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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
 

Gemeente Kraainem 

 

Zitting van 15/12/2020 

Van 19:00 uur tot 22:00 uur 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: Luc Timmermans 

Burgemeester: Bertrand Waucquez 

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, 

Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven 

Adjunct algemeen 

directeur: 

Jean-Christophe Clérin 

 

Verontschuldigd: 

Algemeen directeur: Joëlle Eggermont 

Raadslid: Sarra Crucifix - Kekli 

 

 
OPENBARE ZITTING 

 
1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 24 november 2020 
2. Goedkeuringsbesluit jaarrekening 2019 
3. Akte van voordracht - commissie financiën - vervanging lid commissie financiën B. 

Schroeven door raadslid P. Simon 
4. Akte van voordracht - commissie welzijn - vervanging lid commissie welzijn A.C. 

Sala  door raadslid B. Schroeven 
5. Leningen Belfius 
6. COVID-19 - Samenwerkingsovereenkomst ELZ Druivenstreek 
7. Coronarapport - Verslag periode 01 maart 2020 - 15 november 2020 
8. Subsidies - Sportraad Kraainem - Verdeling 2020 
9. Subsidies - Speelpleinen Diabolo - werkingstoelagen 2020 
10. Subsidies - 71ème Unité Scoute Saint-Joseph Wezembeek-Oppem - 2020 
11. Subsidies - Transport van materiaal en mensen - Chiro BAM en scoutsvereniging 

Saint-Pancrace 
12. Subsidies - Ontwikkelingssamenwerking - Verdeling subsidies 2020 
13. Klimaat - Burgemeestersconvenant 2030 (Covenant of Mayors) in kader van 

opmaak duurzaam energie- en klimaatactieplan (SECAP) door provincie Vlaams-

Brabant - Officiële intekening 
14. Mobiliteit - Reglement beveiligde fietsboxen 
15. Mobiliteit - Analyse verkeer - Tulpenstraat - Meiklokjeslaan - Seringenstraat 
16. Steun aan de bevolking en lokale handelaars -horeca via Kraainembon 
17. Smartmove-project - Invoering stadstol 
18. Bulletin schriftelijke vragen 
19. Behandeling mondelinge vragen vorige zitting 
20. Mondelinge vragen 
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OPENBARE ZITTING 

 
1. GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VAN 24 NOVEMBER 2020 
 

Feiten en context 

• Vergadering van de gemeenteraad van 24 november 2020 waarbij de notulen 

evenals het zittingsverslag dienen goedgekeurd te worden 

 

Juridische gronden 

• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald Deel I, 

Afdeling 2, de werking van de gemeenteraad. 

 

Financiële gevolgen 

Geen financiële gevolgen 

 

Besluit met 21 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Elisabeth d'Ursel, Marie-France 

Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton, Guillaume von 

Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Luc 

Timmermans, Carel Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André 

Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan 

Marichal, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven), 1 onthouding (Pierre Simon)Motivatie 

onthouding Pierre Simon: Om reden dat hij niet aanwezig was tijdens de vergadering van 

de gemeenteraad van 24 november 2020. 

 

Enig artikel: 

De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van  24 

november 2020 goed. 

 

 

2. GOEDKEURINGSBESLUIT JAARREKENING 2019 
 

Feiten en context 

• De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant liet ons via het digitaal loket 

weten dat hij de jaarrekening 2019 goedkeurt bij besluit van 3 november 2020. 

• Een afschrift van dit besluit dient voorgelegd te worden ter kennisname aan de 

gemeenteraad. 

 

Besluit 

 

Enig artikel: 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie 

Vlaams-Brabant van 3 november 2020 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 

2019 van de gemeente Kraainem. 

 

 

3. AKTE VAN VOORDRACHT - COMMISSIE FINANCIËN - VERVANGING LID 

COMMISSIE FINANCIËN B. SCHROEVEN DOOR RAADSLID P. SIMON 
 

Feiten en context 

• De heer B. Schroeven heeft zijn ontslag ingediend als commissielid van de 

commissie financiën. 

• De fractie DéFI+ MR+ Ind.  draagt de heer P. Simon voor als vervanger van de 

heer B. Schroeven als lid van de commissie financiën. 

 

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

 

Besluit 

Enig artikel: 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van raadslid B. Schroeven als lid van de 

commissie financiën en de voordrachtsakte van de heer P. Simon om hem te vervangen. 

 

 

4. AKTE VAN VOORDRACHT - COMMISSIE WELZIJN - VERVANGING LID 

COMMISSIE WELZIJN A.C. SALA  DOOR RAADSLID B. SCHROEVEN 
 

Feiten en context 

• Mevrouw AC. Sala heeft haar ontslag ingediend als commissielid van de 

commissie welzijn. 

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

mevrouw AC. Sala als lid van de commissie welzijn. 

 

Juridische gronden 

• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 37 

 

Besluit 

Enig artikel: 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van raadslid AC Sala als lid van de 

commissie welzijn en de voordrachtsakte van de heer B. Schroeven om haar te 

vervangen. 

 

 

5. LENINGEN BELFIUS 
 

Feiten en context 

• Overwegende de huidige samenstelling van de schuldportefeuille van de 

gemeente Kraainem. 

• Op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 24 

november 2020 werd er geen consensus bereikt. 

 

Juridische gronden 

• Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 107 

• Het decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 56 §3 3°, aangaande de 

principiële bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen, inzake 

het financieel beheer, onverminderd de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

• Het decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 56 §3 3°, aangaande de 

principiële bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen, inzake 

het voeren van de gunningsprocedure, gunning en uitvoering van 

overheidsopdrachten. 

• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van24 november 2020 

houdende de schuldportefeuille bij Belfius waarbij geen consensus werd bereikt. 

 

Adviezen 

• 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 NV; 

• Gelet op de rentetoestand; 

• Gelet op de alternatieve financieringstechnieken, voorgesteld door Belfius Bank 

NV, 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 NV, en die 
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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. 

 

Financiële gevolgen 

 

Zie bijlage dossier Belfius. 

 

Besluit met eenparigheid der stemmen 

Artikel 1: 

De kredieten (zie bijlage 1), ten bedrage van 5.225.820,74 € waarop momenteel een 

"Linear CMS spread 30Y-2Y" wordt toegepast, om te zetten in kredieten gebruik makend 

van de techniek van de "Linear CMS spread 30Y-2Y startend met een vaste rentevoet". 

 

Artikel 2: 

De machtiging te verlenen aan de financieel directeur om de definitieve rentevoorwaarden 

vast te leggen. 

 

Artikel 3: 

De clausule inzake wederbeleggingsvergoeding als volgt te passen: "Vervroegde 

terugbetalingen zijn niet toegelaten. Elke niet-contractueel voorzien verrichting tijdens de 

looptijd van de lening wordt gelijkgesteld met een eenzijdige verbreking van het contract 

door het bestuur. In dat geval heeft Belfius Bank recht op een vergoeding gelijk aan haar 

reëel geleden financieel verlies". 

 

 

6. COVID-19 - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ELZ DRUIVENSTREEK 
 

Feiten en context 

• De samenwerkingsovereenkomst werd opgesteld met het oog op het ontvangen 

van subsidies in het kader van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot 

toekenning van een subsidie aan de zorgraden om de contact- en bronopsporing 

ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken’.   

• De verdeling van de budgetten werd ondertussen bekrachtigd door het bestuur 

van ELZ Druivenstreek. 

• Elk lokaal bestuur ontvangt € 2 000 voor het interne coördinatie- en 

planningswerk dat het gevolg is van de samenstelling van de pool huisbezoekers. 

• De term “huisbezoekers” is slecht gekozen door de Overheid. Hiermee worden alle 

medewerkers bedoeld die zorgen voor de lokale brontracing, telefonisch of via 

huisbezoek. In alle lokale besturen aangesloten aan de ELZ Druivenstreek gebeurt 

dit momenteel telefonisch. De echte “huisbezoeken” gebeuren door de Field 

Agent, ter beschikking gesteld door het consortium (Vlaamse overheid). 

 

Juridische gronden 

• Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 135. 

• Decreet lokaal bestuur, inzonderheid artikel 41 

• Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de 

zorgraden om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-

pandemie te versterken. 
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• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 december 2020 

houdende de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst 

 

Financiële gevolgen 

Geen financiële gevolgen 

 

Besluit met eenparigheid der stemmen 

Enig artikel: 

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen van 8 december 2020 houdend de goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst die werd opgesteld door de ELZ Druivenstreek met het oog 

op het ontvangen van subsidies voor de contact- en bronopsporing. 

 

 

7. CORONARAPPORT - VERSLAG PERIODE 01 MAART 2020 - 15 NOVEMBER 

2020 
 

Feiten en context 

• De coronacrisis heeft nog steeds een immense impact, ook op de werking van ons 

lokaal bestuur. 

• Er werd een coronarapport opgesteld over de periode van begin maart 2020 tot 

en met 15 november 2020. 

• Dit rapport schetst een beeld van de inspanningen die het lokaal bestuur en de 

verschillende teams geleverd hebben -al dan niet in samenwerking met andere 

actoren- ten einde het hoofd te kunnen bieden aan deze enorme 

gezondheidscrisis, zowel op vlak van dienstverlening naar de inwoners toe als op 

intern, organisatorisch vlak. 

 

Juridische gronden 

• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

 

Besluit 

 

Enig artikel: 

De gemeenteraad neemt kennis van "Coronarapport Kraainem - Een verslag over de 

periode van 1 maart 2020 tot en met 15 november 2020". 

 

 

8. SUBSIDIES - SPORTRAAD KRAAINEM - VERDELING 2020 
 

Feiten en context 

• Op 21 november 2020 ontving het Team Welzijn van de Sportraad 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 
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budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst 

AR 64930000 

BI 074000 

4 200 euro nvt 

 

Besluit met eenparigheid der stemmen 

Enig artikel: 

De gemeenteraad keurt de verdeling van de subsidies 2020 aan de leden van de 

Sportraad Kraainem goed, op voorwaarde dat leden met toelagen vanaf  

1 250 euro hun financiële verantwoordingsstukken hebben ingediend: 

• Tennisclub De Kamme:    1 366,67 euro 

• Floorball Club Kraainem Tigers:         536,60 euro 

• Turnclub KnA-Kraainem:    1 366,67 euro 

• Badminton en zaalvoetbalclub Mikra:    930,06 euro 

 

 

9. SUBSIDIES - SPEELPLEINEN DIABOLO - WERKINGSTOELAGEN 2020 
 

Feiten en context 

• Speelpleinen Diabolo dienden op 12 november 2020 hun aanvraag in voor de 

jaarlijkse subsidies. 

• Zij bezorgden een overzichtslijst van alle kinderen die zich inschreven tijdens de 

vakantiemaanden juli en augustus 2020. 

• Speelpleinen Diabolo hebben recht op 2 euro per kind (gedomicilieerd in  

Kraainem) per dag. 

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

voor toelagen. 

• Na controle van de ledenlijst heeft de speelpleinwerking recht op 1607 dagen à 

rato 2 euro. 

• De lijst ligt ter inzage bij het Team Welzijn. 

• De organisatie bezorgde het Team Welzijn de nodige financiële 

verantwoordingsstukken conform artikel 2 van het subsidieregelement. 

 

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 

 

3 214 euro  

 

Besluit met eenparigheid der stemmen 

Enig Artikel: 

De gemeenteraad beslist de uitbetaling goed te keuren van 3 214 euro werkingstoelagen 

aan Speelpleinen Diabolo. 

 

 

10. SUBSIDIES - 71ÈME UNITÉ SCOUTE SAINT-JOSEPH WEZEMBEEK-OPPEM - 

2020 
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Feiten en context 

• Scoutsgroep 71ème Unité Scoute Saint-Joseph uit Wezembeek-Oppem diende 

haar/zijn 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 

de vereniging. 

• De jeugdbeweging stuurde een overzichtslijst met de leden woonachtig in de 

gemeente Kraainem. 

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

subsidies. 

• Gebaseerd op de lijst heeft de scoutsgroep recht op: 

◦ 17 x 12 euro werkingstoelagen 

◦ 17 x 15 euro toelagen voor vervoer naar kamp.  

• De lijst 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 

17 x 12 euro =             204 

euro 

 

Vervoer naar kamp 

17 x € 15 euro =          255 

euro 

 

totaal:                         459 

euro 

 

nvt 

 

Besluit met eenparigheid der stemmen 

Enig artikel: 

De gemeenteraad keurt de uitbetaling goed van 459 euro voor werkingstoelagen en 

toelagen voor vervoer naar kamp aan scoutsgroep 71ème Unité Scoute Saint-Joseph uit 

Wezembeek-Oppem voor hun leden woonachtig te Kraainem voor scoutsjaar 2019-2020. 

 

 

11. SUBSIDIES - TRANSPORT VAN MATERIAAL EN MENSEN - CHIRO BAM EN 

SCOUTSVERENIGING SAINT-PANCRACE 
 

Feiten en context 

• In het meerjarenplan 2020-2025 is een bedrag van 1500 euro voorzien voor 

transport van materiaal en mensen naar kampen. 

• Chiro Bam en scoutsvereniging Saint-Pancrace dienden elke een factuur in van de 

huur van bussen voor het vervoer van de leden naar hun kampen in de 

zomermaanden. 

• Scouts Saint-Dominique kreeg in augustus 2020 reeds 750 euro uitbetaald via een 

aanpassing van het meerjarenplan. 
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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 

1500 euro  

 

Besluit met eenparigheid der stemmen 

Artikel 1: 

De gemeenteraad keurt de betaling aan scoutsvereniging Saint-Pancrace goed van 750 

euro voor tussenkomst in de kosten voor vervoer van leden naar het kamp 

 

Artikel 2: 

De gemeenteraad keurt de betaling aan chiro BAM goed van 750 euro voor tussenkomst 

in de kosten voor vervoer van leden naar het kamp. 

 

 

12. SUBSIDIES - ONTWIKKELINGSSAMENWERKING - VERDELING SUBSIDIES 

2020 
 

Feiten en context 

• Elk jaar ontvangt de gemeente aanvragen van verschillende verenigingen die zich 

inzetten voor projecten voor ontwikkelingssamenwerking. 

• In het Meerjarenplan 2020-2025 onder AR 64940000/BI 016000 'hulp aan het 

buitenland' is een bedrag van 23 500 euro voorzien. 

• Er is nog een bedrag van 22 200 euro te verdelen onder verenigingen die een 

aanvraag tot subsidiëring/steun indienden: 

◦ ADA - Verzustering Kraainem/Rwanda 

◦ Keten van Hoop - Republiek van Benin 

◦ Via Don Bosco - St.Thérèse Centers (Van Ypersele) - Filippijnen, India & 

D.R.Congo 

◦ Rebranding Africa Forum (Paul-Renée Etogo) - project LS Burkina Faso 

◦ André Vanheylewegen - Bolivië 

• Organisaties 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 december 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 28 februari 2012, art. 1 §2 - 

Ontwikkelingssamenwerking en noodhulp: "Op voorstel van het college van 

burgemeester en schepenen wordt het toelagebudget voor 

ontwikkelingssamenwerking door de gemeenteraad verdeeld over de verschillende 

toelageaanvragen." 

 

Financiële gevolgen 
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budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst 

AR 64940000 

BI 094400 

22 200 euro  

 

Besluit met 18 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Elisabeth d'Ursel, Marie-France 

Constant, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Johan Forton, Guillaume von 

Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Françoise 

Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, Vinciane De Meutter-Cardinael, Anja 

Vermeulen, Christiaan Marichal, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven), 4 onthoudingen 

(Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky en Nathalie Woitrin) 

Artikel 1: 

De gemeenteraad beslist om de volgende subsidies voor ontwikkelingssamenwerking 

uit te betalen: 

 

Organisatie Bedrag 

 

Rekeningnummer 

ADA - Verzustering 

Kraainem/Rwanda 

 

14 000 

euro 

BE15 3101 1861 5730 

Keten van Hoop - 

Republiek van Benin 

 

650 euro BE28 0882 1265 5620 

Via Don Bosco - 

St.Thérèse Centers (Van 

Ypersele) - Filippijnen, 

India & D.R.Congo 

 

2 700 euro BE23 0000 4116 6291 

Rebranding Africa Forum 

(Paule-Renée Etogo) - 

project LS Burkina Faso 

 

650 euro BE62 0689 0547 9061 

André Vanheylewegen - 

Bolivië 

 

4 200 euro BE68 0014 8152 3234 

 

 

13. KLIMAAT - BURGEMEESTERSCONVENANT 2030 (COVENANT OF MAYORS) 

IN KADER VAN OPMAAK DUURZAAM ENERGIE- EN KLIMAATACTIEPLAN 

(SECAP) DOOR PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - OFFICIËLE INTEKENING 
 

Feiten en context 

• De deputatie van Provincie Vlaams-Brabant van 21 juni 2018 besliste om 

Sustainable Energy and Climate Action Plans, kortweg SECAP’s  (gemeentelijk 

energie- en klimaatactieplannen) op te maken voor de Vlaams-Brabantse steden 

en gemeenten en deze tevens te ondersteunen en te begeleiden bij de uitvoering 

ervan.  

• Het college van burgemeester en schepenen beslist op 17 september 2019 om het 

SECAP in het kader van het CoM2030 door de provincie te laten opmaken. 

• Op 9 december 2019 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Energie- en 

Klimaatbeleidsplan 2021-2030 goed. Hierin stimuleert de Vlaamse overheid de 

lokale overheden om de 2030-doelstelling van het Burgemeestersconvenant na te 

streven en verwijst ze naar de sleutelrol die steden en gemeenten spelen in het 

Vlaamse energie- en klimaatbeleid. 

• In het provinciaal klimaatbeleidsplan 2040 stelt Provincie Vlaams-Brabant dat ze 

samen met steden en gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en 
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burgers wil evolueren naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig Vlaams-

Brabant tegen 2040. 

• Op 7 november 2019 keurde de deputatie van Provincie Vlaams-Brabant het 

Provinciaal Klimaatactieprogramma 2020-2025 goed. Dit programma voorziet 

onder meer in de ondersteuning van de steden en gemeenten bij het uitwerken en 

uitvoeren van hun lokaal klimaatbeleid. 

• Kraainem ondertekende op 18 oktober 2019 in Leuven het Vlaams-Brabantse 

Klimaatengagement  

• In 2014 ondertekende Kraainem het Burgemeestersconvenant 2020 (CoM2020), 

Hiermee engageerde Kraainem zich tot een besparing van 20% op hun CO2-uitstoot 

tegen 2020 (referentiejaar 2011) 

• De einddatum van het huidige Burgemeestersconvenant (CoM2020) komt in zicht 

en Kraainem wil zich voorbereiden op de periode na 2020 (CoM2030). 

• Het verbintenissendocument ‘Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie’ 

omschrijft waartoe Kraainem zich engageert door in te tekenen op het CoM2030 

(zie bijlage).  

 

Juridische gronden 

• Beslissing van de deputatie van Provincie Vlaams-Brabant van 21 juni 2018: 

opmaak van Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAP’s) voor de 

Vlaams-Brabantse steden en gemeenten 

• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 september 

2020 om het SECAP in het kader van het CoM2030 door de provincie te laten 

opmaken. 

 

Financiële gevolgen 

Naast de financiële middelen die Kraainem voorzien heeft voor de opmaak van het SECAP 

door de provincie, heeft de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 

(CoM2030) geen directe bijkomende financiële gevolgen. Voor de uitvoering van het 

klimaatactieplan is (zal) budget voorzien (worden), zoals bepaald in de reeds eerder 

goedgekeurde overeenkomst met de provincie. 

 

Besluit met eenparigheid der stemmen 

Artikel 1: 

De gemeenteraad beslist het Burgemeestersconvenant 2030 (Covenant of Mayors) 

officieel te ondertekenen en neemt kennis van bijhorende verbintenissen (zie bijlage 

‘verbintenissendocument Burgemeestersconvenant’). 

 

Artikel 2: 

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 engageert Kraainem zich 

om:  

• de uitstoot van CO2 (en eventuele andere broeikasgassen) op haar grondgebied 

tegen 2030 met ten mínste 40% terug te dringen ten opzichte van 2011, met 

name door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen (klimaatmitigatie);  

• haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van 

klimaatverandering (klimaatadaptatie). 

 

Artikel 3: 

Om deze engagementen om te zetten in praktische maatregelen zal Kraainem de 

volgende stappen ondernemen: 

• een ‘inventarisatie uitgangswaarden emissies’ (CO2-nulmeting) en een 

beoordeling van de risico’s van en de kwetsbaarheden voor klimaatverandering 

(risico- en kwetsbaarheidsanalyse) uitvoeren;  

• een actieplan voor duurzame energie en klimaat (Sustainable Energy and Climate 

Action Plan of SECAP) indienen bij de EU binnen de twee jaar na de datum van dit 
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gemeenteraadsbesluit van ondertekening van het Burgemeestersconvenant 

(Covenant of Mayors) 2030;  

• Minstens elke twee jaar na het indienen van het SECAP rapporteren aan de EU 

over de geboekte vooruitgang met het oog op evaluatie, monitoring en verificatie.  

 

Artikel 4: 

De gemeenteraad geeft de burgemeester machtiging om het toetredingsformulier tot het 

Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) 2030 te ondertekenen. 

 

Artikel 5: 

Een afschrift van dit besluit en een door de burgemeester ondertekend 

toetredingsformulier, zal bezorgd worden aan Provincie Vlaams-Brabant, Dienst 

leefmilieu. De provincie bezorgt het besluit en toetredingsformulier aan de EU en vraagt 

indien nodig uitstel van indiening SECAP aan. 

 

 

14. MOBILITEIT - REGLEMENT BEVEILIGDE FIETSBOXEN 
 

Feiten en context 

• De collegebeslissing van 15 september 2020 m.b.t. de goedkeuring van de 

locatiebepaling van beveiligde fietsboxen en het akkoord om een VZW als 

beheerder aan te duiden. 

• Er moet een gebruikersreglement m.b.t. het beheer van de fietsboxen opgesteld 

worden.  

 

Juridische gronden 

• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 40. 

• Collegebeslissing van 25 augustus 2020 betreffende de goedkeuring gunning 

fietsboxen. 

• Collegebeslissing van 15 september 2020 betreffende de goedkeuring van de 

locatiebepaling en het akkoord om een VZW als beheerder aan te duiden. 

• Colegebeslissing van 24 november 2020 betreffende het reglement fietsboxen. 

 

Financiële gevolgen 

Geen financiële gevolgen 

 

Besluit met eenparigheid der stemmen 

Enig artikel: 

De gemeenteraad beslist, om volgend gebruikersreglement m.b.t. het beheer van de 

fietsboxen, vast te stellen: 

 

GEBRUIKERSREGLEMENT FIETSBOXEN: 

 

Artikel 1: 

Toewijzing van de plaatsen en algemene principes 

 

De plaatsen zijn voor fietsers die er regelmatig gebruik van maken, en een overstap met 

openbaar vervoer maken en/of een reële behoefte hebben aan een parkeerplaats met 

toegangscontrole.  De beheerder verdeelt de plaatsen op basis van de karakteristieken 

van de aanvragen, zodat de plaatsen eerlijk worden verdeeld. 

  

a. De fietsbox dient als buurtparking voor gebruikers die maximaal in een straal van 

300m wonen van de fietsbox.  

 

Naar gelang de ligging van de fietsbox en afstand van woonst tot de fietsbox wordt 

voorrang gegeven aan bepaalde type gebruikers.  
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b. Elke gebruiker krijgt een specifieke locatie toegewezen in de parking. Deze wordt 

aangegeven in het "inschrijvingsformulier". In het algemeen zijn de plaatsen in een 

parking genummerd van links naar rechts en van 1 tot en met X naargelang het aantal 

fietsen in een bepaalde parking. 

  

c. De beheerder beslist over nummering van plaatsen, hetgeen gewijzigd, aangepast of 

verwijderd kan worden indien nodig. 

  

d. De parking is geen opslagplaats. De beheerder zal een systeem installeren om het 

gebruik van de locaties te monitoren. Als een plaats niet of zeer zelden gebruikt wordt, 

zal de beheerder de gebruiker aan deze regel herinneren. Indien het gebruik na deze 

herinnering niet verandert, behoudt de beheerder zich het recht voor om het 

abonnement te beëindigen en de betrokken fiets te laten verwijderen.  

 

e. De gebruiker is er zich van bewust dat de parking gedeeld wordt met andere 

gebruikers en dat de ter beschikking gestelde plaats geen verworven recht is.  

 

Artikel 2: 

Wijziging van de voorwaarden en opzegging  

 

a. De beheerder behoudt het recht om eenzijdig de bepalingen van het huidige contract 

te wijzigen. Desgevallend is de beheerder niet gehouden een vergoeding te betalen aan 

de geabonneerde, om welke reden dan ook. De geabonneerde mag echter het contract 

onmiddellijk opzeggen.  

 

b. De gebruiker betaalt een jaarlijkse huurbijdrage. Zowel de gebruiker als de beheerder 

kunnen op elk moment het contract opzeggen en dit zonder verantwoording, middels een 

opzegtermijn van 1 maand, vanaf 1 jaar na het begin van het abonnement.  

 

c. In geval van opzegging zal de beheerder aan de geabonneerde de teveel betaalde huur 

terugbetalen volgens een pro rata berekening van de overblijvende maanden. 

 

d. De abonnee moet zijn fiets definitief uit de parking weghalen en de plaats vrijmaken 

vóór de einddatum van de opzegtermijn (of het einde van de huurperiode). Indien de 

parking verder wordt bezet na de effectieve opzegging van het contract, zal voor elke 

aangevatte maand een vergoeding van 15 €/maand verschuldigd zijn door de  

geabonneerde.  

 

e. De beheerder heeft het recht om eenzijdig het contract te beëindigen en zonder 

opzegtermijn indien de geabonneerde de gebruiksvoorwaarden niet respecteert. 

 

Artikel 3:  

Betaling van het abonnement, vernieuwing, schorsing  

 

a. Betaling van het abonnement en de waarborg respectievelijk 75€ en 25€ wordt gedaan 

in één overschrijving.  

 

b. Het abonnement voor een plaats in een parking kan worden verlengd als de gebruiker 

de jaarlijkse bijdrage van 75€ voor het volgende jaar heeft betaald vóór de jaarlijkse 

vervaldag.  

 

c. In het geval van niet-verlenging, opschorting of beëindiging van het abonnement zal 

het overschot van het jaarabonnement, equivalent aan de resterende maanden, door de 

beheerder terugbetaald worden (elke begonnen maand wordt beschouwd als betaald 

door de geabonneerde).  

 

Artikel 4: 
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Toegang en waarborg  

 

a. De gebruiker zal een toegangsmiddel krijgen (sleutel, badge of ander) tot de parking 

zodra abonnementsgeld van 75€ en de waarborg van 25 € ontvangen zijn door de 

beheerder. 

 

b. In geval van verlies, diefstal of beschadiging van het toegangsmiddel, is de 

geabonneerde gehouden de beheerder hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen. Een 

nieuw toegangsmiddel kan ter beschikking worden gesteld aan de gebruiker middels de 

storting van een nieuwe waarborg.  

 

c. Wanneer de parking uitgerust zal zijn met een toegangsysteem dat werkt met een 

ander toegangsmiddel (bijv.: een transportkaart type MOBIB of een andere gelijkaardige 

kaart), zal de waarborg terugbetaald worden aan de geabonneerde die zelf een dergelijke 

kaart zal moeten aanschaffen en de identificatiegegevens van deze kaart aan de 

beheerder overmaken ten einde de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren.  

 

d. Het is verboden voor de gebruiker om het toegangsmiddel op welke manier dan ook te 

dupliceren of te wijzigen. 

  

e. Het is ook verboden om het toegangsmiddel met derden te delen.  

 

Artikel 5: 

Gebruik van de parking  

 

a. De ingebruikname van een parkeerplaats in een parking wordt aan de geabonneerde 

toegestaan als precaire titel, om er één enkele fiets van een standaard formaat, te 

parkeren. 

  

b. Een normaal gebruik van de parking veronderstelt dat de geabonneerde een groot deel 

van zijn verplaatsingen per fiets doet. Het gebruik van de parking als een lange termijn 

opslagplaats voor een fiets wordt beschouwd als abnormaal gebruik van de parking.  

 

c. Om een gebruik te garanderen dat noch de andere gebruikers noch de correcte 

werking van de parking hindert, moet de fiets in de parking passen, vastgemaakt zijn op 

zijn plaats zonder het mechanisme (opening/sluiting), noch de andere gebruikers, te 

belemmeren; de parking is ontworpen voor fietsen met een standaardafmeting. Manden 

en/of zakken, babyzitjes en/of andere standaardaccessoires zijn toegelaten zolang ze 

noch het parkeren noch het in-en uitrijden van de andere fietsen storen. De gebruiker 

verbindt zich ertoe dit principe te goeder trouw te respecteren. 

  

d. De beheerder kan op elk moment, en op kosten van de abonnee, elke fiets weghalen 

indien punt c. hierboven niet wordt gerespecteerd, zonder voorafgaande vraag of 

ingebrekestelling. De beheerder kan desgevallend niet verantwoordelijk worden gesteld 

voor de beschadiging, het verlies of de diefstal van de fiets die op die manier werd  

weggehaald. 

  

e. De gebruiker mag zijn stallingsplaats niet verhuren of het gebruik ervan toestaan aan 

derden.  

 

f. De gebruiker mag geen wijziging aanbrengen of laten aanbrengen aan de bestaande 

installaties. Elke schade zal hersteld worden op kosten van de geabonneerde.  

 

Artikel 6: 

Verplichtingen van de geabonneerde  
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a. De gebruiker verbindt zich ertoe om de parking te bezetten en te gebruiken zoals het 

een goede huisvader betaamt, en erkent dat de parking niet bewaakt of gesurveilleerd 

wordt.  

 

b. De gebruiker is gehouden om na elk gebruik de parking correct af te sluiten en te 

vergrendelen. Bij het verlaten van de parking is de gebruiker gehouden te controleren of 

de parking correct werd afgesloten en vergrendeld, en dit in zijn eigen belang en dat van 

de andere huurders.  

 

c. De gebruiker is gehouden om zijn fiets te beveiligen in de parking met een hangslot of 

een kwaliteitsvol antidiefstalsysteem, zoals een U-hangslot vastgemaakt aan de fietsrek.  

 

d. De gebruiker engageert zich ertoe om de andere fietsen die in de parking staan niet te 

verplaatsen of te beschadigen.  

 

e. De gebruiker is gehouden de beheerder te informeren per telefoon of per e-mail over 

elke beschadiging, slijtage, defect of problemen met de netheid aan de parking. Indien 

hij/zij dit niet doet is de gebruiker verantwoordelijk voor de gebreken die hieruit 

voortvloeien alsook voor alle schadelijke gevolgen waarvoor de beheerder niet 

verantwoordelijk kan worden gesteld.  

 

Artikel 7: 

Beschikbaarheid van de parking  

 

a. De beheerder heeft het recht om zich te allen tijde toegang te verschaffen tot de 

parking, onder andere om de goede uitvoering van de gebruiksvoorwaarden te 

controleren en om onderhoudswerken uit te voeren.  

 

b. In geval van tussenkomsten die vereisen dat de parking leeg moet zijn, zoals 

bijvoorbeeld de verplaatsing ervan, en op aanvraag van de beheerder minstens 10 

werkdagen op voorhand, is de gebruiker gehouden zijn fiets uit de parking weg te  

halen voor de gevraagde duur. Bij niet uitvoering behoudt de beheerder zich het recht 

voor om zelf de fiets te verwijderen op risico en op kosten van de gebruiker.  

 

c. Daarenboven zal, in geval van overmacht wanneer de beheerder het gebruik van de 

parking niet langer kan garanderen ten voordele van de gebruiker, deze laatste ontlast 

worden van zijn verplichtingen en is hij/zij gehouden om zijn/haar fiets binnen de 

opgelegde termijn weg te halen. Bij niet uitvoering behoudt de beheerder zich het recht 

voor om zelf de fiets te verwijderen op risico en op kosten van de gebruiker. 

  

d. In dergelijk geval zal geen enkele vorm van vergoeding toegekend worden aan de 

gebruiker; De beheerder engageert zich daarentegen wel om de gebruiker volgens een 

pro rata berekening, afgerond tot de maand erna, terug te betalen voor de periode 

gedurende dewelke hij/zij geen toegang heeft gehad tot de parking. 

 

Artikel 8: 

Verantwoordelijkheid, geschil  

a. De gebruiker is aansprakelijk voor eender welke schadelijke gevolgen die zich zouden 

kunnen voordoen zowel voor zijn/haar persoon als voor zijn/haar fiets, voor de 

beheerder of voor derden als gevolg van het (foutief of niet) gebruik van de parking of 

zijn/haar fiets. De beheerder wordt gevrijwaard van alle verhaal. 

  

b. De gebruiker erkent dat de huur van de plaats in de parking hem/haar niet vrijstelt om 

te waken over de goede bewaring en bescherming van zijn/haar fiets en dat hij/zij alleen 

en volledig verantwoordelijk is voor het gebruik tijdens de hele duur van de huur. 
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c. De beheerder kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van diefstal en dit 

tijdens de hele duur van het contract. Ter informatie, sommige 

verzekeringsmaatschappijen laten een uitbreiding toe van de globale woningverzekering 

die ook fietsdiefstal dekt. De huurder wordt gevraagd zich hier zelf over te informeren.  

 

Artikel 9: 

Wijziging van woonplaats  

 

a. De gebruiker engageert zich om elke wijziging van zijn of haar opgegeven 

identificatiegegevens aan de beheerder te communiceren per telefoon of per e-mail. 

 

 

Artikel 10: 

Gebruik van persoonsgegevens  

 

a. De beheerder verbindt zich ertoe de bepalingen van de wet over het gebruik van 

persoonsgegevens te respecteren. De gebruiker heeft het recht om zijn of haar 

persoonlijke gegevens te raadplegen, corrigeren of verwijderen.  

 

 

15. MOBILITEIT - ANALYSE VERKEER - TULPENSTRAAT - MEIKLOKJESLAAN - 

SERINGENSTRAAT 
 

Feiten en context 

• In de Tulpenstraat, Seringenstraat en de Meiklokjeslaan is er, naar aanleiding van 

het tijdelijk politiereglement in de Tulpenstraat (een deel in éénrichting) en het 

woonerf in de Seringenstraat, een analyse uitgevoerd op basis van metingen, 

observaties en opmerkingen. 

• Een van de voorgestelde maatregelen werd al uitgevoerd op burgemeesterbesluit 

van 27 november 2020, namelijk het verwijderen van de berm in de Konigin 

Astridlaan ter hoogte van de Seringenstraat. 

• Op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 1 

december 2020 werd er geen consensus bereikt. 

 

Juridische gronden 

• Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 107. 

• Besluit van de burgemeester vab 27 november 2020 houdende het verwijderen 

van de berm in de Koningin Astridlaan ter hoogte van de Seringenstraat. 

• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 december 2020 

houdende analyse verkeer waarbij geen consensus werd bereikt. 

 

Adviezen 

• Gunstig advies politiezone WOKRA 24 oktober 2020 houdende de analyse van het 

verkeer in de Tulpenstraat, Seringenstraat en de Meiklokjeslaan. 

 

Argumentatie 

• De argumentatie van de dienst mobiliteit is in de analyse terug te vinden. 

 

Financiële gevolgen 

Geen financiële gevolgen 

 

Besluit  

 

Raadslid Simon - Amendement met 10 ja-stemmen (Elisabeth d'Ursel, Véronique 

Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Pierre 

Simon, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven), 11 

nee-stemmen (Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier 
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Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, 

Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin en Anja Vermeulen), 1 onthouding 

(Bertrand Waucquez) 

 

Agendapunt met 11 ja-stemmen (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), 10 nee-stemmen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte 

Sala, Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, 

Christiaan Marichal, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven), 1 onthouding (Bertrand 

Waucquez) 

Artikel 1: 

De gemeenteraad neemt akte van de analyse Tulpenstraat - Seringenstraat - 

Meiklokjeslaan en beslist om: 

- in de Tulpenstraat terug te gaan naar de situatie van voor de testfase; 

- uitzonderlijk plaatselijk verkeer toe te passen in de Tulpenstraat, Meiklokjeslaan en 

Seringenstraat; 

- Significante verkeersremmende maatregelen (o.a. poorteffect) bij de heraanleg van de 

Tulpenstraat aan te brengen; 

- het vrij parkeren toe te laten in de Tulpenstraat; 

- fietsrekken te plaatsen t.h.v. Délitraiteur (waar de foutparkeerders staan). 

 

Artikel 2: 

De gemeenteraad vraagt de diensten om een aanvullend reglement op te maken bij 

goedkeuring van artikel 1 en om de inwoners te informeren. 

 

 

16. STEUN AAN DE BEVOLKING EN LOKALE HANDELAARS -HORECA VIA 

KRAAINEMBON 
 

Feiten en context 

• Elk gezin heeft recht op een [online, op basis van QR-codes] gratis “Kraainembon” 

die men in Kraainem kan besteden. Eén “Kraainembon” per gezin, met een vast 

bedrag per gezinshoofd en een kleiner bedrag per ingeschreven gezinslid. De 

waardebon kan enkel gebruikt worden bij een natuurlijke persoon of 

rechtspersoon in Kraainem, die respectievelijk als zelfstandig ondernemer of als 

onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen voor 

activiteiten die als voorwerp kleinhandel, horeca of dienstverlening hebben. 

• Dit systeem van de “Kraainembons” zal ook toelaten dat bewoners later zelf 

cadeaubons kunnen aankopen die kunnen worden besteed in Kraainem, en zal de 

website, ook op lange termijn, een extra visibiliteit aan de Kraainemse horeca en 

handelaars geven. 

• De communicatie naar de bevolking zou via het Infoblad van maart 2021 moeten 

voorzien worden. De handels- en horecazaken die in aanmerking komen zouden 

rechtstreeks door de diensten gecontacteerd worden.  

• Er werd een vraag en een amendementen ingediend door volgende raadsleden: 

◦ Vraag om uitstel, ingediend door raadslid Fr. Devleeschouwer werd verworpen 

met 12 ja stemmen en 10 neen-stemmen 

▪ We vragen dat het overschot van de kredieten die nog voor 2020 bestaan, 

wordt overgedragen naar 2021 ten behoeve van de handelaars, de horeca 

sector, de contactberoepen. Een gelijkaardige maatregel werd tijdens de 

eerste golf toegekend. 

We vragen daarvoor ook aan het college om een nieuw besluit te 

voorbereiden 

◦ Amendement door raadslid A. Ivanszky werd aangenomen met 12 ja-stemmen 

en 10 neen-stemmen 

▪ toe te voegen aan het enig artikel: 
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• Dit artikel is effectief van kracht vanaf het moment dat het betrokken 

budget in het MJP 2020 -2025 is goedgekeurd voor 2021. 

 

Juridische gronden 

• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 40. 

• Meerjarenplan 2020-2025. 

• Beslissing van de gemeenteraad van 28 april 2020, houdende Corona - 

Gemeentelijke hinderpremie handelaars, inzonderheid artikel 6. 

• Beslissing van het college van burgemeester van 5 mei 2020, houdende 

aanpassing bij hoogdringendheid van artikel 6 van de beslissing van de 

gemeenteraad van 28 april 2020, houdende Corona - Gemeentelijke hinderpremie 

handelaars. 

• Beslissing van de gemeenteraad van 26 mei 2020, houdende bekrachtiging besluit 

college van burgemeester en schepenen van 5 mei 2020, houdende aanpassing  

bij hoogdringendheid van artikel 6 van de beslissing van de gemeenteraad van 28 

april 2020, houdende Corona - Gemeentelijke hinderpremie handelaars. 

• Beslissing van de gemeenteraad van 26 mei 2020, houdende punt met 

hoogdringendheid - Aanpassing beslissing van 28 april 2020, houdende Corona - 

Gemeentelijke hinderpremie handelaars. 

• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 juni 2020, 

houdende verlenging aanvraagtermijn hinderpremie. 

 

Argumentatie 

• Het Coronavirus heeft al een hele tijd een serieuze impact op ons leven. Tijdens 

de eerste golf heeft de gemeente Kraainem ervoor gekozen om de zelfstandige 

handels- en horecazaken rechtstreeks te helpen. Deze keer kan de gemeente haar 

inwoners en tegelijk deze getroffen Kraainemse sectoren financieel steunen.  

• Verschillende gemeenten hebben reeds dergelijke initiatieven genomen, weliswaar 

op verschillende manieren (Staden, Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, …).  

• Een budget van 250 k€ is voorzien in 2021 in het kader van het MJP 2020-20205 

voor de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van het Coronavirus in de 

gemeente. 

 

Financiële gevolgen 

een budget van 175 k€ zou hiervoor in aanmerking moeten komen (inclusief de kosten 

om het systeem te ontwikkelen en te onderhouden).  

 

Besluit  

 

Raadslid Devleeschouwer - vraag om het agendapunt uit te stellen met 10 ja-stemmen 

(Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, 

Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Isabelle 

Fouarge en Bruno Schroeven), 12 nee-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) 

 

Raadslid Ivanszky - amendement 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), 10 nee-stemmen (Elisabeth d'Ursel, 

Véronique Caprasse, Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, Françoise 

Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain Van Herck, Christiaan Marichal, Isabelle Fouarge en 

Bruno Schroeven) 

 

Agendapunt met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan 

Forton, Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Luc 
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Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie 

Woitrin en Anja Vermeulen), 10 nee-stemmen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, 

Anne-Charlotte Sala, Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Pierre Simon, Alain 

Van Herck, Christiaan Marichal, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven) 

Enig artikel: 

De gemeenteraad keurt het voorstel van Kraainembons goed en vraagt aan het college 

van burgemeester en schepenen om de details met de diensten uit te werken, alsook om 

voor een reglement te zorgen hieromtrent. Het budget van 175.000 EUR zal worden 

ingeschreven in het budget van 250.000 EUR dat voorzien is voor rechtstreekse en 

onrechtstreekse gevolgen van de Coronacrisis. 

Dit artikel is effectief van kracht vanaf het moment dat het betrokken budget in het 

meerjarenplan 2020 -2025 is goedgekeurd voor 2021. 

 

 

17. SMARTMOVE-PROJECT - INVOERING STADSTOL 
 

Feiten en context 

• Begin december heeft de Brusselse regering haar Smartmove-project 

aangenomen om de stadstol opnieuw in te voeren. 

• De eerste tests zullen in 2021 plaatsvinden. Uitvoering in 2022. 

• Dit tariefmodel is gebaseerd op een variatie in functie van het aantal afgelegde 

kilometers, de reistijd en het vermogen van het voertuig. 

• Het zal de huidige verkeersbelastingen voor Brusselaars vervangen. 

• Het uiteindelijke doel is het individuele autoverkeer tegen 2030 met 25% te 

verminderen. 

• Verschillende werkgeversorganisaties wijzen de congestieheffing in Brussel af 

omdat deze volgens hen het risico inhoudt dat de verkeersproblemen naar de 

periferie van Brussel worden verplaatst. 

• Omdat Kraainem een gemeente is die aan Brussel grenst, zijn de burgers 

rechtstreeks betrokken. 

• De gemeente Kraainem moet een officieel standpunt aannemen in dit dossier en 

overleg plegen met de andere randgemeenten. 

 

Juridische gronden 

• Bijzondere wet van 8 augustus 1980, art 92 bis, § 7. 

 

Financiële gevolgen 

Geen financiële gevolgen 

 

Besluit met eenparigheid der stemmen 

Artikel 1: 

De gemeenteraad besluit dat het college snel initiatief moet nemen voor een overleg met 

de andere randgemeenten om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen. 

 

Artikel 2: 

De gemeenteraad besluit het college te mandateren om er bij de Vlaamse overheid aan 

te dringen, tijdens de overlegronde omtrent deze stadstol die zal plaatsvinden tussen het 

Vlaamse gewest en het Waalse gewest / het Brussels Hoofdstedelijk gewest, aandacht te 

hebben voor de bijzondere situatie van de Brusselse randgemeenten en het standpunt 

van Kraainem. 

 

 

18. BULLETIN SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 

Feiten en context 

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

eerste volgende vergadering. 
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• 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. 

 

 

19. 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. 

• Alle mondelinge vragen werden door de burgemeester en bevoegde schepen 

beantwoord op de vorige 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. 

 

 

20. MONDELINGE VRAGEN 
 

Mondelinge vragen van: 

1) Fietspad Baron d’Huartlaan - raadslid A. Ivanszky 

Tijdens de Commissie Mobiliteit van 18 november j.l. heeft GRACQ een presentatie 

gegeven en heeft een discussie plaatsgevonden over het fietspad van de Baron 

d’Huartlaan. Een dergelijk fietspad zal de milieu-vriendelijke mobiliteit in de 

gemeente bevorderen en bijdragen tot de verbinding van fietswegen tussen de 

Koningin Astridlaan en Tervuren. Niettemin schijnt er weinig vooruitgang in dit 

dossier te zitten. 

◦ Vraag 1: wat is de situatie m.b.t. de geldigheidsduur en procedures van evt. 

subsidies hiervoor van het Vlaams gewest? 

◦ Vraag 2: Wat is voor Kraainem de uiterste datum om hierover met een project 

te komen? 

◦ Vraag 3: Wordt het nu niet dringend tijd om een door de diensten voorbereid 

voorstel op tafel te hebben dat op een volgende Commissie 

Patrimonium/Mobiliteit besproken kan worden? 

• Schepen Forton antwoordt dat er m.b.t. de geldigheidsduur en de procedures voor 

subsidies van het Vlaams gewest, niets is voorzien. 

Indien een geldig dossier wordt ingediend, dat dus rekening houdt met de 

voorschriften van het Vlaams Gewest, dan krijgt de gemeente 50% subsidies van 

het gewest en 40% van de provincie. Het project zou de gemeente dus 10% van 

de prijs kosten. 

• Er is geen uiterste datum om het project in te dienen. Zolang het voldoet aan het 

voormelde, kan het project aanvaard worden. 
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• Wat de dringende bespreking van een voorstel in Commissie 

Patrimonium/Mobiliteit betreft: 

Sinds 2004 zijn er al plannen om op de Baron d'Huartlaan een fietspad aan te 

leggen. In 2016 lagen er drie concrete plannen op tafel. Hij heeft de indruk dat er 

in dit dossier eerder een 'beslissingsprobleem' is. Het probleem ligt niet bij de 

datum van indiening. 

• Hij stelt voor om voor een laatste keer de zaak in commissie te bespreken, maar 

om daarna de politieke knopen door te hakken, het dossier op de gemeenteraad te 

brengen en eindelijk te beslissen. 

• Raadslid Ivanszky is tevreden met het antwoord op zijn vra(a)g(en). 

• Raadslid Vandersteen stelt dat het probleem altijd hetzelfde is in dit dossier van het 

fietspad. We krijgen subsidies, er zijn voorschriften van het gewest, maar die 

subsidies voor het fietspad stellen niets voor in het hele dossier. Als er een aanleg 

is van een fietspad, moet de hele d'Huartlaan worden aangepakt. Dan spreken we 

over 2 à drie miljoen euro. Het fietspad is daar maar een klein deel van. 

• Schepen Forton antwoordt dat het rioolstelsel in vrij goede staat en moet 

momenteel niet aangepakt worden. Proximus zal glasvezel installeren, maar dat is 

een probleem van Proximus. Dit dossier gaat enkel over het fietspad. Er wordt 90% 

gesubsidieerd! We moeten inderdaad de voorschriften van het Vlaams gewest 

volgen, maar de drie voorstellen die er vandaag zijn, beantwoorden aan die 

voorschriften. We gaan niet eeuwig blijven discussiëren. Uit een vergadering met 

de mensen van Ring Oost blijkt dat zij bereid zijn om snel te werk te gaan om een 

aansluiting te realiseren van de d'Huartlaan en de Mechelsesteenweg met de 

fietssnelwegen. Zo is er een ontsluiting naar Overijse, Tervuren en Brussel. Door 

dit te blijven uitstellen, gaat de gemeente iets missen. het is nu de moment om een 

politieke beslissing te nemen. 

• Raadslid Vandersteen antwoordt dat 2 à 3 miljoen niet enkel een politieke beslissing 

is, maar ook een financiële. 

• Schepen d'Ursel is verbaasd dat de voorstellen voor de aanleg van het fietspad niet 

voorgelegd wordt aan het college van burgemeester en schepenen. 

• Schepen Forton antwoordt dat er geen politieke wil is om de knoop door te hakken. 

Hij heeft er niets op tegen om dit punt te bespreken met het college, maar wil een 

open debat in commissie, met externe adviezen. Hieruit kunnen de beste elementen 

worden weerhouden om een oplossing te vinden die iedereen tevreden stelt. 

• De burgemeester voegt toe dat het inderdaad tijd is om een beslissing te nemen in 

dit dossier. Hij heeft begrip voor de reactie van raadslid Vandersteen, indien de 

kosten voor de gemeente tot zeer hoge bedragen zouden oplopen. Afhankelijk van 

de configuratie, zullen er wellicht andere kosten zijn, maar hij is ervan overtuigd 

dat een bevredigende oplossing kan worden gevonden die voor de gemeente 

betaalbaar blijft, rekening houdende met de te ontvangen subsidies. 

Hij staat achter het voorstel van aanpas van schepen Forton. Er zijn al voldoende 

scenario's opgemaakt en voorstellen  

gedaan.. het is tijd om hieruit te selecteren en een draagvlak te creëren bij de 

bevolking, door ze te informeren en te betrekken bij de voorstellen. Afhankelijk van 

de reacties kunnen dan een beperkt aantal opties worden geselecteerd en kan er 

beslist worden. 

• Schepen d'Ursel is verbaasd te horen dat er nog gewacht wordt op adviezen van de 

inwoners. De gemeente heeft een petitie ontvangen van bijna alle inwoners van de 

d'Huartlaan. De gemeente kent het advies van de inwoners maar al te goed. 

• Er werden al voorstellen door de heer Simon op het college gebracht, er zijn 

commissievergaderingen geweest, we kennen de adviezen van de verschillende 

instanties én van de inwoners. Waarop wachten we dan nog? 

• Raadslid Van Herck herinnert zich een presentatie van de heer Simon met vier 

verschillende mogelijkheden. Het is jammer dat dit niet als vertrekpunt kan dienen 

om een definitieve beslissing te nemen. 

• Raadslid Joris voegt hieraan toe dat er al zes scenario's bestonden, vóór de 

voorstellen van de heer Simon. Er is inderdaad een petitie van de inwoners, maar 
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we kennen de mening van de gebruikers niet. Er moet een bredere visie worden 

ontwikkeld door brede consultatie en dan kan het aantal voorstellen worden 

gereduceerd, om uiteindelijk daaruit te kiezen. 

• De burgemeester treedt schepen d'ursel toe. Er is inderdaad geen reden meer om 

te wachten. Zijn fractie is vragende partij om verdere stappen te zetten. De petitie 

van de inwoners -en hier moet rekening mee worden gehouden- ging over één 

voorstel, een fietspad op de middenberm. Er zijn andere voorstellen. 

• Schepen d'Ursel antwoordt aan raadslid Joris dat de inwoners van de d'Huartlaan 

ook gebruikers zijn. 

• Raadslid Joris preciseert dat hij dat niet heeft ontkend, maar dat er ook andere 

gebruikers zijn. 

◦  

2) Presentatie gemeenteraad -hemelwaterplan - Blue Deal -- raadslid A. 

Vermeulen 

◦ Als vertegenwoordiger van de gemeente in het Riopactcomité bracht u op de 

gemeenteraad van 27 oktober 2020 verslag uit van het Riopactcomité van 15 

september 2020. Daar deed u een oproep aan het college van burgemeester en 

schepenen om een presentatie te organiseren van het hemelwaterplan en in 

ruimere context, de Blue Deal. In dit kader kan een rioolcontract afgesloten 

worden tussen de gemeente, de rioolbeheerder en Vlaanderen.  

◦ Tussen 2021 en 2025 kunnen de projecten uitgevoerd en de subsidies 

aangevraagd worden. De gemeente krijgt maximale flexibiliteit bij de keuze van 

projecten.  

◦ Echter, geen contract betekent geen subsidies.  

◦ Reeds tegen eind 2021 zou er een rioolcontract moeten zijn. 

Dit moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad, de bestuursorganen van 

de rioolbeheerder en Vlaanderen. 

• Wanneer kan de Blue Deal met inbegrip van het hemelwaterplan en het 

rioolcontract aan de gemeenteraad voorgesteld worden?"De voorzitter antwoordt 

dat er een zekere dynamiek is in alles wat te maken heeft met hemelwater en 

riolering. Op de laatste vergadering van het Riopactcomité heeft Aquafin 

meegedeeld dat er nog een pakket bovenop komt. Er wordt gesproken van de 

opmaak van een rioolinventaris, waarna een risisokaart wordt gemaakt. De 

rioolbeheerder, de Watergroep, zou moeten instaan voor de inventaris. De 

risicokaart wordt opgemaakt door Aquafin en wordt aangevuld met lokale 

informatie van de technische dienst van de gemeente. Op- en afritten van de 

autostrades worden niet opgenomen in de risicokaart, enkel wat in de grond zit. 

Er werden voorbeelden gegeven om te anticiperen op de grootste risisco's, zoals 

winkelstraten scholen, maar opnieuw moet deze informatie door de lokale 

overheid worden aangebracht. 

• Moet dit dan appart bekeken worden van het nieuwe rioolcontract? Ook hier worden 

subsidies gegeven om de doelen te bereiken. Dit staat volledig los van de Blue Deal. 

• Wat de Blue Deal betreft, kan er een presentatie worden gegeven aan de 

gemeenteraad na contact met de account manager bij Riopact en de Watergroep. 

• Hij doet een oproep om werk te maken van het rioolcontract én de rioolinventaris. 

De subsidiëring is afhankelijk van de haalbaarheidscore van de projecten die de 

gemeente zal willen realiseren. 

Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de gemeente. Geen projecten, geen 

subsidies. Maar als er projecten zijn, die niet worden gerealiseerd, worden de 

subsidies ingetrokken en toegekend aan een andere gemeente die wel voldoet aan 

haar objectieven. 

• Schepen Forton bevestigt dat er via de diensten contact is geweest met Riopact/de 

Wtaergroep. Er werd een presentatie gegeven aan het college i.v.m. het 

Hemelwaterplan, uitgewerkt op modellen van Aquafin. 

Er zijn verschillende manieren van aanpak om de wateroverlast te verminderen in 

Kraainem Noord. 
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Er zal een studiebureau worden aangesteld om een visie op lange termijn uit te 

werken voor Kraainem Noord. Er zijn verschillende actoren actief in deze 

problematiek en zij moet globaal bekeken worden. 

Er werden een aantal gemeenteraden geleden reeds een aantal subsidies 

goedgekeurd om inwoners een oplossing te bieden op korte termijn. Hier gaat het 

over de lange termijn oplossingen voor Kraainem Noord dat al lang geteisterd wordt 

door overstromingen. 

• De voorzitter vraagt of de gemeenteraad een presentatie kan krijgen. 

• Schepen Forton zal vragen of een presentatie voor de gemeenteraad van januari of 

februari mogelijk is. 

• De voorzitter vraagt toch echt rekening te houden met de tijdlijn, opdat de 

gemeente geen geld zou mislopen. 

• Raadslid Vermeulen is tevreden met het antwoord op haar vraag. 

3) Investeringsprojecten - werkgroepen  -- raadslid C. Edwards 

• Er zijn een aantal complexe investeringsprojecten m.b.t. gebouwen aan de gang, 

zoals de renovatie/modernisering van het gemeentehuis en het project rond de 

Hoeve Vandeuren. 

• Voor deze projecten bestaan er werkgroepen, waar onder meer de administratie in 

zetelt, een aantal leden van het college en de voorzitter van het OCMW. 

• Zou het geen goed idee zijn om deze werkgroepen uit te breiden met één of twee 

leden van de gemeenteraad? De gemeenteraad is immers de budgettaire autoriteit 

en moet de jaarplanning goedkeuren. Het zou jammer zijn dat de gemeenteraad de 

conclusies van de werkgroepen pas op het laatste moment zou ontdekken en 

uiteindelijk enkel nog zou kunnen goed- of afkeuren. Dit zou een logische stap zijn 

in het kader van goed bestuur. 

• De burgemeester voegt toe dat dit reeds werd besproken in het kader van de 

inbreng en betrokkenheid van het OCMW. Hij stelt zich de vraag of dit absoluut in 

heel beperkte groep moet blijven. 

 

4) Interza - stikkers  -- raadslid B. Vandersteen 

• Raadslid Vandersteen stelt dat de stikkers van Interza voortaan besteld kunnen 

worden via de website. Dit stelt echter een probleem voor heel wat personen. Ook 

Interza krijgt opmerkingen in die zin. De stikkers zijn nu op naam, vroeger werden 

ze gewoon afgeleverd via een automaat op het gemeentehuis. 

Er zou een oplossing kunnen worden geboden via de gemeente. Wat is hiervoor 

voorzien? 

• Schepen d'Ursel antwoordt dat zij van de directeur heeft gehoord dat de gemeente 

een oplossing zou moeten bieden. Zij vraagt of officieel een aanvraag moet gedaan 

worden bij Interza, om hiervoor een oplossing te vinden. 

• Raadslid von Wintersdorff, vertegenwoordiger van de gemeente bij Interza, 

antwoordt dat Interza zal proberen om wekelijks iemand op het gemeentehuis 

beschikbaar te stellen, bij wie de inwoners een stikker kunnen kopen. De stikkers 

zijn ook altijd beschikbaar bij Interza zelf in Zaventem. Het is een nieuwe regeling 

die wat aanpassingen vergt. 

5) You Tube - opnamen gemeenteraad  -- raadslid B. Vandersteen 

• Raadslid Vandersteen stelt vast dat in de opnamen van de gemeenteraad die 

beschikbaar zijn via You Tube, privégesprekken van raadsleden te horen zijn. Hij 

vraagt of dit kan in een officiële opname van de gemeenteraad, wanneer de officiële 

opname eigenlijk moet starten en wie hiervoor verantwoordelijk moet zijn. 

• De voorzitter antwoordt dat de videostreaming verzorgen niet evident is, met alle 

verbindingsproblemen die zich kunnen voordoen bij de verschillende mensen. Hij 

probeert om 18.30 de officieuze vergadering te starten, om zeker te zijn dat alles 

goed werkt. Soms worden er misschien wat gesprekken gevoerd, maar het heeft 

allemaal te maken met praktische regelingen. Indien anders de regie wilt 

overnemen, is dit geen probleem, als het maar goed wordt gedaan. Hij heeft 

hiervoor de training gekregen. het is allemaal niet zo evident. Er gaat wat 

voorbereiding aan vooraf. Het gaat ondertussen al veel beter. 
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• Raadslid Vandersteen vindt dit een gemakkelijk antwoord, het gaat om een kwartier 

privégesprekken. 

• Volgens de voorzitter kan het niet anders. Het moet werken en er moet getest 

worden. Dit kan niet tijdens de laatste 5 minuten. De 'social talk' kan inderdaad 

best achterwege blijven. Hij zal vragen aan iedereen om tot de vergadering begint 

zijn microfoon en camera uit te zetten. 

• Raadslid Vandersteen vindt dat de mensen moeten voorzichtig zijn en niet over hun 

privézaken beginnen tijdens een gemeenteraad. 

• Schepen Constant begrijpt de praktische en technische zorg van de voorzitter, maar 

vindt de opmerking van raadslid Vandersteen terecht. Zij zal vragen aan de dienst 

ICT of het mogelijk is de litigieuze stukken uit de opnamen te knippen. 

• Raadslid Vandersteen is tevreden met dit voorstel en antwoord. 

• Raadslid Devleeschouwer volgt volledig wat de heer Vandersteen heeft gesteld. Zij 

vindt het voorstel van schepen Constant goed. Zij dankt de voorzitter voor de hulp 

bij de regie van de eerste digitale OCMW-raad. Inmiddels verzorgt een ambtenaar 

van het OCMW de regie en alles loopt daar perfect. Dit is misschien ook een 

oplossing voor de gemeenteraad. 

6) Geluidsmuren R0 - graffiti  -- raadslid F. Devleeschouwer 

• Raadslid Devleeschouwer stelt vast dat de nieuw geplaatste geluidsmuren aan de 

Ring reeds het doelwit zijn geworden van bekladding met graffiti. 

Zij vraagt of er bewaking bestaat? Is dit besproken met de bouwmeester om dit te 

vermijden? Wat wordt er gedaan om dit te bedekken (evt. planten, speciale verf 

...)? 

• De burgemeester antwoordt dat dit al verschillende keren werd aangekaart. 

Iedereen is hiervan op de hoogte. Iedereen, ook de aannemer AWV, vindt dat 

schandalig. 

De gemeente is hier mee bezig en er zijn een aantal pistes, maar het kwaad is 

geschied. Op korte termijn is er hiervoor geen oplossing. Op langere termijn zal er 

wel gereinigd worden 

• Raadslid Joris heeft dit al aangekaart tijdens de vorige gemeenteraad. 

 

• Schepen d'Ursel wilt opmerken dat aan AWWV de vraag werd gesteld bij de start 

van overheidsopdracht of er rekening werd gehouden met de graffitiproblematiek 

bij de keuze van de materialen. Dit was echter niet voorzien en men heeft dit niet 

willen kiezen. 

Er kunnen geen producten gebruikt worden op het bestaande materiaal, omdat de 

effectiviteit van de geluidsmuur hierdoor wordt aangetast. 

• De voorzitter verwijst naar de baan tussen Overijse en Hoeilaart, waar dezelfde 

problematiek bestond aan een brug onder de E411. Men heeft in het kader van een 

gemeentelijk project een aantal artiesten de mogelijkheid gegeven de binnenkant 

van de brug helemaal te beschilderen. 

• De burgemeester legt uit dat er een verschil is tussen gladde (reflecterende) muren 

en absorberende muren. Hier ligt de keuze die kan worden gemaakt inzake 

materialen. Absorberende muren zitten vol met gaatjes en grillige vormen en zijn 

daarom per definitie niet compatibel met antigraffiti bedekking. Ook de verwijdering 

van graffiti op dergelijk materiaal is niet evident. Er werd echter gekozen voor 

absorberende muren. 

 

7) Deontologische code  -- raadslid V. De Meutter 

• Raadslid De Meutter stelt dat haar fractie had verwacht dat de stemming over de 

deontologische code op deze gemeenteraad zou gebeuren, maar zij heeft 

bevestiging gekregen van de diensten dat dit pas op 29 december 2020 zal worden 

geagendeerd. 

• Raadslid Van Herck antwoordt dat de deontologische code nog niet klaar is om te 

worden besproken door de gemeenteraad. De leden van de commissie bestuur 

weten heel goed  
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Wat er nog moet worden besproken. Zolang dit niet opgelost is, zal hij zich, als 

voorzitter van de commissie bestuur, verzetten voor de agendering van het punt 

op 29 december 2020. 

• Raadslid De Meutter begrijpt de opmerking van raadslid Van Herck niet. Tijdens de 

laatste vergadering van de commissie bestuur werd afgesproken dat de twee laatste 

discussiepunten niet meer in commissie zouden worden besproken, maar 

rechtstreeks op de gemeenteraad. Er is trouwens geen datum afgesproken voor een 

volgende vergadering van de commissie en die zou moeten gaan over het 

klachtenreglement. 

• Raadslid Van Herck heeft documentatie van de VVSG overgemaakt, maar heeft nog 

geen standpunt van de fractie PK-KU ontvangen. raadslid Vandersteen ging 

trouwens ook een nieuw artikel voorstellen, wat gebeurd is. Dit moet dus allemaal 

eerst besproken worden. 

Het punt is nog niet rijp om op de agenda van de gemeenteraad van 29 december 

2020 te brengen. 

• Raadslid Edwards verheugt zich dat er eindelijk een voorstel is van raadslid 

Vandersteen. Hij wijst erop dat indien dat voorstel gaat over het regelen van sociale 

media in de deontologische code, dit voor zijn fractie onaanvaardbaar is. 

Als er één ding duidelijk is uit uit het standpunt van de VVSG, is dat de VVSG geen 

standpunt inneemt. De deontologische is geen harde code die met 

tuchtmaatregelen moet worden gehandhaafd, maar een consensuele code. 

Er is geen enkele reden om de bespreking van dit punt nog langer uit te stellen. 

• Raadslid Van Herck stelt dat hij als voorzitter van de commissie bestuur kan 

beslissen dit punt niet op de agenda van de gemeenteraad te zetten. 

• Raadslid Edwards antwoordt dat het blijkbaar de bedoeling is om berekend deze 

discussie zo lang mogelijk te rekken. Zijn fractie zal dit dossier dan buiten de 

commissie om, rechtstreeks via de gemeenteraad bespreken. 

• Raadslid Van Herck wilt eerst tot een resultaat komen. 
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