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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
 

Gemeente Kraainem 

 

Zitting van 29/12/2020 

Van 20:00 uur tot 21:00 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 

 

 
OPENBARE ZITTING 

 
1. Opcentiemen - onroerende voorheffing 
2. Aanvullende belasting - personenbelasting 
3. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring gedeelte vastgesteld door de 

raad voor maatschappelijk welzijn en vaststelling van het geïntegreerd 

meerjarenplan 2020-2025 
4. Deontologische code - mandatarissen - ontwerpvoorstel 
5. Mobiliteit - Parkeerbeleid 2021 - 2025 - Aanpassing retributiereglement 
6. Mobiliteit- Werken aan de Ring - R0-Noord - Ontwerpend onderzoek 
7. Regiovorming - brief standpunt burgemeester 
8. Interza - Verslag bestuurder - 2de semester 2020 
9. Riopactcomité- Verslag 8 december 2020 - presentatie assetmanagementplan 

Aquafin 
10. Bulletin schriftelijke vragen 
11. Behandeling mondelinge vragen vorige zitting 
12. Mondelinge vragen 
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OPENBARE ZITTING 

 
1. OPCENTIEMEN - ONROERENDE VOORHEFFING 
 

Feiten en context 

• De opcentiemen op de onroerende voorheffing dienen vastgesteld te worden. Voor 

het jaar 2021 worden deze vastgesteld op 598 opcentiemen, hetzij ongewijzigd 

t.o.v. 2020. 

 

Juridische gronden 

• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 40 en artikel 41, tweede lid, 

14°; 

• Decreet openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004; 

• Wet van 29 juli 1991, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen; 

• Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en meer bepaald de artikelen 465 tot 

en met 470 bis; 

• Decreet van 13 december 2013, houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit; 

• Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en 

gewijzigde financiering van de provincies; 

 

Financiële gevolgen 

 

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst 

AR 73000000 

BI 002000 

n.v.t. 6.289.098,79 euro 

 

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

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Luc 

Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie 

Woitrin en Anja Vermeulen), 11 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, 

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

Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno 

Schroeven) 

 

Artikel 1: 

Voor het aanslagjaar 2021 worden ten bate van de gemeente 598 opcentiemen geheven 

op de onroerende voorheffing. 

 

Artikel 2: 

De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de 

Vlaamse Belastingdienst. 

 

Artikel3: 

Deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de 

Vlaamse Belastingdienst. 

 

 

2. AANVULLENDE BELASTING - PERSONENBELASTING 
 

Feiten en context 

• Het tarief van de aanvullende personenbelasting dient te worden vastgesteld. Dit 

wordt voor het aanslagjaar 2021 bepaald op 7,5 %. 

 

Juridische gronden 
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• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 40 en artikel 41, tweede lid, 

14°; 

• Decreet openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004; 

• Wet van 29 juli 1991, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen; 

• Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en meer bepaald de artikelen 465 tot 

en met 470 bis. 

 

Financiële gevolgen 

 

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst 

AR 73010000 

BI 002000 

n.v.t. 6.277.790,97 euro 

 

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

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Luc 

Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie 

Woitrin en Anja Vermeulen), 11 nee-stemmen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, 

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

Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno 

Schroeven) 

 

Artikel 1: 

Er wordt voor het jaar 2021 een aanvullende belasting geheven op de 

inkomstenbelasting van fysieke personen, die op 1 januari in de gemeente gedomicilieerd 

zijn. 

 

Artikel 2: 

Het bedrag van deze belasting wordt vastgesteld op 7,5 % van het volgens artikel 466 

van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte op de totale 

belasting van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde 

aanslagjaar. 

 

Artikel 3: 

De vestiging en de inning van de gemeentebelastingen gebeuren door de zorgen van het 

Bestuur der Directe Belastingen zoals voorgeschreven bij artikel 466 en volgende van het 

wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 

 

Artikel 4: 

Deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan het 

Bestuur der Directe Belastingen. 

 

 

3. AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - GOEDKEURING GEDEELTE 

VASTGESTELD DOOR DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN 

VASTSTELLING VAN HET GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2020-2025 
 

Feiten en context 

• De lokale besturen moeten hun meerjarenplan minstens één keer per jaar 

aanpassen om de kredieten van het volgende boekjaar vast te stellen. Dat 

betekent dat de besturen hun meerjarenplan dienen aan te passen om de 

kredieten van 2021 vast te stellen. Als dat nodig is, kunnen ze daarbij ook nog de 

kredieten voor 2020 aanpassen. 

• In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en 

de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd 

weergegeven. 
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• In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de 

beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe 

het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. 

• De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen 

in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met 

kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. 

• De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn zijn het meerjarenplan, de aanpassingen van het 

meerjarenplan en de jaarrekening. 

• De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel. 

• De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun 

deel van elk beleidsrapport. 

• Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt 

de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad 

voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport 

in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn. 

 

Juridische gronden 

• Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 

249, 251, 253, 254, 255 en 596. 

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

beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC). 

• Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale 

rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale 

besturen (MB BBC). 

• De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing 

van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen 

volgens de beleids- en beheerscyclus. 

 

Advies 

• Gunstig advies managementteam van 23 november 2020. 

 

Financiële gevolgen 

Conform de voorgelegde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. 

 

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

Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Luc 

Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie 

Woitrin en Anja Vermeulen), 11 nee-stemmen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, 

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

Van Herck, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno 

Schroeven) 

 

Artikel 1: 

Het deel van het beleidsrapport aanpassing meerjarenplan 2020-2025  met betrekking 

tot de gemeente vast te stellen. 

 

Artikel 2: 

Het deel van het beleidsrapport aanpassing meerjarenplan 2020-2025 zoals vastgesteld 

door de raad voor maatschappelijk welzijn goed te keuren zoals vastgesteld door de raad 

voor maatschappelijk welzijn van 29 december 2020, waardoor het beleidsplan in zijn 

geheel definitief wordt vastgesteld. 

 

Artikel 3: 
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Deze beslissing over te maken aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

en aan de toezichthoudende overheid. 

 

 

4. DEONTOLOGISCHE CODE - MANDATARISSEN - ONTWERPVOORSTEL 
 

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

 

 

5. MOBILITEIT - PARKEERBELEID 2021 - 2025 - AANPASSING 

RETRIBUTIEREGLEMENT 
 

Feiten en context 

• Op 23 juni 2020 keurde de gemeenteraad het retributiereglement m.b.t. het 

parkeerbeleid 2021-2025 goed. 

• Vraag van de consessiehouder Q-Park om de volgende termijnen van betaling in 

het reglement (artikel 5) op te nemen: 

-  1ste aanmaning 10 dagen na retributie: 5€ bijkomende kost 

-  2e aanmaning 15 dagen na eerste aanmaning: 10€ bijkomende kost 

-  Deurwaarder 15 dagen na 2e aanmaning: 15€ bijkomende kost 

• Er moet een materiële fout rechtgezet worden, de Oppemlaan (tussen de 

Langestraat en de Koningin Astridlaan) moet in de lijst van de betalend zone 

opgenomen worden. 

 

Juridische gronden 

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

reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 

weg en latere wijzigingen. 

• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.. 

• Artikel 170 § 4 van de grondwet dat onder andere stelt dat behoudens de bij wet 

bepaalde uitzonderingen, geen last of belasting door de gemeente kan worden 

ingevoerd dan door een beslissing van de raad. 

• Ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart. 

• Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met 

een handicap.  

• Het retributiereglement m.b.t. het parkeerbeleid 2021-2025  goedgekeurd in de 

gemeenteraadszitting van 23 juni 2020.  

 

Argumentatie 

• Het is nodig om het retributiereglement aan te passen om voormelde procedurele 

aspecten te regelen. 

 

Financiële gevolgen 

Geen financiële gevolgen 

 

Besluit met eenparigheid der stemmen 

 

Enig artikel: 

De gemeenteraad beslist om het retributiereglement 2021-2025 goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 23 juni 2020, als volgt aan te passen: 

Artikel 2B) de volgende straten liggen in de betalende zone op basis van de 

geldende politiereglementen -  toevoegen van 1 straat: 

- Oppemlaan (tussen de Langestraat en de Koningin Astridlaan) 

 

• Artikel 5 te vervangen door: 

De kosten worden als volgt vastgelegd: 

- 1ste aanmaning 10 dagen na retributie: 5€ bijkomende kost 
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- 2e aanmaning 15 dagen na eerste aanmaning: 10€ bijkomende kost 

- Deurwaarder 15 dagen na 2e aanmaning: 15€ bijkomende kost 

 

 

6. MOBILITEIT- WERKEN AAN DE RING - R0-NOORD - ONTWERPEND 

ONDERZOEK 
 

Feiten en context 

• Op 10 november 2020 vond er een vergadering plaats tussen de 

Werkvennootschap, het schepencollege en de dienst mobiliteit m.b.t. het verloop 

van de procedure m.b.t. de herinrichting van R0 Noord. 

• Op dit moment wordt de zgn. “loop 1” van het geïntegreerd planproces (GPP) voor 

de herinrichting van de R0 Noord afgerond. Hierbij wordt beoordeeld of en in 

welke mate de verschillende alternatieven/varianten aan de vooropgestelde 

plandoelstellingen voldoen. Aan de hand van deze beoordeling zal worden bepaald 

welke alternatieven/varianten (in een geoptimaliseerde vorm) naar een volgende 

“loop 2” worden meegenomen. De werking en inhoud van deze verschillende 

“loops”, evenals de volgende stappen in het proces, werden aan het college 

toegelicht: 

- Het plan-milieueffectrapport (plan-MER);  

- De nota van het onderliggend wegennet; 

- De kaart met potentiële werfzones; 

- Het overzicht van de werken op korte termijn i.h.k.v. het programma Werken 

aan de Ring. 

 

Juridische gronden 

• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 40 §§ 1 en 2. 

• Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 mei 2019: 

ongunstig advies m.b.t. knip R22 - Woluwedal t.h.v. Sint-Stevens-Woluwe. 

• Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 december 2020 

houdende het verloop van de procedure m.b.t. de herinrichting van R0 Noord. 

 

Besluit 

 

Enig artikel: 

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen van 8 december 2020, om de optie ''Molenbos'' (in zijn geheel) en het 

groengebied (02-KRA en 03 KRA op het plan) niet op te nemen als mogelijke locatie voor 

een werfzone tijdens de werken aan R0-Noord en dit conform de voorgestelde plannen 

ter inrichting van de werfzone. Het college van burgemeester en schepenen zal enkel 

akkoord gaan met de zone 01-KRA, voor wat betreft de zones 04 en 05-KRA zal dit 

verder bekeken moeten worden. 

 

 

7. REGIOVORMING - BRIEF STANDPUNT BURGEMEESTER 
 

Feiten en context 

• De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant vroeg in zijn brief van 26 oktober 

2020 naar het standpunt van ons lokaal bestuur over het voorstel van toewijzing 

van de gemeente Kraainem aan de referentieregio Halle-Vilvoorde. 

• Het gemeentebestuur diende een antwoord te formuleren voor 30 november 2020 

op volgende vragen: 

◦ Kan het bestuur zich vinden in de voor uw gemeente voorgestelde 

referentieregio? Waarom wel? Waarom niet?  

◦ Indien wel, welke aandachtspunten wil u meegeven? Indien niet, welke 

wijziging aan of alternatief voor de voorgestelde referentieregio’s zou u dan 

verkiezen? 



7 

• Het college van burgemeester en schepenen gelaste de burgemeester in 

vergadering van 8 december 2020 om de gouverneur zijn standpunt mee te 

delen. 

 

Juridische gronden 

• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 56. 

• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 december 2020 

waarbij er niet akkoord werd gegaan om een standpunt te formuleren en de 

burgemeester te gelaste om zijn standpunt mee te delen aan de gouverneur. 

 

Besluit 

 

Enig artikel: 

De gemeenteraad neemt kennis van de uitgaande brief met het genomen standpunt van 

de burgemeester. 

 

 

8. INTERZA - VERSLAG BESTUURDER - 2DE SEMESTER 2020 
 

Feiten en context 

• Raadslid G. von Wintersdorff brengt verslag uit van de Raad van bestuur van het 

tweede semester van het jaar 2020: 

"Overeenkomstig het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking (Vlaams Gewest) heb ik de eer het verslag (2de semester 2020) af 

te geven over mijn mandaat dat mij door uw Gemeenteraad werd toevertrouwd 

op 8 januari 2019 om onze Gemeente bij de Raad van Bestuur van INTERZA te 

vertegenwoordigen. 

◦ Startdatum inzameling P + MD   (Plastiek + Metaal en doosjes) 

▪ Het is  nu officieel bevestigd dat de inzameling van p + MD bij INTERZA 

start op 1 januari 2021. 

◦ Zwerfvuil en sluikstort 

▪ In vergelijking met vorig jaar zijn de cijfers van sluikstort uitgesproken 

verbeterd – camera’s, boetes… !! 

▪ De hoeveelheden in de afvalbakjes blijven stabiel, ondanks Corona. 

◦ Recyclagepark 

▪ Tot heden blijft het recyclagepark van Kraainem toe en de inwoners  

moeten naar het park van Wezembeek-Oppem. 

◦ Reservatiesysteem 

▪ Het reservatiesysteem loopt sinds  juli.  De drukte op de parken is hierdoor 

veel beheersbaarder geworden. 

▪ Tijdelijk zijn in Wezembeek-Oppem en in Zaventem de openingsdagen 

verruild (bijkomen donderdag). 

▪ Het enige probleem zijn de langere wachttijden op de dag zonder 

reservatie ttz de dinsdag. Om de druk weg te houden op die dag zou 

ervoor geopteerd worden om het aantal afspraken te vehogen tot 2 (nu 

maar 1 per week). 

◦ Belfiusrekening – negatieve rente 

▪ Vanaf 1 oktober 2020 zullen alle Belfiusrekeningen betalend worden 

(negatieve rente). De kostprijs voor INTERZA is ongeveer 10.000 € op 

jaarbasis). 

◦ GFT stickers 

▪ Vanaf 2021 wenst INTERZA een nieuw systeem in voeren voor de aankoop 

van Gft  stickers : bedrukken en verzenden van Gft stickers na online 

bestelling. 

▪ Het adres zou op de stickers geprint kunnen worden, waardoor 

misbruik/diefstal veel moeilijker wordt. 
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▪ Voor mensen zonder toegang tot internet zou er per gemeente één zitdag 

voor de verkoop georganiseerd worden. 

▪ De huidige automaten (versleten) zullen dan verdwijnen. 

◦ Uitbreiding team zwerfvuil en sluikstort 

▪ Sinds 2017 is er voor Interza en Incovo een gezamenlijk team zwerfvuil en 

sluikstort. Tot de opdrachten van het team behoren de opvolging van 

coachingtrajecten, het begeleiden van gemeenten rond zwerfvuil en 

sluikstort (vuilnisbakkenplannen….) ondersteunen van communicatie-

acties, sensibilisering en intercommunaal beleid, het opzetten van een 

vrijwilligerswerking en het stimuleren van deelname van scholen en 

operatie proper. 

▪ Momenteel is het team samengesteld door twee bedienden en twee 

arbeiders. 

▪ De resultaten van de sluikstortwerking van Interza zijn gunstig. 

▪ Voorstel is daarom om het team uit te breiden met een administratief 

kracht die de huidige medewerkers kan ontlasten inzake administratieve 

taken. 

 

◦ Begroting 2021 

▪ Voor KRAAINEM : budget 2021 1.072.963.48 € 

 budget 2020 1.078.206.91 €         -5.243.48 € 

◦ Interza heeft een voorstel van begroting op basis van halfjaarresultaten en 

verwachte prijzen en acties voor 2021.   

◦ In 2021 worden investeringen voorzien voor DIFTAR Systeem op de 

recyclageparken en een bijkomend bestelwagen. 

◦ In dienstverlening worden er relatief grote wijzigingen voorzien door de 

invoering van een nieuwe DIFTAR regeling op de parken en de invoer van P + 

MD vanaf 1 april 2021. 

◦ Interza stelt een bijdrage per inwoner van 77.71 € per jaar. Dit is een daling 

met meer dan 1 € in vergelijking met vorig jaar. 

◦ De bijdrage blijft hiermee ook 4,6 € onder de in het beleidsplan toe gestaande 

marge. 

◦ Vorming bedienden pool INCOVO-INTERZA 

◦ De samenwerking op stafniveau tussen INCOVO en INTERZA wordt steeds 

intenser. 

◦ Steeds worden projecten door medewerkers van de ene of andere organisatie 

getrokken voor beide organisatie samen. 

◦ De verrekening hiervan gebeurt niet steeds consequent. 

◦ Om onevenwichten te voorkomen, geen (administratieve) drempel op te 

werven tegen verdere samenwerking en het geheel administratief eenvoudig 

te houden, wordt er voorgesteld om de kosten van de bedienden bij de beide 

organisaties voortaan samen te brengen. 

◦ Een simulatie voor het eerste halfjaar van 2020 leert dat voor dit semester 

binnen bovenstaande logica INTERZA 15.667 € zou  moeten bijdragen aan 

INCOVO. 

◦ De toepassing kan ingaan begin 2021. 

◦ Stand van zaken CORONA 

▪ De enorme verspreiding van het coronavirus kan op een bepaald ogenblik 

ook de werking van INTERZA impacteren. 

▪ Indien de besmetting en quarantaine INTERZA niet meer de volledige 

bezetting van de ophaalploegen kan garanderen, zal de voorkeur gegeven 

worden aan de ophalingen van natte fracties (rest en gft). Papier en pmd 

kunnen eenmalig worden opgeschort. 

◦ Wijziging openingsuren recyclageparken  

▪ Door het reservatiesysteem wordt er duidelijk op welke tijdstippen het 

recyclagepark het meest intensief gebruik wordt. 

▪ Het meeste tussen 13 en 16 uur – na 17 uur in regel zeer laag. 
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▪ Nieuw voorstel : dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag : 10 – 12 u 45 

en 13.30 – 17u en de woensdag van 13 tot 18 u 45. 

▪ Als gevolg van het reservatiesysteem op de recyclageparken heeft de RvB 

besloten vanaf einde december 2020 de reservatie niet meer te laten 

gebeuren op basis van de nummerplaat van de wagen, maar op basis van 

de rijksregisternummer. Dit zal zeker en vast onmatig gebruik van de 

recyclageparken vermijden. 

 

Besluit 

 

Enig artikel: 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van Interza van 

het tweede semester, opgesteld door raadslid G. von Wintersdorff 

 

 

9. RIOPACTCOMITÉ- VERSLAG 8 DECEMBER 2020 - PRESENTATIE 

ASSETMANAGEMENTPLAN AQUAFIN 
 

Feiten en context 

• Raadslid Luc Timmermans heeft op 8 december 2020 de vergadering van het 

Riopactcomité bijgewoond. 

• Het verslag alsook de presentatie van het assetmanagementplan van Aquafin, 

wordt ter kennisgeving aan de gemeenteraad bezorgd. 

 

Besluit 

 

Enig artikel 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van Riopactcomité van 8 december 

2020, alsook de presentatie van het assetmanagementplan van Aquafin. 

 

 

10. 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. 

 

 

11. 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. 
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• 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. 

 

 

12. MONDELINGE VRAGEN 
 

Mondelinge vraag: 

1) Stand van zaken dossier uitbreiding parking metro - raadslid V. De 

Meutter-Cardinael: 

◦ Een project van de Regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet om de 

parking van het metrostation Kraainem uit te breiden van 180 naar 750 

plaatsen met een nieuwbouw van 3 verdiepingen  

◦ De laatste officiële stap in dit dossier was de overlegcommissie die op vrijdag 

2 oktober is bijeengekomen in Sint-Lambrechts-Woluwe om een positief of 

negatief advies uit te brengen over het project.  

◦ Op die commissie hebben de burgemeester, de mobiliteitsambtenaar en een 

gemandateerde raadsman de gemeente Kraainem officieel vertegenwoordigd 

◦ De commissie  heeft besloten haar advies uit te stellen  “in afwachting van de 

analyse van alle klachten die tijdens de vergadering zijn ingediend".  Er waren  

twee soorten klachten van de interveniënten in de commissie: het vertraagd 

verkeer in de omgeving (waaronder de Wezembeeklaan in Kraainem) en de 

onvoldoende veiligheid voor zwakke gebruikers (voetgangers en fietsers)  

◦ Het CBS van 17 november 2020 heeft beslist om de MOW analyse van maart 

2019 “Monitoring sluipverkeersstromen in en rond de Vlaamse Rand (R0 Zuid-

Oost)” aan de raadsman te overhandigen, zodat hij een antwoord kan 

voorbereiden namens de gemeente tav de commissie 

◦ Vraag: 

▪ Wat is de stand van zaken en wat zijn de volgende stappen in dit dossier? 

 

Schepen Forton antwoordt dat de zaak gevolgd wordt door de diensten en dankt 

voor de vraag, er zal zo spoedig mogelijk een antwoord op gegeven worden. 

 

 

2) Vraag premies - Raadslid A. Van Herck 

Raadslid Van Herck herhaalt zijn vragen inzake premies elektrische fietsen en 

fotovoltaïsche panelen. Hij wacht nu al meer dan 60 dagen op een schriftelijk 

antwoord. 

 

De voorzitter vraagt informatie aan de algemeen directeur die antwoordt dat de 

burgemeester op de zitting zelf reeds een antwoord gaf op deze vragen, namelijk 

dat dit bekeken zou worden in het kader van het meerjarenplan. 

 

Raadslid Van Herck zegt dat hij bij deze de vraag dus opnieuw stelt. 

Voor wat betreft de premie fotovoltaïsche panelen antwoordt schepen Constant 

dat het gewest vanaf januari 2021 inderdaad een nieuwe premie heeft voorzien 

voor fotovoltaïsche panelen, dat de gemeente bijgevolg dit budget misschien 

beter besteedt aan een ander project. 
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Joëlle Eggermont 

Algemeen directeur 

Luc Timmermans 

Voorzitter 

 


