en context
• De Koninklijke Fanfare Kunst & Vrijheid krijgt een vergoeding voor het opluisteren 

van ceremoniële plechtigheden op 21 juli en 11 november.
• De Koninklijke Fanfare Kunst & Vrijheid kreeg voorgaande jaren een vergoeding 

van 125 € per optreden.
• Door de coronacrisis waren zij dit jaar niet in de mogelijkheid om de ceremoniële 

plechtigheden muzikaal op te luisteren.
• De vereniging vraagt in haar schrijven van 12 oktober 2020 om, middels een 

kleine compensatie, financiële tegemoetkoming in de gevolgen van de grote 
problemen die de coronapandemie veroorzaakt en dus ook de fanfare treft.

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

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

bevoegdheden van de gemeenteraad.
• Het subsidiereglement van de gemeente Kraainem, goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64930000 /BI 071000 € 250 nvt
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Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist een subsidie van 250 euro toe te kennen aan de Koninklijke 
Fanfare Kunst & Vrijheid als financiële tegemoetkoming in de gevolgen die de corona 
pandemie veroorzaakte en die de oorzaak waren dat de jaarlijkse ceremoniële 
plechtigheden niet door de vereniging konden worden opgeluisterd.

12. SUBSIDIES - SCOUTS SAINT-ANDRÉ TERVUREN - 2020

Feiten en context
• Unité Saint-André 70ème en 114ème P-L De Coninck uit Tervuren dienden hun 

aanvraag in voor hun jaarlijkse subsidies.
• De scoutsgroepen hebben recht op werkingstoelagen voor hun scoutsjaar 2019-

2020 en toelagen voor het vervoer naar kamp.
• De jeugdbeweging stuurde een overzichtslijst mee met de leden woonachtig in de

gemeente Kraainem.
• Gebaseerd op de lijst heeft de scoutsgroep Saint-André 70ème en 114ème P-L De 

Coninck recht op:
◦ 49 x 12 euro werkingstoelagen 
◦ 49 x 15 euro toelagen voor vervoer naar kamp.

• Enkel kinderen tot 18 jaar gedomicilieerd in Kraainem, komen in aanmerking voor 
subsidies.

• De ledenlijst ligt ter inzage op bij het Team Welzijn.
• Conform artikel 2 § 2 van het algemeen subsidiereglement bezorgde de aanvrager 

het team Welzijn de financiële verantwoordingsstukken.

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

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

bevoegdheden van de gemeenteraad.
• Het algemeen subsidiereglement van de gemeente Kraainem, goedgekeurd door 

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64930000
BI 075000

Werkingstoelagen
49 x 12 euro =     588 euro

Vervoer naar kamp
49 x 15 euro =     735 euro

Totaal:               1323 euro

nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 1 323 euro voor werkingstoelagen en
toelagen voor vervoer naar kamp aan Unité Saint-André 70ème en 114ème P-L De 
Coninck voor scoutsjaar 2019-2020.
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13. SUBSIDIES - SCOUTS SAINT-PANCRACE 39 EN 88 - 2020

Feiten en context
• Unité scoute 39ème Saint-Pancrace en Unité guide 88ème Saint-Pancrace dienden 

hun aanvraag in voor hun jaarlijkse subsidies.
• De scoutsgroepen hebben recht op werkingstoelagen voor hun scoutsjaar 2019-

2020 en toelagen voor vervoer naar kamp.
• De jeugdbeweging stuurde een overzichtslijst mee met de leden woonachtig in de 

gemeente Kraainem.
• Gebaseerd op de lijst heeft Unité scoute 39ème Saint-Pancrace recht op

◦ 43 x 12 euro werkingstoelagen 
◦ 43 x 15 euro toelagen voor vervoer naar kamp. 

• Gebaseerd op de lijst heeft Unité guide 88ème Saint-Pancrace recht op 
◦ 60 x 12 euro werkingstoelagen
◦ 60 x 15 euro toelagen voor vervoer naar kamp. 

• Enkel kinderen tot 18 jaar, gedomicilieerd in Kraainem komen in aanmerking voor 
toelagen.

• De overzichtslijst ligt ter inzage bij het Team Welzijn.
• Conform artikel 2§2 van het algemeen subsidiereglement bezorgde de financieel 

verantwoordelijke van de scoutsgroepen Unité scoute 39ème en Unité guide 
88ème Saint-Pancrace het team Welzijn de financiële verantwoordingsstukken.

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

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

bevoegdheden van de gemeenteraad.
• Het algemeen subsidiereglement van de gemeente Kraainem, goedgekeurd door 

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64930000
BI 075000

Unité scoute 39ème Saint-Pancrace: 
Werkingstoelagen
43 x 12 euro =                     516 euro
Vervoer naar kamp
43 x 15 euro =                     645 euro
subtotaal:                        1 161 euro

Unité guide 88ème Saint-Pancrace:
Werkingstoelagen:
60 x 12 euro =                     720 euro
60 x 15 euro =                     900 euro
subtotaal:                         1 620 euro

totaal:                              2 781 euro

nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 1 161 euro voor werkingstoelagen en
toelagen voor vervoer naar kamp voor scoutsjaar 2019-2020 aan Unité scoute 39ème 
Saint-Pancrace.

Artikel 2:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 1 620 euro voor werkingstoelagen en
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toelagen voor vervoer naar kamp voor scoutsjaar 2019-2020 Unité guide 88ème Saint-
Pancrace.

14. SUBSIDIES - SCOUTS SAINT-DOMINIQUE 67 EN 106 - 2020

Feiten en context
• 67ème Unité Saint-Dominique en 106ème Unité scoute Saint-Dominique van 

Kraainem diende hun aanvraag in voor de jaarlijkse subsidies. 
• De scoutsgroepen hebben recht op werkingstoelagen voor het scoutsjaar 2019-

2020 en toelagen voor vervoer naar kamp.
• De jeugdbewegingen stuurden een overzichtslijst met de leden woonachtig in de 

gemeente Kraainem.
• Gebaseerd op de lijst heeft 67ème Unité Saint-Dominique recht op

◦ 48 x 12 euro werkingstoelagen 
◦ 48 x 15 euro toelagen voor vervoer naar kamp.

• Gebaseerd op de lijst heeft de 106ème Unité scoute Saint-Dominique recht op
◦ 77 x 12 euro werkingstoelagen 
◦ 77 x 15 euro toelagen voor vervoer naar kamp. 

• Enkel kinderen tot 18, gedomicilieerd in Kraainem komen in aanmerking voor 
toelagen.

• De ledenlijsten liggen ter inzage bij het Team Welzijn.
• Conform artikel 2 § 2 van het algemeen subsidiereglement bezorgde 67ème Unité 

Saint-Dominique en 106ème Unité scoute Saint-Dominique het team Welzijn de 
financiële verantwoordingsstukken.

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

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

bevoegdheden van de gemeenteraad.
• Het algemeen subsidiereglement van de gemeente Kraainem, goedgekeurd door

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64930000
BI 075000

67ème Unité St-Dom:
Werkingstoelagen
48 x 12 euro =                576 euro
Vervoer naar kamp
48 x 15 euro =                720 euro
Subtotaal:                    1 296 euro

106ème Unité scoute St-Dom:
Werkingstoelagen
77 x 12 euro =                924 euro
Vervoer naar kamp
77 x 15 euro =             1 155 euro
Subtotaal:                    2 079 euro

Totaal:                         3 375 euro

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
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De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 1 296 euro voor werkingstoelagen en
toelagen voor vervoer naar kampen voor scoutsjaar 2019-2020 aan 67ème Unité Saint-
Dominique.

Artikel 2:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 2 079 euro voor werkingstoelagen en
toelagen voor vervoer naar kampen voor scoutsjaar 2019-2020 aan 106ème Unité 
Scoute Saint-Dominique.

15. SUBSIDIES - 40ÈME UNITÉ GUIDE SAINT-JOSEPH WEZEMBEEK-OPPEM - 
2020

Feiten en context
• scoutsgroep 40ème Unité Guide Saint-Joseph uit Wezembeek-Oppem diende hun 

aanvraag in voor de jaarlijkse subsidies. 
• De scoutsgroep heeft recht op werkingstoelagen voor het scoutsjaar 2019-2020 

en toelagen voor vervoer naar kamp voor de Kraainemse kinderen die lid zijn van 
hun vereniging.

• De jeugdbeweging stuurde een overzichtslijst met de leden woonachtig in de 
gemeente Kraainem.

• Gebaseerd op de lijst heeft de scoutsgroep recht op:
◦ 35 x 12 euro werkingstoelagen
◦ 29 x 15 euro toelagen voor vervoer naar kamp. 

• Enkel kinderen tot 18 jaar gedomicilieerd in Kraainem, komen in aanmerking voor 
subsidies.

• De ledenlijst ligt ter inzage bij het Team Welzijn.

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

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

bevoegdheden van de gemeenteraad.
• Het algemeen subsidiereglement van de gemeente Kraainem, goedgekeurd door 

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64930000
BI 075000

Werkingstoelagen
35 x 12 euro =            420 euro

Vervoer naar kamp
29 x € 15 euro =         435 euro

totaal:                        855 euro

nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 855 euro voor werkingstoelagen en 
toelagen voor vervoer naar kamp aan scoutsgroep 40ème Unité Guide Saint-Joseph uit 
Wezembeek-Oppem voor hun leden woonachtig te Kraainem voor scoutsjaar 2019-2020.
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16. SUBSIDIES - CHIRO BAM - 2020

Feiten en context
• Chiro BAM diende hun aanvraag in voor hun jaarlijkse subsidies.
• De jeugdbeweging heeft recht op werkingstoelagen voor hun chirojaar 2019

2020 en toelagen voor het vervoer naar kamp.
• De jeugdbeweging stuurde een overzichtslijst mee met de leden woonachtig in de

gemeente Kraainem.
• Gebaseerd op de lijst heeft chiro BAM recht op:

◦  22 x 12 euro werkingstoelagen 
◦ 15 x 15 euro toelagen voor vervoer naar kamp.

• Enkel kinderen tot 18 jaar gedomicilieerd in Kraainem, komen in aanmerking voor 
subsidies.

• De ledenlijst kan geraadpleegd worden bij het Team Welzijn.

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

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

bevoegdheden van de gemeenteraad.
• Het algemeen subsidiereglement van de gemeente Kraainem, goedgekeurd door 

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64930000
BI 075000

Werkingstoelagen:
22 x € 12 euro =  264 euro

Vervoer naar kamp
15 x 15 euro =     225 euro

totaal:                 489 euro

nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 489 euro voor werkingstoelagen en
toelagen voor vervoer naar kamp aan chiro BAM voor chirojaar 2019-2020.

17. SUBSIDIES - SPEELPLEINEN KADEE- WERKINGSTOELAGEN 2020

Feiten en context
• Speelpleinen Kadee dienden hun aanvraag in voor de jaarlijkse subsidies.
• Zij bezorgden ons een overzichtslijst van alle kinderen die zich inschreven tijdens 

de vakantiemaand juli 2020.
• Speelpleinen Kadee hebben recht op 2 euro per kind (gedomicilieerd in 

Kraainem) per dag.
• Na controle van de ledenlijst heeft de speelpleinwerking recht op 416 dagen à 2 

euro.
• Enkel kinderen tot 18 jaar, gedomicilieerd in Kraainem, komen in aanmerking 

voor toelagen.
• De lijst ligt ter inzage bij het Team Welzijn.

Juridische gronden
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• De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen.

• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad.

• Het algemeen subsidiereglement van de gemeente Kraainem, goedgekeurd door 
de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
AR 64930000
BI 075000

832 euro

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 832 euro werkingstoelagen aan 
Speelpleinen Kadee.

18. SUBSIDIES - SPORTKRA -WERKINGSTOELAGEN 2020

Feiten en context
• Sporkra Kraainem vzw diende hun aanvraag in voor de jaarlijkse subsidies.
• Sportkra Kraainem heeft recht op werkingstoelagen voor hun sportweek in 

augustus.
• Door de coronacrisis heeft de vereniging beslist geen buitenlands kamp te 

organiseren en is er bijgevolg geen aanvraag voor subsidies voor vervoer naar het 
kamp.

• De vereniging stuurde een overzichtslijst van deelnemende kinderen, woonachtig 
in Kraainem.

• Gebaseerd op de lijst heeft Sporkra recht op 18 x 12 euro toelagen voor 
jeugdkampen.

• Enkel kinderen tot 18 jaar die gedomicilieerd zijn in Kraainem, komen in 
aanmerking voor subsidies.

• De overzichtslijst ligt ter inzage bij het Team Welzijn.

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

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

bevoegdheden van de gemeenteraad.
• Het algemeen subsidiereglement van de gemeente Kraainem, goedgekeurd door 

de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012.

Financiële gevolgen

AR 64930000
BI 074000

Werkingstoelagen
18 x 12 euro =     216 euro

nvt

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
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De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 216 euro voor werkingstoelagen aan 
Sportkra Kraainem vzw.

19. MILIEU – CONTANTBELASTING OP DE INZAMELING, HET HERGEBRUIK, DE 
RECYCLAGE, DE NUTTIGE TOEPASSING EN DE VERWIJDERING VAN 
HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

Feiten en context
• De intercommunale Interza staat in voor de inzameling, het hergebruik, de 

recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke 
afvalstoffen via een huis-aan-huis inzameling en het beheer van het 
recyclagepark.

• Voorliggende wijziging van de contantbelasting omvat alle aanpassingen die zich 
opdringen omwille van nieuwe tarieven op het recyclagepark, de invoering van 
p+md, de online verkoop van gft stickers, tariefverlaging voor groot restafval, 
tariefverlaging voor papier- en glascontainers en introductie van verschillende 
Interza-producten.

Juridische gronden
• De Grondwet, artikel 170, §4
• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 40
• Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillen-procedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere 
wijzigingen

• Het materialendecreet van 14 december 2011, en latere wijzigingen
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 tot wijziging van 

diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 
tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen.

• Het goedgekeurde beleidsplan van Interza
• Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2018 betreffende de contantbelasting 

op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen.

Argumentatie
• De wijzigingen enten zich op de principes van hoe meer afval iemand aanbrengt, 

hoe groter de responsabilisering in de kosten. De goede sorteerders worden zo 
beloond.

• De huidige tarieven op het recyclagepark, gebaseerd op de al dan niet gebruikte 
laadruimte van een voertuig, waren soms tegenintuïtief en creëerden 
misverstanden. Voor het plaatsen van weegbruggen is het recyclagepark te klein. 
Er wordt daarom geopteerd om te gaan werken op basis van volume van het 
afval. 

• De nieuwe tarieven op het recyclagepark geven voordeel aan de gezinnen die 
jaarlijks een bescheiden hoeveelheid afval aanbrengen en zij kunnen genieten van 
een jaarlijks tegoed van 25 euro. Wie (heel) veel afval aanbrengt, wordt 
geresponsabiliseerd en betaalt uiteindelijk de werkelijke kosten.

• Net zoals vandaag kunnen heel wat afvalsoorten gratis naar het recyclagepark 
worden gebracht. 

• Ook voor asbest geldt een gratis tegoed van 25 euro hetgeen veilige omgang met 
de stof moet bevorderen.

• Om het afvalverbruik per gezin te monitoren, worden aan de recyclageparken 
zuilen geplaatst voor registratie van de elektronische ID kaart. Wie als vereniging 
of KMO wil gebruik maken van het recyclagepark, kan een toegangsbadge 
aanvragen.
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• Inwoners die niet gemakkelijk met grote stukken restafval naar het recyclagepark 
kunnen gaan hebben nog steeds de optie om gebruik te maken van een ophaling 
op afroep. Het tarief werd verlaagd van 24 naar 20 euro per laadbak  (ongeveer 2 
m3).

• De pmd-zak zal vanaf 1 april 2021 worden uitgebreid naar p+md waarin alle 
plastic verpakkingen worden toegestaan. Verwacht wordt dat de hoeveelheid 
restafval hierdoor zal verminderen met 15 % . Het overblijvend restafval zal door 
het verdwijnen van de lichte en volumineuze plasticverpakkingen compacter 
worden. 

• Om de arbeidsbelasting van de afvalophalers onder controle te houden, zal de 
restafvalzak worden verkleind.

• Het gemiddelde gewicht van de restafvalzak en de kostprijs voor ophaling en 
verwerking blijven dezelfde. Om die reden wordt ook het tarief gehandhaafd.

• De bestaande restafvalzakken blijven geldig tot september 2021 en kunnen 
daarna desgevallend ingeruild worden.

• De tarieven voor de ondergrondse inzameling van restafval worden eveneens 
aangepast. Deze inzamelwijze hebben wij echter nog niet in Kraainem.

• Vanaf 2021 zullen de gft-stickers via een webshop kunnen worden besteld. De 
tijdens de corona-periode ingevoerde tijdelijke regeling wordt verder 
geprofessionaliseerd en bestendigd. Het adres van de besteller zal automatisch op 
de sticker worden gedrukt. Bij verlies van de sticker kan een duplicaat tegen 
kostprijs besteld worden.

• Voor inwoners zonder toegang tot internet zullen zitdagen georganiseerd worden 
waarop de gft-sticker ook met cash kan worden aangekocht.

• De verkoop van afvalrecipiënten door Interza worden mee opgenomen in dit 
reglement waardoor de verkoop desgewenst ook door partners van Interza kan 
plaatsvinden. 

• De prijs van de papier- en glascontainers wordt verlaagd met 10 euro. Dit 
bevorderd het gebruik met voordelen naar ergonomie en zwerfvuilvoorkoming 
door weggewaaid papier.

Financiële gevolgen
Interza staat in voor de inning van de inkomsten. 

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om volgend contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, 
de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen, 
goed te keuren:

Artikel 1:
Met ingang van 1 januari 2021 wordt een contantbelasting gevestigd op de volgende 
ingezamelde fracties van huishoudelijke oorsprong:

a) Huis-aan-huisinzameling
1) verwijdering van restafval en groot restafval (grof vuil)
2) recyclage van plastic , metalen verpakkingen en drankkartons (P+MD)
3) recyclage van GFT-afval
4) verwijdering van gebonden asbesthoudend bouwmateriaal
5) verkoop van composteerbare zakjes, emmertjes en containers voor papier, glas 
en gft

b) Brengmethode (recyclagepark)
1) inzameling en verwijdering van niet recycleerbaar groot restafval (brandbaar 
en niet brandbaar)
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2) inzameling en recyclage van bouw- en sloopafval, groenafval, houtafval & 
kunststofafval
3) inzameling en recyclage van gebonden asbesthoudend afval

c) Ondergrondse inzameling.(enkel voor bewoners met sorteerstraten)
1) verwijdering van restafval
2) recyclage van GFT-afval
3) Verstrekken van een bijkomende badge of een nieuwe badge na verlies

Artikel 2:
Het bedrag van de contantbelasting wordt voor de huis-aan-huisinzameling als volgt 
vastgesteld:

a) Restafval
- 45 l zak (60 liter tot 31/3/2021) 2 euro
- 22.5 l zak (30 liter tot 31/3/2021) 1 euro
- 1100 liter container 32 euro per lediging

b) Groot restafval
- Per laadbak (2 m3) 20 euro

c) Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (p+md)
- 60 l zak 0,125 euro
De verplichting tot aanlevering in de blauwe p+md-zak geldt eveneens bij aanvoer op 
het recyclagepark.

d) GFT-afval (Gebruiksrecht per jaar via gft sticker)
- Container 240 liter 90 euro
- Container 140 liter 60 euro

e) gebonden asbesthoudend bouwmateriaal
- Bigbag met afmetingen 3.10 -1.10 - 0.30 meter 30 euro

f) Aankoop van composteerbare zakjes, compostvaten en -bakken, emmertjes en 
containers voor papier, glas en gft
- Emmertje met 1 rol van 50 zakjes 6 euro
- 2 rollen van 50 zakjes 6 euro
- Zakasbakje 2.5 euro
- Compostvat 15 euro
- Compostbak 25 euro
- Container voor papierafval (140 of 240 liter) 40 euro
- Container voor glasafval (140 of 240 liter) 40 euro
- Bakje voor glasafval 5 euro
- Containers voor papier en glas bij collectief gebruik in meergezinswoningen    Gratis 
bruikleen
- Eerste container voor gft afval per woning (140 of 240 liter) Gratis bruikleen
- Tweede container voor gft afval per woning (140 of 240 liter) 40 euro
- Leveringskosten voor containers aan huis (per rit) 15 euro

Artikel 3:
Het groot restafval, groenafval, houtafval, harde plastics, zuiver steenpuin, gemengd 
bouwafval en bouwafval met hechtgebonden asbest kunnen tegen betaling 
aangeboden worden op het recyclagepark in samenwerking met en volgens de 
voorschriften van Interza. De wijze van betaling geschiedt op de door Interza 
voorgeschreven wijze, door middel van afgifte van een betaalbewijs conform de 
regels van Interza of door elektronische betaling via Bancontact. 
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De basis van de tarifering wordt gevormd door het volume van het aangeboden afval 
volgens de geldende tariefcategorie. Dit volume worden bepaald als het volume van 
de meetkundige balk gevormd door de uiteindes van het afval in de verschillende 
dimensies. 

Volgende categorieën worden onderscheiden:
- Categorie 1: Volume tot 0.25 m3
- Categorie 2: Volume tussen 0.25 en 0.5 m3
- Categorie 3: Volume tussen 0.5 en 1 m3
- Categorie 4: Volume tussen 1 en 1.5 m3
- Categorie 5: Volume tussen 1.5 en 2 m3
- Categorie 6: Volume tussen 2 en 3 m3

Volgende tarieven worden gehanteerd in euro
Groot restafval en 
asbesthoudend afval

Recycleerbaar (groen, 
harde plastics, hout en 
zuiver steen)

Gemengd 
bouwafval

Cat 1 5 2.5 6.25
Cat 2 10 5 12.5
Cat 3 20 10 25
Cat 4 30 15 32.5
Cat 5 40 20 50
Cat 6 60 30 75

In afwijking van bovenstaande tarieven wordt voor matrassen, zetels en sanitair 
porselein (WC, lavabo) een vast tarief gehanteerd van 5 euro/stuk, voor 
meerpersoons zetels en matrassen geldt een vast tarief van 10 euro/stuk.

Ieder gezin heeft recht op een jaarlijkse vrijstelling van 25 euro voor de aanvoer van 
recycleerbaar afval en asbesthoudend afval. Bij een jaarlijkse aanvoer per gezin voor 
meer dan 100 euro, worden de tarieven verhoogd met 50 %. Zowel de vrijstelling als 
de verhoging worden berekend per kalenderjaar.

Voor de aanvraag van een toegangsbadge voor vereniging of KMO wordt 20 euro 
aangerekend.

Artikel 4:

Het bedrag van de contantbelasting voor de ondergrondse inzameling wordt als volgt 
vastgesteld:

a) Restafval
Per dumping in de 30 liter trommel (tot 31 maart 2021 1 euro)

1.25 euro

b) Gft
Per dumping in de 20 liter trommel

0,25 euro

c) Verstrekken van een bijkomende badge of een nieuwe badge na verlies 5 euro 

De contantbelasting vermeld, is verschuldigd door eenieder die bij herhaling voor 
hetzelfde adres een badge voor gebruik van de ondergrondse containers aanvraagt.
De personen die gebruik maken van de bij hun woning horende ondergrondse 
containers voor inzameling en hiervoor bij herhaling (tweede, derde, vierde …keer ) 
een toegangsbadge aanvragen zijn dit bedrag verschuldigd bij de aanvraag van de 
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badge via het klantenportaal. Dit bedrag wordt voor verzending afgetrokken van het 
tegoed op de klantenrekening geassocieerd met de badge.

Artikel 5:
§ 1. De contantbelasting vermeld in artikel 2, a) en b) is verschuldigd door eenieder 
die gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening inzake huis-
aanhuisinzameling van restafval.
§ 2. De contantbelasting vermeld in artikel 2, c) is verschuldigd door eenieder die 
gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening inzake huis-aanhuisinzameling 
van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons. (p+md)
§ 3. De contantbelasting vermeld in artikel 2, d) is verschuldigd door eenieder die 
gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening inzake huis-aanhuisinzameling 
van GFT-afval.
§4 . De contantbelasting vermeld in artikel 2, e) is verschuldigd door eenieder die 
gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling 
van gebonden asbesthoudend afval.
§5 . De contantbelasting vermeld in artikel 2, f) is verschuldigd door eenieder die De 
betrokken afvalrecipiënten bij Interza aankoopt.
§ 6. De contantbelasting vermeld in artikel 3 is verschuldigd door eenieder die 
gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening inzake inzameling op het 
recyclagepark.
§7. De contantbelasting vermeld in artikel 4a), is verschuldigd door eenieder die 
gebruik maakt van de ondergrondse containers opgesteld met het oog op inzameling 
bij diens woning van restafval.
§ 8 De contantbelasting vermeld in artikel 4b), is verschuldigd door eenieder die 
gebruik maakt van de ondergrondse containers opgesteld met het oog op inzameling 
bij diens woning van gft.
§ 9  De contantbelasting vermeld in artikel 4c), is verschuldigd door eenieder die bij 
herhaling voor hetzelfde adres een badge voor gebruik van de ondergrondse 
containers aanvraagt.

Artikel 6:
§ 1. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven 
zakken zijn de contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de 
gemeente vastgestelde plaats(en).

Gebruikers van 1100 liter containers zijn de contantbelasting verschuldigd bij 
aanvang van het kalenderjaar waarop de dienstverlening betrekking heeft

§ 2. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven 
containers voor GFT-afval zijn de contantbelasting verschuldigd bij de aankoop van 
de door de gemeente voorgeschreven stickers op de door de gemeente vastgestelde 
plaats(en). 

§ 3. De personen die voor de aanbreng van afvalstoffen gebruik maken van het 
gemeentelijk recyclagepark zijn de in artikel 3 vermelde contantbelasting 
verschuldigd. 

Artikel 7:
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interza wordt gemachtigd om de 
contantbelasting voor het gebruik van 1100 liter containers voor restafval (art. 
2a,3°), voor de huis-aan-huisinzameling van grof vuil, p+md en gebonden 
asbesthoudend afval  (art 2b en 2e), voor de verkoop van afvalrecipïenten (art 2f), 
voor de aanvoer van afval naar het recyclagepark (art. 3) en voor de ondergrondse 
inzameling (art 4) te innen. 
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Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interza wordt gemachtigd om de 
contantbelasting voor het gebruik van de zakken voor restafval en de gft stickers te 
innen met ingang van 1.1.2021. De inkomsten van de contantbelasting voor restafval 
worden doorgestort aan de gemeenten op basis van de opgehaalde gewichten per 
gemeente. De inkomsten voor de gft sticker worden doorgestort op basis van de 
gemeente waarvoor de sticker werd aangekocht.

Artikel 8:
§1. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belasting 
bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen dat handelt als 
administratieve overheid. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen 
een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 
datum van de contante inning, de datum van verzending van het aanslagbiljet of van 
de kennisgeving van de aanslag.
§2. Het bezwaarschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie-en gemeentebelastingen.

Artikel 9:
De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze contantbelasting bij het 
college van burgemeester en schepenen. 
Het bezwaarschrift dient, op straffe van nietigheid, schriftelijk te worden ingediend en 
te worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door 
overhandiging.
Deze indiening dient, op straffe van verval, te gebeuren binnen een termijn van drie 
maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn 
vermeld staat.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen acht dagen na 
indiening ervan.

Artikel 10:
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen 
ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en 
gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

Artikel 11:
De gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2018 betreffende de contantbelasting 
op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wordt opgeheven.

Artikel 12:
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2021 en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 
2017 en latere wijzigingen. De bekendmaking van dit reglement wordt aan de 
toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het 
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. Dit 
besluit wordt ook overgemaakt aan Interza en OVAM.

20. MILIEU – VLM – LANDINRICHTINGSPROJECT “PLATEAU VAN MOORSEL” – 
INRICHTINGSPLAN FIETSLINKEN – OVERDRACHT VAN ONROERENDE 
GOEDEREN

Feiten en context
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• De realisatie van een groene en veilige fietsverbinding langs de Hebronlaan 
(tussen de Koningin Astridlaan en de gemeenteschool Diabolo) was onderdeel van 
het ontwerp inrichtingsplan – fietslinken.

• Met een aangetekend schrijven van 17 oktober 2019 deelde de Vlaamse Land 
Maatschappij mede dat de kadastrale percelen, Afdeling 1, Sectie A, Nummers 
336/E en 345/C aan de gemeente Kraainem kunnen worden overgedragen ten 
bedrage van 8.209,23 euro.

• De goederen worden overgedragen tegen de procentuele bijdrage van 50% zoals 
vastgelegd in het financieringsplan van het goedgekeurde inrichtingsplan 
fietslinken.

• De afdeling Vastgoedtransacties, Koning Albert II-laan 35 bus 62 te 1030 Brussel, 
werd door de Vlaamse Landmaatschappij nv. er toe gelast de overdracht akte 
voor de onroerende goederen op te maken.

Juridische gronden
• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 41
• Wet van 29 juli 1991 betreffende uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen.
• Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
• Burgerlijk wetboek artikelen 1582 t.e.m. 1701.
• Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2008 waarbij een gunstig advies werd 

verleend aan het ontwerp inrichtingsplan – fietspaden – voor het Plateau van 
Moorsel.

• Ministerieel besluit van 18 juni 2009, gewijzigd 7 december 2009, tot goedkeuring 
van het inrichtingsplan fietslinken in het openruimtenetwerk Plateau van Moorsel 
van het inrichtingsproject Open ruimtenetwerk in het Vlaamse stedelijk gebied 
rond Brussel.

Financiële gevolgen

budgetsleutel gegunde uitgave inkomst
AR 22200000
BI 020000

8.209,23 euro /

Besluit met 10 ja-stemmen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, 
Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, 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:
Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden wordt overgegaan tot de aankoop van 
het onroerend goed:

• Een weg, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger Afdeling 
1, Sectie A, Nummers  345/C P0000 met een oppervlakte van 6a 73ca.

• Een perceel bouwland gelegen Hebronlaan, gekadastreerd volgens recent 
uittreksel uit de kadastrale legger Afdeling 1, Sectie A, Nummers 336/E P0000 
met een oppervlakte van 10a 37ca

Artikel 2:
De aankoop gebeurt onderhands tegen de totale prijs van achtduizend 
tweehonderdennegen euro drieëntwintig cent (8.209,23 euro)

Artikel 3:
De aankoop gebeurt onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarden:
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1) Het bestuur verkrijgt de volle eigendom van het aangekochte onroerend goed bij 
het verlijden van de authentieke akte (eventueel na betaling van de aankoopprijs 
en de kosten). Vanaf dan zijn ook het risico en de burgerlijke aansprakelijkheid 
ten aanzien van derden voor rekening van het bestuur.

2) Het goed wordt overgedragen in de staat en de gelegenheid waarin het zich thans 
bevindt: 

• Zonder waarborg van maat of oppervlakte, al is het verschil één twintigste of 
meer.

• Met alle zichtbare en verborgen gebreken.
• Met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet 

voortdurende erfdienstbaarheden, ook al zijn zij niet bekend.
• Zonder waarborg wat betreft de hoedanigheid en/of gebreken van d grond en de 

ondergrond.
3) Indien het onroerend goed mocht getroffen zijn of worden door enig besluit van 

de overheid inzake gehele of gedeeltelijke onteigening, urbanisatievereisten of 
enig ander overheidsbesluit of reglement, moet het bestuur zich houden aan alle 
voorschriften ervan zonder verhaal tegen de overdrager wegens verlies van 
grond, weigering van bouwvergunning of om welke ander reden ook. 

4) Het bestuur moet alle belastingen , zoals de onroerende voorheffing en alle 
taksen, met inbegrip van eventuele verhaalbelasting dragen en betalen vanaf de 
datum van ingenottreding.

5) Het onroerend goed is vrij van gebruik of pacht/huur.

Artikel 4:
De in artikel 2 vermelde verkoopprijs wordt betaald bij het verlijden van de authentieke 
akte door de Vlaamse commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties.

Artikel 5:
Bij niet-naleving van de in dit besluit vastgestelde voorwaarden is de verkoop van 
rechtswege ontbonden.

Artikel 6:
De ontwerp-akte in bijlage, opgemaakt door de Afdeling Vastgoedtransacties, Koning 
Albert II-laan 35 bus 62 te 1030 Brussel, hiertoe gelast door de Vlaamse 
Landmaatschappij nv, goed te keuren. De Vlaamse commissaris bij de Afdeling 
Vastgoedtransacties zal tevens instaan voor het opmaken en verkrijgen van alle nog 
noodzakelijke documenten (o.a. OVAM bodemattesten, hypothecair getuigschrift, 
aanbieden voorkooprecht(en).....)

Artikel 7:
Het bestuur verklaart het in artikel 1 vermelde onroerende goed aan te kopen voor 
openbaar nut, in het bijzonder voor de uitvoering en realisatie van het 
landinrichtingsproject “Plateau van Moorsel”, inrichtingsplan “Fietslinken”

Artikel 8:
De overdrager ontslaat de hypotheekbewaarder ervan ambtshalve inschrijving te nemen.

Artikel 9:
Het bestuur zal de aankoop van het onroerend goed financieren via het 
investeringsproject “VLM landinrichtingsproject” - AR 22200000 en BI 020000 -  zoals 
nominatief vastgesteld in het meerjarenplan 2020-2025.

Artikel 10:
De voorzitter van de gemeenteraad zal samen met de algemeen directeur, de gemeente 
vertegenwoordigen bij het verlijden van de authentieke akte.

Artikel 11:
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Het college van burgemeester en schepenen in belast met de verdere uitvoering van dit 
besluit.

Artikel 12:
Een Afschrift van dit besluit te zenden aan de Vlaamse Landmaatschappij nv. (VLM) 
Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel , aan mevrouw Hilke Elsen, Commissaris Vlaamse 
overheid, afdeling Vastgoedtransacties, Koning Albert II-laan 35 bus 62 te 1030 Brussel.

21. BULLETIN SCHRIFTELIJKE VRAGEN

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

eerste volgende vergadering.
• Er werden geen schriftelijke vragen ontvangen.

Juridische gronden
• Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd op de vergadering 

van de gemeenteraad van 29 september 2020, inzonderheid artikel 11, 2de 
alinea.

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis.

22. BEHANDELING MONDELINGE VRAGEN VORIGE ZITTING

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

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

• Op de vergaderingen van de gemeenteraad van 29 september 2020 en 27 oktober 
2020 werden volgende mondelinge vragen gesteld waarbij niet direct werd 
geantwoord:

1) Raadslid L. Timmermans:
a) Leegstand Van Hove/Markt
b) Plaatsen van ANPR camera’s

2) Raadslid B. Vandersteen:
a) Vredegerecht - Chaudron - PWA
b) Gemeenteraad 29 september 2020 - Screenshots digitale 

vergadering

Juridische gronden
• Huishoudelijk reglement gemeenteraad goedgekeurd op de vergadering van de 

gemeenteraad van 29 september 2020, inzonderheid artikel 11, 3de alinea.

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord:

• Leegstand Van Hove/Markt
◦ Schepen Forton antwoordt dat er momenteel gewerkt wordt aan een lange 

termijnvisie.
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De ontwikkeling van een langetermijnvisie zal gebeuren aan de hand van een 
overheidsopdracht, deze opdracht moet door de diensten uitgeschreven 
worden en door het college van burgemeester en schepenen worden 
goedgekeurd. De ontwikkeling van een langetermijnvisie zal rekening houden 
met het onderzoek van onder andere volgende problematiek:
▪ wateroverlast
▪ groene ruimte
▪ gewenste woontypologie en verdichting
▪ mobiliteit
▪ uitvoering in verschillende fases
Wat betreft het voorkooprecht: voorkooprecht kan enkel uitgeoefend worden 
wanneer er een aanbiedingsdossier ter beschikking wordt gesteld via het e-
voorkooploket. Tot nu toe zijn er nog geen aanbiedingsdossiers in deze zone 
van de gemeente ter beschikking gesteld.

◦
• Plaatsen van ANPR camera’s

◦ De burgemeester antwoordt dat dit een belangrijk item is, dat er gesprekken 
gaande zijn tussen de dienst mobiliteit, de politiezone en AWV. Dit zal in de 
toekomst zeker steeds meer gebruikt worden.

◦ Raadslid Timmermans vraagt binnen welke termijn.
◦ De burgemeester antwoordt dat dit gepland was in 2020, dit kon door 

omstandigheden niet doorgaan en zal dus pas in de loop van volgend jaar 
doorgaan.

• Vredegerecht - Chaudron - PWA
◦ Schepen Forton antwoordt dat de commissie zich vorige week grondig 

gebogen heeft over de vraag en dat vervolgens door de voorzitter van de 
commissie een verslag werd doorgestuurd, hij acht dit een antwoord op de 
vraag.

◦ Raadslid Cardon bevestigt een verslag te hebben gemaakt van de vergadering, 
de vraag wordt gesteld of dit het officieel verslag is, waarop de algemeen 
directeur antwoordt dat de verslaggeving van commissies door de diensten 
wordt opgemaakt en dat dit nog zal volgen.

• Gemeenteraad 29 september 2020 - Screenshots digitale vergadering
◦ Schepen Constant leest volgend antwoord voor:

'De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve wanneer de 
wet het anders voorschrijft.
Het filmen of opnemen van de vergadering van de gemeenteraad is strictu 
sensu niet geregeld.
De gemeenteraad mag op grond van zijn bevoegdheid een huishoudelijk 
reglement goedkeuren waarin het filmen of opnemen gereglementeerd of zelfs 
verboden wordt.
Dit gebeurde bij artikel 48 van het huishoudelijk reglement, goedgekeurd bij 
beslissing van 17 december 2019 en gewijzigd bij beslissingen van 28 april en 
29 september 2020.
▪ Artikel 48

Tijdens de gemeenteraadszittingen en commissievergaderingen is het 
zowel voor de gemeenteraadsleden als voor het publiek verboden om 
volgende toestellen te gebruiken:
• Telefoons (met uitzondering van het gebruik van Meeting.Mobile) 
• Camera's
• Dictafoons
• Enige andere opname-apparatuur

Het is verboden om tijdens de zittingen van de gemeenteraad en de 
gemeenteraadscommissies foto's te nemen, te filmen of op eender welke 
andere manier de zitting op te nemen, behoudens uitdrukkelijke toestemming 
van de voorzitter van de gemeenteraad(scommissie).
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Door de coronamaatregelen kunnen de vergaderingen van de gemeenteraad 
niet meer fysiek worden gehouden. De Vlaamse overheid laat toe om deze 
vergaderingen digitaal te laten plaatsvinden, mits de openbaarheid voor het 
publiek gegarandeerd wordt via videostreaming.

Het verbod opgenomen in artikel 48 van het huishoudelijk reglement heeft 
nooit het nemen van screenshots voor ogen gehad.
Dit is voor de voorzitter van de vergadering trouwens niet controleerbaar.
Aangezien de openbaarheid van de vergadering beoogt een hoger goed (lokale 
democratie en participatie van de burger) te beschermen dan het verbod op 
het nemen van foto’s, is de mogelijkheid van het nemen van screenshots niet 
van die aard, dat de videostreaming zou moeten worden verlaten.

Wat met de screenshots wordt gedaan, heeft dan weer te maken met het 
recht op afbeelding.

Het recht op afbeelding is het algemeen persoonlijkheidsrecht dat de 
onschendbaarheid van de beeltenis van de mens waarborgt. Dit recht werd 
ontwikkeld in de rechtspraak en in de rechtsleer en komt erop neer dat het 
aan elke persoon zelf toekomt om te beslissen over de vervaardiging en het 
gebruik van de afbeelding van zijn beeltenis.

Bij publieke personen, zoals politici, wordt de toestemming tot het nemen van 
foto’s of beeldopnames van hun afbeelding vermoed op voorwaarde dat die 
afbeeldingen worden genomen tijdens de uitvoering van hun activiteit.
Inderdaad, in dit geval is het recht op informatie van toepassing, mits het 
naleven van bepaalde voorwaarden. De afbeelding van een publiek persoon 
moet dus een informatief doel nastreven (d.w.z. geen commercieel doel) en 
het mag het recht op privacy niet schenden'.

◦ Raadslid Vandersteen kan zich niet vinden in het antwoord en acht dat artikel 
48 van het huishoudelijk reglement nageleefd moet worden.

◦ Schepen Constant denkt dat men moeilijk kan verbieden dat er screenshots 
genomen en verspreid worden indien vergaderingen gestreamd worden en 
bijgevolg op het internet beschikbaar zijn voor iedereen.

23. MONDELINGE VRAGEN

Mondelinge vragen van:
1) Toepassing bepalingen vragenrecht huishoudelijk reglement – raadslid 

De Meutter-Cardinael:
a) Raadslid De Meutter herhaalt de bepalingen van het huishoudelijk reglement 

en stelt dat er een verschil gemaakt dient te worden tussen schriftelijke 
vragen, mondelinge vragen en spontane vragen. Ze vraagt om de schriftelijk 
ingediende mondelinge vragen te agenderen op de dagorde van de 
gemeenteraad als bijkomende dagorde.

b) De algemeen directeur licht toe dat ‘spontane vragen’ niet bestaan, dat de 
mondelinge vragen geen bijkomende agendapunten zijn en dus niet als 
dusdanig geagendeerd kunnen worden. Men kan de schriftelijk ontvangen 
mondelinge vragen wel bundelen in het toekomstig agendapunt ‘behandeling 
mondelinge vragen’ na de openbare zitting.

c) Raadslid Edwards merkt op dat het efficiënt georganiseerd moet worden 
volgens de behoeften van de raadsleden, namelijk om kennis te krijgen van de 
op voorhand ingediende mondelinge vragen, zoals het vroeger werkte.

2) Lichten Astridlaan – raadslid De Meutter-Cardinael:
a) Raadslid De Meutter-Cardinael vraagt wat de stand van zaken is van de 

disfunctionerende lichten aan de Astridlaan.
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b) Schepen Forton is bewust van de problematiek en licht toe dat het verkeer 
langs een drukknop wordt geregeld. AWV kreeg de informatie dat er een 
probleem was en de burgemeester stuurde zelf nog een mail naar AWV om 
vooruitgang te krijgen in de zaak.

c) Raadslid De Meutter acht dit antwoord niet voldoende.
d) De burgemeester denkt dat er inderdaad misschien bijkomende officiële 

stappen ondernomen zouden kunnen worden en zal de algemeen directeur 
erover aanspreken.

e) De algemeen directeur antwoordt dat de diensten momenteel de nodige 
stappen reeds hebben ondernomen en dat tegen de volgende zitting een 
update gegeven zal kunnen worden.

f) Raadslid Joris bevestigt de problematiek nogmaals.
3) Parking Metro Kraainem – raadslid De Meutter-Cardinael:

a) Raadslid De Meutter-Cardinael vraagt welke acties ondernomen werden en 
zullen worden om ervoor te zorgen dat de lege parking opnieuw wordt 
geopend.

b) Schepen Forton antwoordt dat er contacten zijn geweest tussen de diensten 
en de beheerder maar zonder succes. Hij acht een politiek overleg nodig in dit 
dossier. De visie is namelijk om voorrang te geven aan de fiets ten opzichte 
van de auto en er is geen wens om de parking te openen.

c) De burgemeester zegt dat niets belet om nog eens te proberen.
4) Premies elektrische fietsen, zonnepanelen en verpleegkundigen - raadslid 

Van Herck:
a) Raadslid Van Herck betreurt geen antwoord te hebben ontvangen en vraagt 

nogmaals een antwoord op zijn vragen van de vorige zitting.
b) De algemeen directeur licht toe dat de burgemeester op deze vragen een 

antwoord gaf in de vorige zitting. Een daarvan was verkeerdelijk niet 
opgenomen in de notulen, hetgeen zonet rechtgezet werd.

c) De burgemeester antwoordt dat men deze week zal bekijken, bij het 
finaliseren van de AMJP, of er wijzigingen in die zin zullen opgenomen worden 
in het ontwerp dat vandaag voorligt.

5) Staat van grafstenen kerkhof – raadslid Van Herck:
a) Raadslid Van Herck vraagt welke maatregelen genomen worden in het kader 

van de slechte staat van de grafstenen op het kerkhof.
b) De burgemeester bevestigt de problematiek en zegt dat deze vraag past in het 

globaal project kerkhof, dat tot op heden niet uitgevoerd werd maar wel is 
opgenomen in het meerjarenplan.

c) Raadslid Van Herck vraagt of dit dossier dus open is, waarop de burgemeester 
antwoordt dat dit inderdaad gepland is, binnen welke termijnen is moeilijker te 
zeggen in die zin dat de middelen niet onbeperkt zijn. Men gaat er iets aan 
doen maar niet even snel aan gepland.

6) Verkeersproblematiek Bomaertlaan – raadslid Van Herck:
a) Raadslid Van Herck kreeg klachten van twee inwoners van de straat inzake de 

moeilijke verkeerssituatie en vraagt welke maatregelen genomen zullen 
worden.

b) De burgemeester zegt dat er een mobiliteitsprobleem is en zal het woord 
geven aan schepen Forton. Hij vraagt wie de woordvoerder zou kunnen zijn 
voor de straat.

c) Raadslid Joris zegt dat dit globaal bekeken moet worden volgens deelgebied, 
in een helikoptervisie, en dat men niet gewoon plezier moet willen doen aan 
de een of andere.

d) Schepen Forton zegt dit te zullen opnemen met de dienst mobiliteit.
7) Diensten ter steun van de verpleegkundigen – raadslid Van Herck:

a) Raadslid Van Herck vraagt of men diensten zou kunnen bieden aan de 
verpleegkundigen, zoals hun kinderen naar school brengen, hun boodschappen 
doen, enz. gezien de vele uren die zij werken.
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b) De burgemeester antwoordt dat dit reeds besproken werd in het coronateam, 
welke concrete acties genomen zouden kunnen worden. Dit wordt bekeken.

Joëlle Eggermont
Algemeen directeur

Luc Timmermans
Voorzitter


