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Openbaar
raadsleden
1

Kennisname ontslag gemeenteraadslid - onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging
opvolger.
Aanleiding:
De raad neemt akte van het ontslag van Ronny De Caerlé als raadslid op 1 augustus 2020.
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Feiten, context en argumentatie:
Mevrouw Maaike Dierickx, eerste opvolger op de Klaver-NVA-lijst, deelt mee dat zij afstand
doet van haar mandaat als raadslid.
Mevrouw Britt Bammens, tweede opvolger op de Klaver-NVA-lijst, deelt mee dat zij afstand
doet van haar mandaat als raadslid.
Mevrouw Ann Verstappen, derde opvolger op de Klaver-NVA-lijst, deelt mee dat zij afstand
doet van haar mandaat als raadslid.
Mijnheer Jan Lenssens, vierde opvolger op de Klaver-NVA-lijst, deelt mee dat hij afstand
doet van zijn mandaat als raadslid.
Mevrouw Christiana Willekens komt voor als vijfde opvolger op de Klaver-NVA-lijst.
Juridische overwegingen:
Art. 14 van het Decreet Lokaal Bestuur
Besluit:
Verdaagd, wegens afwezigheid Christiana Willekens.
notulen
2

Goedkeuring notulen vorige zitting.
Aanleiding:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vorige zitting.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad keurt het verslag van de vorige zitting goed.

openbare werken
3

Heraanleg Perksesteenweg en deel Sellaerstraat - ontwerpopdracht: goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Aanleiding:
De fietspaden en voetpaden op de Perksesteenweg zijn in zeer slechte staat. Dit traject is
gelegen op een alternatief functioneel fietsroutenetwerk. In het meerjarenplan 2020-2025
werd voorzien in de heraanleg van de Perksesteenweg met veilige fiets- en voetpaden.
Feiten, context en argumentatie:
In het kader van de opdracht “Heraanleg Perksesteenweg en deel Sellaerstraat ontwerpopdracht” werd een bestek opgesteld door de dienst openbare werken.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Voor deze alternatieve functionele fietsroute zal er een subsidie aangevraagd worden bij de
Provincie Vlaams-Brabant.
Juridische overwegingen:
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
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De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139 000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Plaats in beleidsplan en budget:
De
uitgave
voor
deze
opdracht
is
voorzien
op
budgetcode
020000/22400007/BESTUUR/CBS/0/OW212 (actie ACT-118) van de investering 2020.
Besluit:
Met 18 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy
Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght,
Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Yvette Van Daele, Griet Deroover), 3 onthoudingen
(Karel Servranckx, Alen Cilic, Arlette Verboomen)
1. Het bestek voor de opdracht “Heraanleg Perksesteenweg en deel Sellaerstraat ontwerpopdracht”, opgesteld door de dienst openbare werken worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten.
2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op
budgetcode 0200-00/22400007/BESTUUR/CBS/0/OW212 (ACT-118).
4. Voor deze alternatieve functionele fietsroute een subsidie aan te vragen bij de Provincie
Vlaams-Brabant.
politie van het wegverkeer
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Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer,
houdende het aanbrengen van wegmarkeringen en voorrangsregeling voor de
fietsoversteekplaats op de Kortenbergsesteenweg ter hoogte van de spottersparking
Aanleiding:
De veiligheid van de vele fietsers die komende van de spottersparking de
Kortenbergsesteenweg willen oversteken.
Feiten, context en argumentatie:
De dienst openbare werken stelt voor om op de Kortenbergsesteenweg ter hoogte van de
spottersparking een fietsoversteekplaats aan te brengen via wegmarkeringen en de
voorrangsregeling ook voor de fietsers duidelijk te maken door het plaatsen van
verkeersborden B1 en wegmarkeringen overeenkomstig art.76.2 van de wegcode. Ook
zullen er op de rijweg wegmarkeringen aangebracht worden volgens bijgevoegd plan, zijnde
1 rij blokken dwars over de rijweg en een fietser aan beide zijden van de rijweg. Deze
markeringen worden niet opgenomen in het besluit van het aanvullend reglement omdat ze
geen verordenend karakter hebben.
Het schepencollege heeft op 8 juni 2020 het punt verdaagd omdat dit eerst op het
politieoverleg verder moet besproken worden. Het schepencollege wil betere signalisatie.
Het politieoverleg van 9 juli 2020, waarop besloten werd om ook het bord A25
'oversteekplaats fietsers', het bord A51 'gevaar' en fluo borden 'opgepast overstekende
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fietsers' te plaatsen. Deze verkeersborden worden niet opgenomen in het besluit van het
aanvullend reglement omdat ze geen verordenend karakter hebben.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
Het plan met de aan te passen verkeerssituatie als bijlage.
Juridische overwegingen:
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Op de Kortenbergsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de spottersparking,
komende van het fietspad geldt:

de bestuurders moeten voorrang verlenen

de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen,
wordt aangeduid.
2.Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B1
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.2 van de wegcode.
3. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via
het Loket voor Lokale Besturen.
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Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer,
houdende het plaatsen van verkeersbord B22, waarbij fietsers de verkeerslichten
mogen voorbij rijden om rechts af te slaan, op de Haachtsesteenweg en het Vliegveld
Feiten, context en argumentatie:
Het besluit van het schepencollege van 23 december 2019, houdende goedkeuring van het
verslag van het politieoverleg van 10 december 2019, waarbij onder andere werd besloten
(punt 6) om op het kruispunt Haachtsesteenweg / Vliegveld de verkeersborden B22 te
plaatsen. Deze verkeersborden dienen door het Agentschap Wegen en Verkeer VlaamsBrabant geplaatst te worden.
Het aanvullend reglement is gedeeltelijk van toepassing op gewestwegen en/of wegen
bedoeld in artikel 6 van het decreet betreffende de aanvullende reglementen.
Het aanvullend reglement bevat maatregelen over volgende gewestweg:
Haachtsesteenweg.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
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Het plan met de aan te passen verkeerssituatie als bijlage.
Juridische overwegingen:
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Op de Haachtsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met het Vliegveld geldt:
 fietsers mogen de driekleurige verkeerslichten voorbijrijden om rechts af te slaan,
wanneer het verkeerslicht op rood of oranjegeel staat, op voorwaarde dat zij hierbij
voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de
openbare weg of op de rijbaan.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B22.
2. Op het Vliegveld ter hoogte van het kruispunt met de Haachtsesteenweg geldt:
 fietsers mogen de driekleurige verkeerslichten voorbijrijden om rechts af te slaan,
wanneer het verkeerslicht op rood of oranjegeel staat, op voorwaarde dat zij hierbij
voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de
openbare weg of op de rijbaan.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B22.
3. Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan het Vlaams Huis via
het Loket voor Lokale Besturen.
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Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer,
houdende het aanbrengen van een dambordmarkering in de Stationslaan
Feiten, context en argumentatie:
Het besluit van het schepencollege van 23 december 2019, houdende goedkeuring van het
verslag van het politieoverleg van 10 december 2019, waarbij onder andere werd besloten
(punt 5) om op de Stationslaan ter hoogte van de inrit van de ventweg een
dambordmarkering aan te brengen op de rijweg. Dit omdat het kruispunt regelmatig strop zit
omdat er voertuigen voor de ventweg staan te wachten aan de verkeerslichten. Voertuigen
die van op het kruispunt komen en de ventweg willen inrijden kunnen niet door waardoor het
kruispunt geblokkeerd geraakt.
Het aanvullend reglement is gedeeltelijk van toepassing op gewestwegen en/of wegen
bedoeld in artikel 6 van het decreet betreffende de aanvullende reglementen.
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Het aanvullend reglement bevat maatregelen over volgende gewestweg:
Haachtsesteenweg. Niet op de gewestweg maar vlakbij het kruispunt (< 20 meter).
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
Het plan met de aan te passen verkeerssituatie als bijlage.
Juridische overwegingen:
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Op de Stationslaan aan het kruispunt met de Haachtsesteenweg ter hoogte van de BMW
garage vóór de inrit van de ventweg parallel aan de Haachtsesteenweg geldt:
 de afgebakende plaats wordt voorbehouden voor voertuigen van geregelde diensten
voor gemeenschappelijk vervoer. Stilstaan en parkeren op deze markering is
verboden.
2. Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.77.8 van de wegcode.
3. Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan het Vlaams Huis via
het Loket voor Lokale Besturen.
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Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer,
houdende het instellen van een verbod voor fietsers aan de ingang van voetweg 21
(verlengde Hooiweg en Ravaartstraat)
Feiten, context en argumentatie:
De e-mail van Natuurpunt MaViSt van 18 mei 2020, houdende het verzoek om onder
andere verbodsborden voor fietsers te plaatsen aan het wandelpad ‘ook gekend als
Bosstraat’ over de Trawoolbeek. Hier komen veel fietsers en mountainbikers door en
hierdoor wordt de wegbedding stuk gereden.
De dienst openbare werken stelt voor om 2 verkeersborden C11 'verbod fietsers' te
plaatsen.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
Het plan met de aan te passen verkeerssituatie als bijlage.
Juridische overwegingen:
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

9
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit:
Met 18 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan
Van hoof, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner
Vanderborght, Peggy Lepage, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen), 3
onthoudingen (Rudy Peeters, Ann Goovaerts, Griet Deroover)
1. Op de Ravaartstraat vanaf de ingang van voetweg 21 (Willemijnshofweg) in de richting
van Vilvoorde geldt:
 de toegang is verboden voor bestuurders van rijwielen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C11.
2. Op de Hooiweg (verlengde / voetweg 21 "Willemijnshofweg") vanaf de poort aan het
wachtbekken aan de E19 in de richting van Vilvoorde geldt:
 de toegang is verboden voor bestuurders van rijwielen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C11.
3. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via
het Loket voor Lokale Besturen.
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Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer,
houdende het instellen van een verbod op doorgang voor bestuurders (uitgezonderd
landbouwvoertuigen, aangelanden, fietsers en bromfietsers) in de Wijkhuizenstraat,
het gedeelte tussen de Ruthstraat en de Bruyneelstraat en het gedeelte Ruthstraat
vanaf de Cornellekestraat tot het verlengde van de Bruyneelstraat + opheffen
gemeenteraadsbesluit 9 november 1983
Feiten, context en argumentatie:
Het gemeenteraadsbesluit van 9 november 1983, houdende verboden doorgang:
"Uitgezonderd plaatselijk verkeer, fietsers en bromfietsers". Op de openbare weg hierna
vermeld: Wijkhuizenstraat. Op het gedeelte van de openbare wegen hierna vermeld:
- gedeelte Bruyneelstraat (kruispunt met Dijkstraat tot Ruthstraat)
- het gedeelte Ruthstraat (kruispunt Bruyneelstraat tot Sterckxstraat).
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 november 2019,
houdende goedkeuring van het verslag van de overlegvergadering met Kastze verkeer van
15 oktober 2019, waarbij in de variapunten onder andere besloten werd om aan de
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Cornellekestraat een onderbord te plaatsen 'Uitgezonderd aangelanden, fietsers en
bromfietsers'.
De dienst openbare werken stelt voor om dit aan te passen naar 'Uitgezonderd
landbouwvoertuigen, aangelanden, fietsers en bromfietsers'.
Gezien er nog toegangswegen zijn dient de volledige zone aangepast te worden, dit wil
zeggen opheffen reglement van 1983 en nieuw aanvullend reglement opmaken.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
Het plan met de aan te passen verkeerssituatie als bijlage.
Juridische overwegingen:
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Op de Ruthstraat van de Cornellekestraat tot het verlengde van de Bruyneelstraat
(Voetweg 51 'Zoetwaterweg') geldt:
 de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder
 de maatregel geldt niet voor landbouwvoertuigen, aangelanden, fietsers en
bromfietsers.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C3
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type IV.
2. Op de Wijkhuizenstraat vanaf de Ruthstraat in de richting van Kampenhout geldt:
 de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder
 de maatregel geldt niet voor landbouwvoertuigen, aangelanden, fietsers en
bromfietsers.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C3
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type IV.
3. Op de Bruyneelstraat (verlengde, voetweg 51 'Zoetwaterweg') vanaf het kruispunt met de
Damlaan in de richting van de Ruthstraat geldt:
 de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder
 de maatregel geldt niet voor landbouwvoertuigen, aangelanden, fietsers en
bromfietsers.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C3
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type IV.
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4. Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
 Het gemeenteraadsbesluit van 9 november 1983, houdende verboden doorgang:
"Uitgezonderd plaatselijk verkeer, fietsers en bromfietsers". Op de openbare weg
hierna vermeld: Wijkhuizenstraat. Op het gedeelte van de openbare wegen hierna
vermeld:
- gedeelte Bruyneelstraat (kruispunt met Dijkstraat tot Ruthstraat)
- het gedeelte Ruthstraat (kruispunt Bruyneelstraat tot Sterckxstraat).
5. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via
het Loket voor Lokale Besturen.
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Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer,
houdende het aanbrengen van wegmarkeringen in de Sellaerstraat 36 ter hoogte van
het kruispunt met de Geerensstraat
Feiten, context en argumentatie:
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 juli 2020, houdende
goedkeuring van het verslag van het politieoverleg van 9 juli 2020, waarbij onder andere
(punt 12) besloten werd om belijning aan te brengen ter hoogte van de Sellaerstraat 36 van
knik tot knik. Dit omdat er problemen zijn met het parkeren op de hoek met de
Geerensstraat.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
Juridische overwegingen:
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Op de Sellaerstraat van huisnummer 34 tot huisnummer 36 ter hoogte van het kruispunt
met de Geerensstraat geldt:

het is iedere bestuurder verboden de onderbroken streep te overschrijden, behalve
om in te halen, om links af te slaan, om te keren of om van rijstrook te veranderen.
2. Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.72.3 van de wegcode.
3. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via
het Loket voor Lokale Besturen.
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Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer,
houdende het instellen van een verbod voor bromfietsers op de voetweg gelegen
tussen de Vossenweg, Ontvangersweg, 't Velleken en Mulslaan (parking)
Feiten, context en argumentatie:
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 juli 2020, houdende
goedkeuring van het verslag van het politieoverleg van 9 juli 2020 waarbij onder andere
(punt 4) werd besloten tot het plaatsen van borden om bromfietsers te verbieden op de
voetweg aan Vossenweg 12 zodat de politie kan optreden.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
Juridische overwegingen:
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit:
Met 19 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan
Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers,
Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette
Verboomen), 2 onthoudingen (Ann Goovaerts, Griet Deroover)
1. Op de voetweg gelegen tussen de Vossenweg, Ontvangersweg, 't Velleken en Mulslaan
(parking) geldt:

de toegang is verboden voor bestuurders van bromfietsen.
2. Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C9.
3. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via
het Loket voor Lokale Besturen.
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Politie van het wegverkeer: aanvullend reglement houdende het instellen van
snelheidszones met zonale geldigheid '30' en '50' en '70' (geen zone) in
Steenokkerzeel (581.15)
Aanleiding:
Er wordt veel te snel gereden in Kalkoven.
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Feiten, context en argumentatie:
Het gemeenteraadsbesluit van 21 september 2017, houdende het aanvullend reglement op
de politie van het wegverkeer: instellen van snelheidszones met zonale geldigheid '30' en
'50' en '70' (geen zone) in Steenokkerzeel.
De dienst openbare werken stelt voor om de zone 30 te Melsbroek uit te breiden met
Kalkoven.
Het positief advies van de politiezone Kastze van 3 augustus 2020 voor de zone 30
Melsbroek uit te breiden met Kalkoven, KMO-zone Steen III.
De bijgevoegde plannen met aanduiding van de snelheidszones.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de buurgemeenten Zemst,
Kampenhout, Zaventem, Vilvoorde en Kortenberg.
Voor de variabele zone 30 in Steenokkerzeel blijft de snelheidsbeperking 50 km/u tenzij op
bepaalde uren wanneer het bord een limiet van 30 km/u aangeeft. Dat is het geval op de
schooldagen tijdens de volgende uren: van 07u50 tot 09u00 en van 11u30 tot 13u40 en van
15u10 tot 16u45, uitgezonderd woensdag alleen tot 12u30.
Het aanvullend reglement is geheel of gedeeltelijk van toepassing op gewestwegen en/of
wegen bedoeld in artikel 6 van het decreet betreffende de aanvullende reglementen.
Het aanvullend reglement bevat maatregelen over volgende gewestwegen:
Haachtsesteenweg, Tervuursesteenweg en Vilvoordsesteenweg.
Juridische overwegingen:
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeertekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Op de Haachtsesteenweg van het kruispunt met de Tervuursesteenweg (begin
middenberm) tot Haachtsesteenweg nr. 228 ter hoogte van garage Tanghe (einde
middenberm) in beide richtingen geldt:
 het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 70 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden C43.
2. In de zone Perk begrensd door:
- Tervuursesteenweg ter hoogte van de grens met Elewijt
- Brembosstraat ter hoogte van de grens met Vilvoorde
- Molenstraat ter hoogte van de grens met Elewijt
- Houtemsesteenweg ter hoogte van de grens met Vilvoorde
- Tervuursesteenweg nr. 49-49a
- Moorbosstraat ter hoogte van de grens met Elewijt
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- Kampenhoutsesteenweg ter hoogte van de grens met Kampenhout
- Breemstraat ter hoogte van het kruispunt met de Hondenbergweg
- Kampenhoutsesteenweg nr. 7
- Molenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Tervuursesteenweg en het kruispunt met
de Kerselaerestraat.
- Huinhovenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Peeterslaan
- Kerselaerestraat ter hoogte van het kruispunt met de Peeterslaan
- Kerselaerestraat ter hoogte van het kruispunt met de Tenierslaan
- Vilvoordsesteenweg ter hoogte van kruispunt Peeterslaan
worden volgende maatregelen met zonale geldigheid ingesteld:
 het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden C43 met zonale geldigheid.
3. In de zone Huinhoven begrensd door:
- Huinhovenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Peeterslaan en ter hoogte van de
grens met Vilvoorde
- Kerselaerestraat ter hoogte van het kruispunt met de Peeterslaan
- Kerselaerestraat ter hoogte van het kruispunt met de Tenierslaan
worden volgende maatregelen met zonale geldigheid ingesteld:
 het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden C43 met zonale geldigheid.
4. In de zone Walenbaan begrensd door:
- Walenbaan nr. 7
- Sasweg ter hoogte van de grens met Vilvoorde
- Huinhovenstraat ter hoogte van de Peeterslaan
- Vilvoordsesteenweg ter hoogte van de Peeterslaan
worden volgende maatregelen met zonale geldigheid ingesteld:
 het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden C43 met zonale geldigheid.
5. In de zone Groenveld begrensd door:
- Groenveldlaan ter hoogte van kruispunt met de Tervuursesteenweg (doodlopende
verkaveling)
worden volgende maatregelen met zonale geldigheid ingesteld:
 het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden C43 met zonale geldigheid.
6. In de zone Zonnebos begrensd door:
- Sint-Veerledreef ter hoogte van het kruispunt met de Tervuursesteenweg
- Zonneboslaan ter hoogte van het kruispunt met de Haachtsesteenweg
- Abelendreef ter hoogte van het kruispunt met de Haachstesteenweg
- Beukendreef ter hoogte van het kruispunt met de Haachtsesteenweg
worden volgende maatregelen met zonale geldigheid ingesteld:
 het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden C43 met zonale geldigheid.
7. In het gebied centrum Perk begrensd door:
- Tervuursesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Kampenhoutsesteenweg / Hof
Van Keustens
- Kerkdreef ter hoogte van het kruispunt met de Hondenbergweg
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- Lutgardisstraat nr. 3-5
- Driesstraat nr. 13a
- Tervuursesteenweg nr. 184
geldt:
 de zone 30 wordt afgebakend. Het begin van de zone 30 wordt aangeduid;
 ook het einde van de zone 30 wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden F4a
 verkeersborden F4b.
8. In het gebied centrum Melsbroek begrensd door:
- Steenwagenstraat nr. 76
- Stationslaan ter hoogte van kruispunt met de Haachtsesteenweg
- Perksesteenweg nr. 36 (tot en met verkeersplateau)
- Van Asschestraat ter hoogte van kruispunt met de Haachtsesteenweg
- Kalkoven ter hoogte van kruispunt met de Haachtsesteenweg
geldt:
 de zone 30 wordt afgebakend. Het begin van de zone 30 wordt aangeduid;
 ook het einde van de zone 30 wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden F4a
 verkeersborden F4b.
9. In het gebied centrum Steenokkerzeel (variabel) begrensd door:
- Van Frachenlaan nr. 40
- Mulslaan nr. 21
- Van Frachenlaan ter hoogte van het kruispunt met De Prooststraat
- Van Frachenlaan ter hoogte van het kruispunt met de Hamdreef
- Van Frachenlaan ter hoogte van het kruispunt met de Bruyneelstraat
geldt:
 de zone 30 schoolomgeving wordt afgebakend. Het begin van de zone 30
schoolomgeving wordt aangeduid;
 ook het einde van de zone 30 wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden F4a+A23
 verkeersborden F4b.
Deze signalisatie is dynamisch.
10. In het gebied centrum Steenokkerzeel (niet-variabel) begrensd door:
- De Prooststraat ter hoogte van het kruispunt met de Van Frachenlaan
- De Prooststraat nr. 11
- Keizerinlaan tot en met nr. 1
geldt:
 de zone 30 wordt afgebakend. Het begin van de zone 30 wordt aangeduid;
 ook het einde van de zone 30 wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden F4a
 verkeersborden F4b.
11. Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
 Het gemeenteraadsbesluit van 21 september 2017, houdende het aanvullend

16
reglement op de politie van het wegverkeer: instellen van snelheidszones met zonale
geldigheid '30' en '50' en '70' (geen zone) in Steenokkerzeel.
12. Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan het Vlaams Huis via
het Loket voor Lokale Besturen.
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Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer,
houdende het instellen van een zonaal parkeerverbod in Kalkoven
Aanleiding:
Het parkeren op de rijweg, onder andere door vrachtwagenbestuurders die daar de nacht
doorbrengen, wordt een probleem in Kalkoven.
Feiten, context en argumentatie:
De dienst openbare werken stelt voor om een zonaal parkeerverbod in te stellen in
Kalkoven.
Het gunstig advies van de politiezone Kastze van 3 augustus 2020 - als bijlage.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
Juridische overwegingen:
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. In de zone Kalkoven begrensd door het kruispunt met de Haachtsesteenweg wordt
volgende maatregel met zonale geldigheid ingesteld:

het parkeren is verboden.
2. Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden E1 met zonale geldigheid.
3. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via
het Loket voor Lokale Besturen.

trage wegen
13

Aanleg en herstel Veldekensweg Steenokkerzeel: goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
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Aanleiding:
De gemeente Steenokkerzeel werkt aan een aangename functionele fietsverbinding tussen
Perk en Melsbroek en wil daarom een deel van de Veldekensweg (bestaande uit
fragmenten van buurtweg 15 en voetweg 27) en een deel van buurtweg 15 uit de atlas der
buurtwegen van Melsbroek renoveren met een halfverharding. Dit dossier kadert in het
project
‘Trage
Wegen‘.
Voor uitgebreide dossierbeschrijving, zie beslissing CBS 1 juli 2019, houdende de
goedkeuring van het dossier voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de
aanleg en renovatie van de Veldekensweg (deel) en buurtweg 15 (deel).
Het doel van de werken is het creëren van een comfortabele fietsverbinding tussen Perk en
Melsbroek. Hiervoor dient in totaal 690 m trage weg aangelegd of heraangelegd te worden,
tussen de Berkenlaan en de BAC-dienstweg.
Feiten, context en argumentatie:
In het kader van de opdracht “Aanleg en herstel Veldekensweg Steenokkerzeel” werd een
bestek opgesteld door Trage wegen vzw, Kasteellaan 394a te 9000 Gent.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 39 766,00 excl. btw of € 48 116,86 incl.
21% btw (€ 8 350,86 Btw medecontractant).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Juridische overwegingen:
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139 000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Plaats in beleidsplan en budget:
De
uitgave
voor
deze
opdracht
is
voorzien
op
budgetcode
020000/22400007/BESTUUR/CBS/0/OW029 (actie ACT-121) van de investering 2020.
Besluit:
Met 21 niet gestemd (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan
Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers,
Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele,
Griet Deroover, Arlette Verboomen)
Verdaagd, omdat er nog bijkomend advies is binnengekomen, waarvoor het bestek moet
aangepast worden.

patrimonium
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Verkoop grond aan de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (Fluvius) voor het
plaatsen van een elektriciteitscabine gelegen aan Boektestraat te Steenokkerzeel derde afdeling - sectie A nr. 157C en 157D
Aanleiding:
De Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (Fluvius) wenst een perceel gelegen te
Steenokkerzeel, in eigendom van gemeente Steenokkerzeel aan te kopen voor het plaatsen
van een nieuwe elektriciteitscabine. Het betreft een perceel gelegen langsheen de
Boektestraat te Steenokkerzeel - derde afdeling - sectie A nr. 157C en 157D.
De Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (Fluvius) wenst het perceel grond in
eigendom van gemeente Steenokkerzeel aan te kopen om er een nieuwe
elektriciteitscabine op te plaatsen zoals blijkt uit een bericht via e-mail de dato 28 november
2019.
Op het perceel gelegen aan Boektestraat te Steenokkerzeel - derde afdeling - sectie A nr.
157D staat reeds een elektriciteitscabine geplaatst door de toenmalige
elektriciteitsmaatschappij TGEK. De huidige cabine betreft een aluminium cabine (deze
voorziet de wijken Boekt en Moorbos van elektriciteit). Om veiligheidsredenen zou Fluvius
deze huidige cabine willen slopen en vervangen door een nieuw model met steenstrips.
Het plaatsen van dergelijke cabine is echter onderworpen aan een vergunningsplicht,
aangezien het volume van de cabine 30m² overtreft, daarnaast is het perceel gelegen in een
habatitatrichtlijngebied en dient er eveneens een voortoets aan dit dossier te worden
toegevoegd.
Feiten, context en argumentatie:
Uit het uittreksel van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 16
december 2019 blijkt het volgende:
1. Principieel akkoord te gaan om het perceel, gelegen te Steenokkerzeel - - derde afdeling
- sectie A nr. 157D, waarop de nieuwe elektriciteitscabine van Fluvius zou komen aan hen
te verkopen.
2. Fluvius dient in te staan voor alle kosten hieraan verbonden (opmaken schattingsverslag,
opmeting, prekadastratie, notariskosten, ...).
3. Van zodra gemeente Steenokkerzeel beschikt over het schattingsverslag en de opmeting
kan het dossier voorgelegd worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring.
4. Fluvius van dit besluit in kennis te stellen.
De Provinciale Brabantse Energiemaatschappij heeft voorzien in het schattingsverslag (zie
bijlage) opgesteld door landmeter-expert Marc Hennau op 18 juni 2020.
Het schattingsverslag heeft betrekking op een perceel grond, gelegen aan de Boektsestraat
te Steenokkerzeel. Kadastraal gekens als Steenokkerzeel, derde afdeling, sectie a met
nummers 157C en 157D met een totale oppervlakte van 59m². het perceel is gelegen naast
een gracht en aan de straat, naast woongebied met bebouwing van een woning op de rand
van bosgebied. De huidige kabine wordt niet mee genomen in het schattingsverslag. er is
momenteel groenbegroeing aanwezig op het perceel.
Het perceel wordt vergeleken met andere gronden die geen bouwgronden zijn:
natuurgebieden, bosgebieden en agrarische percelen.
De totale marktwaarde wordt geschat op 300 euro.
De Provinciale Brabantse Energiemaatschappij stelt voor om het perceel grond aan te
kopen tegen de waarde uit het schattingsverslag, zijnde 300 euro.
Juridische overwegingen:
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 en 41,
betreffende
de
bevoegdheden
van
de
gemeenteraad.
Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De gemeenteraad besluit akkoord te gaan om het perceel, gelegen te Steenokkerzeel -
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derde afdeling - sectie A nr. 157C en 157D, waarop de nieuwe elektriciteitscabine van
Fluvius zou komen te verkopen aan De Provinciale Brabantse Energiemaatschappij voor de
waarde uit het schattingsverslag de dato 18 juni 2020 opgesteld door landmeter-expert Marc
Hennau.
2. Fluvius dient in te staan voor alle kosten verbonden aan de verkoop van het betreffende
perceel.
3. Notaris Katrien Devijver wordt aangesteld voor het verleiden van de authentieke akte.
4. Fluvius van dit besluit in kennis te stellen.
15

Achtergael te Melsbroek - voorziening tot aanvraag subsidie ANB
Aanleiding:
De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van 45 woningen en 13
appartementen, gelegen omgeving Lijsterlaan te Melsbroek, ingediend door Elk zijn Huis
CVBA, Lindeboomstraat 116 te 3080 Tervuren en VMSW, Koloniënstraat 40, 1000 Brussel
werd verworpen. Naast het bouwen van de woningen en appartementen voorzag de
aanvraag ook in de aanleg van het openbaar domein bestaande uit wegenis en
aanhorigheden (parkeerplaatsen, snelheidsdrempels, ...), padenstructuren en een park
bedoeld voor publiek gebruik.
Gemeente Steenokkerzeel kan echter zelf instaan voor het aanwenden van de percelen
grond door middel van een aankoop en verdere inrichting van de percelen grond. Voor de
aankoop van deze gronden als ook voor de inrichting van deze kan in (twee fasen) beroep
worden gedaan op een subsidie van het agentschap natuur en bos. Het betreft volgende
subsidie: subsidie voor toegankelijk groen in de rand rond Brussel.
Feiten, context en argumentatie:
Bij beslissing van de gemeenteraad de dato 21 december 2017 werd de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van 45 woningen en 13 appartementen,
gelegen omgeving Lijsterlaan te Melsbroek, ingediend door Elk zijn Huis CVBA,
Lindeboomstraat 116 3080 Tervuren en VMSW, Koloniënstraat 40, 1000 Brussel verworpen
. Naast het bouwen van de woningen en appartementen voorzag de aanvraag ook in de
aanleg van het openbaar domein bestaande uit wegenis en aanhorigheden
(parkeerplaatsen, snelheidsdrempels, ...), padenstructuren en een park bedoeld voor
publiek gebruik.
Gemeente Steenokkerzeel wil echter nog steeds onderzoeken welke mogelijkheden er zijn
om een project uit te voeren op de desbetreffende percelen gelegen aan de Lijsterlaan te
Melsbroek.
Een mogelijkheid betreft de aankoop van de vermelde gronden om bij deze te voorzien in
een aanleg van een groene zone.
Indien er wordt geopteerd voor de aanleg van een groene zone kan hiervoor een subsidie
worden aangevraagd die de helft van de aankoopkosten dekt en 80% van de
inrichtingswerken. Het betreft een subsidie van het agentschap natuur en bos. (zie bijlage)
De visie van gemeente Steenokkerzeel dient uit de inschrijving te blijken. Gevraagd wordt of
haar visie in de lijn ligt met het volgende: (zie eveneens bijlage)
Het publiek park omvat 2.135 ha en zal het groene centrum in de dorpskern van Melsbroek
vormen. Het zal een groene verblijfs-en ontmoetingsplaats zijn voor alle omwonenden, met
voorziening in inheemse bomen, grassen en struikgewas. Het zal eveneens voorzien in een
uitermate goede circulatieruimte voor voetgangers als ook fietsers, waarbij aandacht wordt
besteed aan de versterking van de reeds bestaande voetweg. Door creatie van eenvoudig
te betreden paden met natuurlijke materialen zal het park steeds vlot toegankelijk zijn voor
de volledige dorpsgemeenschap van Melsbroek. Het park zal eenvoudig te betreden zijn,
zodat dit toekomt aan de gehele omgeving. Dit betreft de bijdrage aan realisatie van nieuw
en/of verbeterd toegankelijk groen en de leefbaarheid in de Vlaamse rand rond Brussel.
In het park wordt naast groen ook voorzien in verschillende activiteiten voor verschillende
leeftijden, zoals spelgelegenheid, bankjes, … Het centrum van het park wordt voorzien van
een vijver die naast haar recreatieve waarde ok als hemelwaterbuffer zal fungeren.
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Eveneens zal er aandacht worden besteed aan de omliggende bezienswaardigheden die
Melsbroek reeds te bieden heeft: de mooie dreef, de kerktoren, de toegangstorentjes van
het kasteel van Snoy. Op aangelegde taluds aan de randen van het park komen
trapstructuren in natuurlijke materialen. Deze kunnen onder meer fungeren als
openluchttheater met een mooi zicht op het park in haar geheel.
Omwille van de biodiversititeit wordt streekeigen beplanting vooropgesteld, zoals Alnus
glutinosa, Quercus Petraea, Quercus robur, Pyrus calleryana, … Hierdoor voldoet de
huidige visie op het project eveneens aan Harmonische Park- en Groenbeheerprincipes.
Het park zal eveneens toegang bieden aan de eigen fauna, zo wordt er voorzien in extra
mogelijkheden voor de aantrek van verschillende nesten kerkuilen uit de buurt.
Het park wordt voorzien van overwegend extensief en slechts in beperkte mate intensief
groen. Slechts beperkte zones worden dan ook naar de toekomst intensief onderhouden (bij
de loop-en speelruimtes, de fiets- en wandelpaden, …).
Aan het noordelijke einde van het park wordt er voorzien in grotere bomen die zowel een
visueel als functioneel afschermende functie hebben ten opzichte van het aangrenzende
golfterrein. Deze bomen zorgen voor de creatie van een meer intieme sfeer voor de
bezoekers.
Voor het gehele projectvoorstel kan er beroep worden gedaan op de bijlagen bij dit besluit.
Voor een bijkomende beleving kan er worden geopteerd om de randen van de
wandelwegen te voorzien van lokale kunstwerken.
Voor deze subsidie-aanvraag dient een projectvoorstel te worden uitgewerkt
overeenkomstig de visie van de aanvrager, met vermelding van een inrichtingsplan,
communicatieplan, projectplan, beheersplan, raming van de kosten, ... (zie
inschrijvingsdocument in bijlage).
Overeenkomstig het bericht van het agentschap natuur en bos is het toegestaan om in dit
kader het project op te delen in verschillende fasen (zie bijlage). Het is in huidige fase
mogelijk, om mits toelichting over de verdere inrichting enkel subsidie aan te vragen voor de
aankoop van de projectgronden. Voor de aankoop van de projectgronden is een subsidie
mogelijk van 50% van de aankoopprijs. Voor de verdere inrichtingswerken is een subsidie
mogelijk tot 80% van de inrichtingswerken.
Al deze plannen dienen te worden voorgelegd aan de gemeenteraad van gemeente
Steenokkerzeel.
De inschrijving met bijhorende plannen dient te gebeuren voor 15 september 2020 en dat is
ook gebeurd.
De goedkeuring door de gemeenteraad wordt later bezorgd, ter vervollediging van het
dossier.
Juridische overwegingen:
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Plaats in beleidsplan en budget:
Het indienen van een subsidie-aanvraag heeft geen invloed op het budget.
Besluit:
Met 17 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Jan Van hoof, Gilbert
Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage,
Ann Goovaerts, Yvette Van Daele, Griet Deroover), 4 onthoudingen (Karel Servranckx,
Rudy Peeters, Alen Cilic, Arlette Verboomen)
1.De gemeenteraad neemt kennis van het huidige voorstel omtrent de groenvoorziening aan
de Lijsterlaan te Melsbroek en de bijhorende aanvraag voor het bekomen van een subsidie
bij het agentschap natuur en bos met de benaming subsidies voor toegankelijk groen in de
Vlaamse rand rond Brussel.
2. De gemeenteraad neemt kennis van de voorwaarde om de subsidie te bekomen en
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aanvaardt deze.
3. Het college van burgemeester en schepen heeft een subsidie aangevraagd voor de
eerste fase van het project, de aankoop van de gronden te Melsbroek, Steenokkerzeel
waarvoor zij een subsidie van 50% kan ontvangen mits goedkeuring van het projectvoorstel
door ANB.
4. De gemeenteraad besluit dat de voormelde visie zoals volledig uitgewerkt in de bijlage en
het bijhorende projectvoorstel haar visie betreft.
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Goedkeuring bruikleenovereenkomst gelegen te Smal Veld, te Perk.
Aanleiding:
Recent kocht gemeente Steenokkerzeel een perceel grond. Het betreft een perceel
landbouwgrond gelegen “Smal Veld”, gekadastreerd volgens titel en volgens recent
kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0352C2P0000, met een oppervlakte volgens titel en
kadaster van één hectare zeven are vierentachtig centiare (1 ha 7 a 84 ca) voor de
verwezenlijking van een parking. tot aan de verwezenlijking van de parking kan de
gemeente een gebruik van deze grond toestaan.
Feiten, context en argumentatie:
Recent kocht gemeente Steenokkerzeel een perceel grond aan. Het betreft een perceel
landbouwgrond gelegen “Smal Veld”, gekadastreerd volgens titel en volgens recent
kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0352C2P0000, met een oppervlakte volgens titel en
kadaster van één hectare zeven are vierentachtig centiare (1 ha 7 a 84 ca) voor de
verwezenlijking van een parking. Tot aan de verwezenlijking van de parking kan de
gemeente een gebruik van deze grond toestaan.
Op deze manier wordt het perceel onderhouden in de tussentijd en betreft het geen
braakliggend terrein.
De vorige eigenaar van de desbetreffende grond wenst gedurende deze periode zijn huidige
activiteiten op het desbetreffende perceel verder te zetten.
In dit kader werd door notaris Katrien Devijver een onderhandse overeenkomst voor
bruikleen opgesteld (zie bijlage).
De overeenkomst voorziet in het kosteloze gebruik van het voormelde perceel land. Gezien
dit een kosteloze bruikleen betreft, verklaren beide partijen dat de wet inzake de landpacht
hier niet van toepassing is en niet van toepassing zal worden in de toekomst.
De bruikleen zal worden aangegaan voor een onbepaalde duur en zal eindigen op verzoek
van de ene of de andere partij, drie maanden na een opzegging gedaan bij aangetekend
schrijven. Deze termijn wordt desgevallend verlengd teneinde de gebruiker toe te laten de
staande vruchten te oogsten. Dit laatste is evenwel in onderling overleg te bepalen.
De huidige overeenkomst heeft geen invloed op de budgetten van de gemeente
Steenokkerzeel.
Juridische overwegingen:
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit:
Met 18 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy
Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght,
Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Yvette Van Daele, Griet Deroover), 3 stemmen tegen
(Karel Servranckx, Alen Cilic, Arlette Verboomen)
1. De gemeenteraad neemt kennis van de onderhandse bruikleenovereenkomst opgesteld
door notaris Katrien Devijver.
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2. De gemeenteraad gaat akkoord met de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de
overeenkomst.
3. De gemeenteraad vraagt aan de burgemeester de heer Kurt Ryon en de algemeen
directeur mevrouw Heidi Abeloos om de overeenkomst te ondertekenen.
milieu
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Gemeentelijk reglement betreffende de aanleg van geveltuintjes, aanpassing
reglement tegeltuintjes GR 29 maart 2007.
Aanleiding:
De aanleiding tot de herziening van het gemeentelijk reglement betreffende de aanleg van
tegeltuintjes is de toelating voor het maken van een tegeltuintje, Lesagestraat 14,
collegebesluit van 27 juli 2020, met de aanvraag tot aanplanting van een Wisteria sp.,
blauwe regen.
Feiten, context en argumentatie:
Het huidige reglement betreffende de aanleg van tegeltuintjes is goedgekeurd op de
gemeenteraad van 29 maart 2007.
Enkele aanpassingen op dit reglement drongen zich op.
Op basis van het huidig reglement, de vermelding op de website, het nieuwe algemeen
politiereglement politiezone KASTZE in voorbereiding, enkele praktische bedenkingen en
notities van andere steden en gemeenten is volgend reglement betreffende de aanleg van
geveltuintjes opgesteld:
Artikel 1 Bepaling: Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk
tegen de gevel van jouw woning. In een geveltuin kan je klimplanten, struiken of eenjarige
planten zetten. Als je een geveltuin wil aanleggen en je neemt daarbij een deel van het
openbaar voetpad in, met bloembakken of met uitbraak van de verharding, dan heb je een
toelating nodig.
Art. 2 Procedure: Voor je aan de slag kan, moet je een toelating aanvragen bij het college
van burgemeester en schepenen.
De aanvraag dient samengesteld zijn uit:
- detailtekening van de uit te voeren werken (grondplan, gevelzicht en doorsnede met
aanduiding van de afmetingen en de gebruikte materialen);
- indien huurder, de schriftelijke toestemming van de eigenaar;
- een lijst van de plantensoorten die zullen worden gebruikt;
Art. 3 De aanvraag moet beantwoorden aan de volgende normen:
- het voetpad moet minstens 1m80 breed zijn, zodat na aanleg de resterende vrije doorgang
voor voetgangers minstens 1m50 bedraagt (verschil website en reglement);
- de uitbreking van de verharding van het voetpad mag enkel gebeuren over een breedte
van 0,3 tot maximum 0,50 m vanaf de voorgevellijn;
- meerdere tegels naast elkaar uitbreken mag;
- er dient minstens 0,30 m afstand te worden gehouden van het aanpalende eigendom,
tenzij de bewoner en eigenaar ervan, ermee 'schriftelijk' akkoord gaan om daarvan af te
wijken;
- de oorspronkelijke tegels worden bewaard;
- voorzie een antiwortelscherm rondom het plantvak tot minimum 50 cm diep;
- voorzie rond het plantvak een opstaande rand, binnen de toegestane breedte, van
maximum 10 centimeter hoog.
Art. 4 De beplanting in een tegeltuintje moet aangepast zijn.
- geen planten met doornen of stekels: er bestaan o.a. doornloze klimrozen;
- vermijdt giftige planten: zie plantenlijst als bijlage A bij dit reglement op de gemeentelijke
website. veel courante tuinplanten hebben giftige plantendelen. De lijst belicht een aantal
courante geveltuinplanten, hun giftige delen en de te nemen maatregelen.
- kies een juiste plant qua standplaats met het aantal uren zonlicht, de groeikracht en
toekomstige ontwikkeling, vermijdt hoog en breed uitgroeiende planten;
- een klimhulp is stevig, goed verankerd, steekt maximaal 20 cm uit en heeft geen scherpe
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uitsteeksels.
Art. 5 De vergunninghouder, de uitvoerder, blijft aansprakelijk tegenover derden, met
inbegrip van het gemeentebestuur en betrokken nutsbedrijven, voor elk schade of nadeel,
van om het even welke aard, die het vergunde werk tijdens de aanleg of erna zou
berokkenen, inclusief mogelijke schade aan leidingen en kabels, veroorzaakt door
graafwerk. - wanneer je grondwerken wil uitvoeren, moet je weten welke kabels en leidingen
je in de grond kan tegenkomen om graafschade te voorkomen. De vergunninghouder dient
bij het KLIP Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP) op te vragen. KLIP stuurt jouw
aanvraag door naar alle mogelijk betrokken kabel- en leidingbeheerders (KLB's) en stelt met
hun antwoorden één overzichtelijk digitaal plan op.
- de plaats waar de nutsleidingen in het huis binnenkomen is geen aangewezen plaats voor
de aanleg van een geveltuintje.
Art. 6 Schade aan het voetpad ten gevolge van de aanleg van het tuintje, zal door de
gemeentelijke diensten hersteld worden op kosten van de vergunninghouder.
Art. 7 Het onderhoud van het tuintje en van de verharding errond, valt ten laste van de
vergunninghouder, en moet in zulke staat worden onderhouden, dat het geheel geen hinder
of gevaar oplevert voor voetgangers of verkeer. Voorwerpen of planten mogen niet buiten
de rand uitspringen en moeten derwijze onderhouden worden zodat de vereiste minimum
doorgang van 1,50 m tot op een hoogte van 2,5 gevrijwaard wordt. Alle dood of levend
materiaal in het tuintje verwerkt, blijft eigendom van de vergunningshouder; Slecht
onderhouden en niet-reglementaire tuintjes kan het gemeentebestuur laten verwijderen op
kosten van de vergunninghouder en de vergunning zal worden ingetrokken.
Art. 8 De bepalingen uit het algemeen Politiereglement van de politiezone KASTZE blijven
geldig:
- Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden en verkeersborden moeten
zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.
Art. 9 Op eerste verzoek van het college van burgemeester en schepenen, zullen de tuintjes
die afwijkingen vertonen van de reglementeringen, worden afgebroken of in
overeenstemming worden gebracht met de reglementen. Dit zonder dat het college tot enige
schadevergoeding kan verplicht worden. De gemeentelijke dienst grondgebiedszaken houdt
een register van de vergunde geveltuinen bij en wordt belast met het periodiek toezicht qua
aanleg, plantenkeuze en onderhoud ervan.
Bij een grondige wijziging van de beplanting wordt de dienst hiervan schriftelijk op de hoogte
gebracht.
Art. 10 De vergunninghouder dient ten allen tijde de toegang van de gemeentediensten en
nutsbedrijven tot het tegeltuintje, ten behoeve van hun werkzaamheden, te gedogen. De
bevoegde gemeentedienst en de nutsbedrijven zijn gerechtigd de verwijdering van
materialen te eisen ten behoeve van hun werkzaamheden.
Art. 11 Een vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. Een nieuwe aanvraag tot
vergunning dient echter te worden gedaan:
- telkens de afmetingen van het tegeltuintje veranderen;
- zo er binnen de twaalf maand van onderhavige toelating geen gebruik wordt gemaakt;
- bij elke verhuis naar een andere woning.
Bijlage A: een plantenlijst van courante geveltuinplanten met de te nemen maatregelen bij
giftige plantendelen. Deze lijst wordt regelmatig aangepast en is online raadpleegbaar via
de gemeentelijke website www.steenokkerzeel.be.
Juridische overwegingen:
Reglement van 29 maart 2007
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad keurt het aangepast 'Gemeentelijk reglement betreffende de aanleg van
geveltuintjes' goed.
jeugd
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Berekening subsidies jeugd-, cultuur- en sportverenigingen werkingsjaar 2019-2020
Aanleiding:
Door de coronamaatregelen hebben de jeugd-, cultuur- en sportverenigingen veel van hun
activiteiten moeten schrappen. Hierdoor stelt zich de vraag hoe de subsidies voor het
werkingsjaar 2019-2020 berekend moeten worden, omdat dit voor een groot deel gebaseerd
is op de activiteiten, vormingen, ... die de verenigingen organiseren.
Feiten, context en argumentatie:
Indien de jeugd-, cultuur- en sportverenigingen enkel de activiteiten doorsturen die ze
effectief georganiseerd hebben, zou er een onevenwicht kunnen ontstaan i.v.m. de vorige
jaren doordat sommige verenigingen meer activiteiten organiseren dan andere
verenigingen. Hierdoor zouden zij dit jaar minder punten kunnen verzamelen. Andere
categorieën zouden dan procentueel gezien meer doorwegen.
Anderzijds is het doorgeven van geannuleerde activiteiten voor de berekening van de
subsidies niet mogelijk, omdat er nu eenmaal geen punten toegekend kunnen worden voor
activiteiten die niet hebben plaatsgevonden.
De dienst Vrije Tijd stelt daarom voor om af te wijken van de drie betrokken
subsidiereglementen en uitzonderlijk hetzelfde aantal punten als vorig jaar toe te kennen
aan de verenigingen. De bedragen die de verenigingen jaarlijks krijgen, schommelen niet
sterk, dus dit zal geen grote impact hebben op de verenigingen. De Jeugdraad gaat ermee
akkoord dat we dit eenmalig doen. Ook de voorzitters van de Sportraad en Cultuurraad
gaan akkoord met deze oplossing.
Het college stemt in met dit voorstel.
Juridische overwegingen:
Gemeenteraadsbesluit van 28/05/2020 over het subsidiereglement jeugdverenigingen
(2019-2024).
Gemeenteraadsbesluit van 21/04/2016 over het subsidiereglement sportverenigingen
Steenokkerzeel.
Gemeenteraadsbesluit van 28/03/2002 over het reglement voor de betoelaging van het
plaatselijk sociaal cultureel werk.
Adviezen en visum:
De Jeugdraad geeft positief advies om éénmalig de subsidiebedragen van vorig
werkingsjaar ook voor het werkingsjaar 2019-2020 aan de verenigingen toe te kennen.
De voorzitters van de Cultuur- en Sportraad geven ook positief advies.
De Jeugd-, Cultuur- en Sportdienst geven eveneens positief advies.
Plaats in beleidsplan en budget:
Er is voldoende budget voorzien onder budgetcode 0750-00/64930000 (ACT-3) van de
exploitatie 2021.
Er is voldoende budget voorzien onder budgetcode 0709-00/64930000 (ACT-8) van de
exploitatie 2021.
Er is voldoende budget voorzien onder budgetcode 0740-00/64930000 (ACT-7) van de
exploitatie 2021.
Amendementen:
Gemeenteraadslid Alen Cilic deelt mee dat de Open VLD een amendement indient op dit
punt: de Steenokkerzeelse verenigingen hebben in 2020 geen enkele eetdag kunnen
organiseren, waardoor zij een ernstig inkomen moeten ontberen. Niet alleen eetdagen
vielen weg, maar bijvoorbeeld bij ziekenzorg werd ook de jaarlijkse tombolaverkoop
stopgezet. Ziekenzorg Perk kreeg van de opbrengst hiervan normaal gezien ieder jaar
ongeveer € 1000,00. Met dit geld werden dan kleine geschenken gekocht voor hun bezoek
aan zieke mensen. Dit is een van de vele voorbeelden van andere inkomsten die
weggevallen zijn voor onze verenigingen uit Steenokkerzeel. Wij leggen als amendement ter
stemming voor om de verenigingen uit groot Steenokkerzeel eenmalig een dubbele toelage
toe te kennen.
Schepen Geert Laureys deelt mee dat in het participatietraject dat wordt opgestart, er beslist
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zal worden wat er met de Vlaamse subsidies voor de vrijetijdssector zal gebeuren.
Voorstel om dit niet zomaar te beslissen, maar om de beslissing in handen van de (erkende
en niet-erkende) verenigingen zelf te geven, n.a.v de debatavond, waarna we terugkomen
met de resultaten naar de gemeenteraad.
Open VLD wenst zijn amendement te handhaven en wenst hierover de stemming.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad gaat ermee akkoord om bij de berekening van de subsidies éénmalig
hetzelfde aantal punten van werkingsjaar 2018-2019 toe te kennen aan de jeugd-, sport- en
cultuurverenigingen voor werkingsjaar 2019-2020. Hierdoor wijken we uitzonderlijk af van de
bepalingen in de betrokken subsidiereglementen.

personeel
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Sectoraal akkoord personeel: aanpassing tweede pensioenpijler contractueel
personeel
Aanleiding:
Op 28 mei 2020 werd het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen
gepubliceerd in de omzendbrief KB/ABB 2020/2.
Feiten, context en argumentatie:
Op 8 juni 2018 werd het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA5) voor de nonprofitsector gesloten. Door dat akkoord trekt de Vlaamse overheid vanaf 2018 extra geld uit
(de zgn. VIA-middelen).
Lokale en provinciale besturen zijn actief binnen de VIA-sectoren en een deel van hun
personeelsleden genieten dus ook van deze koopkrachtverhoging.
Deze besturen zijn echter ook actief in talloze sectoren die niet onder het VIA5-akkoord
ressorteren.
Het lokaal bestuur is één werkgever ten opzichte van al zijn personeel en de loon- en
arbeidsvoorwaarden zijn op zo'n cruciaal punt best gelijklopend.
De sociale partners hebben dan ook afgesproken om aan het niet-VIA-personeel dezelfde
voordelen toe te kennen, te financieren door de lokale besturen zelf.
De kern van het sectoraal akkoord is een koopkrachtverhoging van globaal 1,1% vanaf
1/1/2020 voor alle personeelsleden van het lokaal bestuur (niet onderwijs); alle lokale en
provinciale besturen die onder het toepassingsgebied van het sectoraal akkoord vallen,
moeten dit akkoord globaal uitvoeren.
Hoe deze koopkrachtverhoging realiseren?
 verhoging van de werkgeversbijdrage aan de maaltijdcheques tot het fiscale
maximum (dit is bij ons al het geval - zie art. 215 RPR)
 recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro: elk personeelslid krijgt vanaf 1/1/2020
een recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro/VT, bv. door de invoering van:
o ecocheques: waardebonnen die uitsluitend mogen gebruikt worden voor de
aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter (max. €
250/j)
o cultuur- of sportcheques: het sociale voordeel voor het deelnemen of
bijwonen van sportieve en culturele evenementen (max. € 100/j)
o lokale handelaarsbonnen: geschenkcheques die kunnen ingeruild worden bij
de plaatselijke handelszaken
o of door een combinatie hiervan.
o Het behoort tot de autonomie van de lokale besturen om, na onderhandeling
met de sociale partners, zelf te bepalen hoe de koopkrachtverhoging wordt

26
doorgevoerd.
 verhoging minimale bijdragevoet (tweede pensioenpijler contractueel
personeel): vanaf 1/1/2020 wordt de minimale bijdragevoet opgetrokken naar
2,5% (nu 1%).
De bepalingen van dit sectoraal akkoord zijn afdwingbaar, de lokale besturen kunnen hier
niet van afwijken; het is onmiddellijk uitvoerbaar.
Op 29 april 2010 heeft de gemeente Steenokkerzeel de tweede pensioenpijler opgestart,
door de invoering van het aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden,
met ingang vanaf 1 januari 2010. De pensioentoelage werd vastgelegd op 1% van het
pensioengevend jaarloon.
Juridische overwegingen:
Het Decreet Lokaal Bestuur, met name artt. 40-41
De Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel
van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid
Het raadsbesluit van 29 april 2010, houdende opstart van de tweede pensioenpijler
Het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen gepubliceerd in de
omzendbrief KB/ABB 2020/2
Het protocol, afgesloten met de representatieve vakorganisaties in het bijzonder comité van
10 september 2020
Plaats in beleidsplan en budget:
Meeruitgave voor gemeente en OCMW:
 verhoging minimale bijdragevoet (tweede pensioenpijler contractueel personeel) van
1% naar 2,5%: er is in het meerjarenplan 2020-2025 al een stijging voorzien naar
2%. De bijkomende 0,5% dient dus nog voorzien te worden en komt neer op een
meeruitgave van ongeveer 10.000 EUR voor 2020.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De gemeenteraad stelt de pensioentoelage voor het contractueel personeel vast op
2,5% van het pensioengevend jaarloon, met ingang op 1 januari 2021.
2. Voor 2020 wordt er een inhaaltoelage voorzien zoals bepaald onder 1.

20

Sectoraal akkoord personeel: recurrente koopkrachtverhoging €200/VTE
Aanleiding:
Op 28 mei 2020 werd het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen
gepubliceerd in de omzendbrief KB/ABB 2020/2.
Feiten, context en argumentatie:
Op 8 juni 2018 werd het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA5) voor de nonprofitsector gesloten. Door dat akkoord trekt de Vlaamse overheid vanaf 2018 extra geld uit
(de zgn. VIA-middelen).
Lokale en provinciale besturen zijn actief binnen de VIA-sectoren en een deel van hun
personeelsleden genieten dus ook van deze koopkrachtverhoging.
Deze besturen zijn echter ook actief in talloze sectoren die niet onder het VIA5-akkoord
ressorteren.
Het lokaal bestuur is één werkgever ten opzichte van al zijn personeel en de loon- en
arbeidsvoorwaarden zijn op zo'n cruciaal punt best gelijklopend.
De sociale partners hebben dan ook afgesproken om aan het niet-VIA-personeel dezelfde
voordelen toe te kennen, te financieren door de lokale besturen zelf.
De kern van het sectoraal akkoord is een koopkrachtverhoging van globaal 1,1% vanaf
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1/1/2020 voor alle personeelsleden van het lokaal bestuur (niet onderwijs); alle lokale en
provinciale besturen die onder het toepassingsgebied van het sectoraal akkoord vallen,
moeten dit akkoord globaal uitvoeren.
Hoe deze koopkrachtverhoging realiseren?
 verhoging van de werkgeversbijdrage aan de maaltijdcheques tot het fiscale
maximum (dit is bij ons al het geval - zie art. 215 RPR)
 recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro: elk personeelslid krijgt vanaf 1/1/2020
een recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro/VT, bv. door de invoering van:
o ecocheques: waardebonnen die uitsluitend mogen gebruikt worden voor de
aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter (max. €
250/jaar)
o cultuur- of sportcheques: het sociale voordeel voor het deelnemen of
bijwonen van sportieve en culturele evenementen (max. € 100/jaar)
o lokale handelaarsbonnen: geschenkcheques die kunnen ingeruild worden bij
de plaatselijke handelszaken
o of door een combinatie hiervan.
o Het behoort tot de autonomie van de lokale besturen om, na onderhandeling
met de sociale partners, zelf te bepalen hoe de koopkrachtverhoging wordt
doorgevoerd.
 verhoging minimale bijdragevoet (tweede pensioenpijler contractueel personeel):
vanaf 1/1/2020 wordt de minimale bijdragevoet opgetrokken naar 2,5% (nu 1%).
De bepalingen van dit sectoraal akkoord zijn afdwingbaar, de lokale besturen kunnen hier
niet van afwijken; het is onmiddellijk uitvoerbaar.
Op 10 september 2020 vond er een syndicaal overleg plaats waarop hogervermeld punt
geagendeerd stond.
De afgevaardigden van de syndicaten (ACV en ACOD) hadden een paar opmerkingen en/of
vragen en - in onderling overleg - werden volgende wijzigingen en/of verduidelijkingen
afgesproken
 de cheques (geschenkcheque en eco-, sport- of cultuurcheque) zullen toegekend
worden aan het personeel in de loop van de maand december.
 de cheques worden toegekend op basis van de tewerkstellingsduur en
prestatiebreuk gedurende het betreffende jaar.
o afwezigheden welke niet meegerekend worden voor berekening
tewerkstellingspercentage zijn afwezigheden van langer dan zes maanden
(onbetaald verlof als recht, onbetaald verlof als gunst, ziekte, disponibiliteit,
...)
 voor werknemers die in de loop van de referteperiode in dienst zijn getreden of het
bestuur hebben verlaten, gebeurt de berekening van het toe te kennen bedrag aan
cheques pro rata temporis voor de periode dat het personeelslid in dienst was van
het bestuur.
 recurrente koopkrachtverhoging van € 200
o € 40 via een cadeaucheque bij plaatselijke handelszaken (cadeaucheques
zijn fiscaal voordeling en vrijgesteld van RSZ tot maximum € 40/jaar naar
aanleiding van 3 gebeurtenissen, met name Sinterklaas, Kerstmis en
Nieuwjaar)
o € 160 via soort van cafetariaplan waarbij persoonslid jaarlijks mag kiezen
tussen ecocheques, cultuurcheques en sportcheques.
o ecocheques: waardebonnen die uitsluitend mogen gebruikt worden
voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch
karakter (fiscaal voordelig en vrijgesteld van RSZ tot maximum €
250/jaar)
o cultuur- of sportcheques: het sociale voordeel voor het deelnemen of
bijwonen van sportieve en culturele evenementen (fiscaal voordelig
en vrijgesteld van RSZ tot maximum € 100/jaar)
Aanvankelijk hadden we gekozen voor een consumptiecheque (in 2020)
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maar bij opzoeking blijkt dat deze cheque te beperkt inwisselbaar is.
In de gemeente Steenokkerzeel kan men maar in 5 handelszaken terecht
met deze cheque (Steenokkerzeel: optiek Withofs, de Kaffeeklasj en electro
Van Cuyck, Melsbroek: -- en Perk:......)
Ook in de buurtgemeenten zijn er maar een paar handelszaken die de
cheque aanvaarden.

Juridische overwegingen:
 Het Decreet Lokaal Bestuur, met name artt. 40-41
 De Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het
belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake
sociale zekerheid.
 Het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen gepubliceerd in de
omzendbrief KB/ABB 2020/2.
 Het protocol, afgesloten met de representatieve vakorganisaties in het bijzonder
comité van 10 september 2020.
Plaats in beleidsplan en budget:
Meeruitgaven voor gemeente en OCMW:
 recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro: voor 90 VTE's zou dit neerkomen op
een meeruitgave van 18.000 EUR voor 2020.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad keurt de recurrente koopkrachtverhoging van € 200 goed voor elk
(voltijds) personeelslid, via een combinatie van cheques.
 € 40 via een cadeaucheque, bij voorkeur digitaal via Cirklo Light naar aanleiding van
nieuwjaar, kerstmis en Sinterklaas voor een voltijdse werknemer die op 01 december
van het betreffende jaar in dienst is
o de cheques zullen toegekend worden aan het personeel in de loop van de
maand december.
o de cheques worden toegekend op basis van de tewerkstellingsduur en
prestatiebreuk gedurende het betreffende jaar.
o afwezigheden welke niet meegerekend worden voor berekening
tewerkstellingspercentage zijn afwezigheden van langer dan 6
maanden (onbetaald verlof als recht, onbetaald verlof als gunst,
ziekte, disponibiliteit)
o voor werknemers die in de loop van de referteperiode in dienst zijn getreden
of het bestuur hebben verlaten, gebeurt de berekening van het toe te kennen
bedrag aan cheques pro rata temporis voor de periode dat het personeelslid
in dienst was van het bestuur.
 € 160 via soort van cafetariaplan waarbij personeelslid jaarlijks mag kiezen tussen
ecocheques, cultuurcheques en sportcheques.
o ecocheques: waardebonnen die uitsluitend mogen gebruikt worden voor de
aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter (fiscaal
voordeel en vrijgesteld van RSZ tot maximum € 250/jaar)
o cultuur- of sportcheques: het sociaal voordeel voor het deelnemen of
bijwonen van sportieve en culturele evenementen (fiscaal voordelig en
vrijgesteld van RSZ tot maximum € 100/jaar).
o de cheques zullen toegekend worden aan het personeel in de loop
van de maand december.
o de cheques worden toegekend op basis van de tewerkstellingsduur
en prestatiebreuk gedurende het betreffende jaar.
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afwezigheden welke niet meegerekend worden voor
berekening tewerkstellingspercentage zijn afwezigheden van
langer dan 6 maanden (onbetaald verlof als recht, onbetaald
verlof als gunst, ziekte, disponibiliteit)
voor werknemers die in de loop van de referteperiode in dienst zijn
getreden of het bestuur hebben verlaten, gebeurt de berekening van
het toe te kennen bedrag aan cheques pro rata temporis voor de
periode dat het personeelslid in dienst was van het bestuur.

Aansluiting bij Poolstok
Aanleiding:
Op vlak van HRM heeft ons bestuur nog veel stappen te zetten in haar groeitraject. Het blijkt
ook niet eenvoudig om een afdelingshoofd P&O te vinden die hierbij de trekker kan zijn,
vandaar dat we via Mondea Sigrid Baeyens tijdelijk hebben ingeschakeld.
Er zijn ook structurele oplossingen nodig, o.a. voor de moeilijkheden die we ondervinden
voor het aanwerven van geschikt personeel.
Poolstok biedt ondersteuning aan lokale besturen via raamcontracten inzake HR-diensten;
verschillende besturen geven aan zeer tevreden te zijn over de samenwerking.
Poolstok gaf aan een delegatie van het college, de algemeen directeur en de
personeelsdienst een presentatie van hun dienstverlening.
Feiten, context en argumentatie:
Steenokkerzeel wenst de dienstverlening, meer bepaald het P&O-beleid in zijn globaliteit,
verder te professionaliseren.
Consultancy in deze gespecialiseerde materie is een arbeids- en tijdsintensieve
aangelegenheid en de aankoop ervan vergt bijzondere expertise.
De oprichting van het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba
(handelsnaam Poolstok cvba) bij decreetsmachtiging d.d. 2 maart 1999 door de Vlaamse
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de steden Leuven, Gent en Antwerpen, de gemeente
Wichelen, de VVSG en de dienst voor de Scheepvaart.
Het decreet van 29 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming en de wijziging van de
opdracht van deze vennootschap.
De statuten van deze vennootschap zoals goedgekeurd op de Buitengewone Algemene
Vergadering van 15 oktober 2015.
Poolstok is een coöperatieve vennootschap van privaat recht met uitsluitend vennoten uit de
publieke sector in Vlaanderen.
Poolstok is sinds 2000 operationeel en telt momenteel ruim 300 vennoten, waaronder zowel
gemeenten,
OCMW’s,
autonome
overheidsbedrijven,
onderwijsinstellingen,
intercommunales, politiezones, hulpverleningszones.
De relatie tussen Poolstok en haar vennoten wordt geregeld in een beheersreglement.
Poolstok werkt uitsluitend voor haar vennoten die elk als entiteiten behorende tot de
overheid kunnen worden beschouwd en gezamenlijk het toezicht uitoefenen op de
vennootschap waardoor de quasi inhouse-kwalificatie van toepassing is.
Poolstok levert een heel breed dienstenpakket, zowel inzake werving en selectie, als in de
brede P&O-activiteiten (zoals organisatie van assessment centers, doorlichting van
organisaties, begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak personeelsplannen,
optimaliseren van processen, evaluatie in het algemeen en evaluatie decretale graden,
outplacement, coaching en dergelijke meer).
Poolstok werkt daartoe altijd samen met erkende dienstverleners na marktvergelijking en
met toepassing van de wet overheidsopdrachten.
Het bestuur kan door toetreding tot Poolstok gebruik maken van de schaalvoordelen zowel
inzake kostprijs als kwaliteit van de dienstverleners.
Poolstok garandeert de meest gunstige tarieven.
Gezien de relatie tussen Poolstok en haar vennoten op reglementaire basis stoelt en niet
van contractuele aard is, en gezien de quasi inhouse-kwalificatie, zijn de openbare besturen
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die lid zijn van Poolstok vrijgesteld van de toepassing van de wetgeving
overheidsopdrachten om van de diensten van de door Poolstok via overheidsopdrachten
geselecteerde dienstverleners gebruik te maken.
Poolstok garandeert aan haar vennoten een netwerk van professionele dienstverleners in
de –P&O- en consultancysector.
De toetreding houdt geen verplichting tot afname in en het bestuur dus zijn maximale
keuzevrijheid behoudt. De gemeente Steenokkerzeel beschikt zodoende over een P&Oondersteuning op afroep zonder verdere verplichting en met behoud van een maximale
onafhankelijkheid.
Poolstok treedt niet in de plaats van het bestuur doch neemt de rol op van adviesverlening,
kwaliteitscontrole, procesbewaking enz. op de opdrachten die door de externe leveranciers
worden uitgevoerd.
Openbare besturen kunnen vennoot worden door de éénmalige aankoop van aandelen in
functie van de grootte van het bestuur. Voor elke 10 personeelsleden in dienst dienen 3
aandelen (afronding naar de hogere eenheid) van elk €24,79 aangekocht.
Gezien dit voor gemeente Steenokkerzeel ((90 personeelsleden : 10)(afronding naar hogere
eenheid) x 24,79) x3 = 669,33 euro betekent.
Plaats in beleidsplan en budget:
Kostprijs voor aansluiting Poolstok: 669,33 euro.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeente Steenokkerzeel treedt toe tot Poolstok voor ondersteuning inzake het P&Obeleid.
onderwijs
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Goedkeuring verlenging convenant korte vervangingen op het niveau van de
scholengemeenschap KASTZE (550:207)
Aanleiding:
De basisscholen ontvangen extra middelen voor korte vervangingen als ze aan bepaalde
voorwaarden voldoen.
Feiten, context en argumentatie:
Een korte afwezigheid is een afwezigheid van personeelsleden die aangesteld zijn in een
wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarvoor op basis van andere
regelgeving
geen
vervanger
kan
worden
gefinancierd
of
gesubsidieerd.
De scholen krijgen een contingent vervangingseenheden, waarmee ze binnen een
samenwerkingsplatform vervangingen van leerkrachten kunnen doen.
Voorbeelden van mogelijke korte afwezigheden zijn:
 ziekte van minder dan tien aaneensluitende werkdagen
 nascholing
Vervangingseenheden zijn een andere vorm van omkadering dan lesuren, uren of punten.
Elke school krijgt een contingent vervangingseenheden dat
binnen het
samenwerkingsplatform van de scholengemeenschap wordt samen gelegd en beheerd.
Om deze vervangingseenheden te kunnen aanwenden:
 moeten de vervangingseenheden worden samen gelegd in het
samenwerkingsplatform van de scholengemeenschap KASTZE.
 moet er een convenant worden afgesloten.
Om de vervangingseenheden te kunnen aanwenden dient een convenant te worden
gesloten.
Er is een convenant wanneer de schoolbesturen, na bespreking met alle vakbonden die op
niveau van het samenwerkingsplatform in de bevoegde onderhandelings- en/of
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overlegcomité(s) vertegenwoordigd zijn, het convenant ondertekenen met één of meer
vakbonden.
Een convenant is een overeenkomst waarin de contractanten via een aantal afspraken en
verplichtingen tot elkaar gebonden zijn. Het convenant kan nooit indruisen tegen de
wetgeving en de regelgeving en kan er bijgevolg nooit hiërarchisch boven staan. Er kan niet
eenzijdig van worden afgeweken.
Dit convenant kan pas ingaan na goedkeuring door de respectievelijke gemeenteraden
vanaf 01 september 2020.
Juridische overwegingen:
 Het besluit van Vlaamse regering op datum van 29 mei 2009 betreffende
vervangingen van korte afwezigheden.
 De omzendbrief: Vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs op
datum van 16 november 2005 met als referentie Pers/2005/23.
 Het gemeenteraadsbesluit op datum van 26 juni 2003, houdende goedkeuring van
de overeenkomst voor de vorming van een scholengemeenschap basisonderwijs
voor het schooljaar 2003-2004 – Kastze - genaamd.
 Het gemeenteraadsbesluit op datum van 27 mei 2004, houdende verlenging van de
scholengemeenschap ‘Kastze’ voor het schooljaar 2004-2005.
 Het gemeenteraadsbesluit op datum van 02 juni 2005, houdende verlenging
overeenkomst scholengemeenschap 2005 – 2011.
 Het gemeenteraadsbesluit op datum van 26 mei 2011, houdende verlenging
overeenkomst scholengemeenschap 2011-2014.
 Het gemeenteraadsbesluit op datum van 24 april 2014, houdende verlenging
overeenkomst scholengemeenschap 2014-2020.
 het gemeenteraadsbesluit op datum van 28 mei 2020, houdende verlenging
overeenkomst scholengemeenschap 2020-2026
 Het schoolbestuur maakt deel uit van de scholengemeenschap KASTZE met
instellingsnummer: 119727.
 Het protocol van het OCSG op datum van 02 juli 2020.
Adviezen en visum:
Protocol 2020/1 van het syndicaal Overleg Comité ScholenGemeenschap op datum van 02
juli 2020.
(Gezien het overleg digitaal werd gehouden bevinden zich in bijlage 2 getekende
protocollen)
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De verlenging van het convenant voor vervangingen van korte afwezigheden in het
basisonderwijs tijdens het schooljaar 2020-2021 wordt met terugwerkende kracht vanaf 01
september 2020 goedgekeurd.
secretariaat
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Bekrachtiging van de politieverordening genomen door de burgemeester op 17 juli
2020 bij hoogdringendheid inzake de maatregelen om de verspreiding van COVID-19
tegen te gaan bij het bezoeken van gemeentelijke gebouwen en de wekelijkse
zondagsmarkt.
Aanleiding:
De politieverordening van 17 juli 2020 genomen door de burgemeester bij hoogdringendheid
inzake de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan bij het bezoeken
van gemeentelijke gebouwen en de wekelijkse zondagsmarkt.
Feiten, context en argumentatie:
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De politieverordening van 17/07/2020 bevatte volgende maatregel :
1. De burgemeester heeft beslist:
 Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te
bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof in volgende gebouwen:
o De publiek toegankelijke locaties in het gemeentehuis
o De sporthal, gaande van de inkom tot aan de kleedkamers
o De Gemeenschapscentra De Corren en De Camme
o De Werkliedenloods
Tijdens een vergadering kan in die besloten kring, mits ieders goedkeuring en mits
het respecteren van de afstandsregel, beslist worden om het mondmasker af te zetten.
 Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te
bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof op de wekelijkse
zondagsmarkt.
 Wanneer het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille
van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
 Deze verplichting geldt vanaf 19 juli 2020 tot herroeping van deze beslissing.
2. Ingeval inbreuken worden vastgesteld, dient de locatie verlaten te worden, onverminderd
de
mogelijkheid
van
een
onmiddellijke
inning.
3. Deze politieverordening zal aan de eerstvolgende gemeenteraad voorgelegd worden ter
bekrachtiging.
Juridische overwegingen:
De politieverordening genomen in toepassing van art 133 + art 135§2 van de Nieuwe
Gemeentewet dient in kennis gebracht aan het college en ter bekrachtiging aan de
gemeenteraad.

Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad bekrachtigt de politieverordening van 17 juli 2020 inzake de maatregelen
om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan bij het bezoeken van gemeentelijke
gebouwen en de wekelijkse zondagsmarkt.
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Bekrachtiging van de politieverordeningen genomen door de burgemeester op 12
augustus 2020 inzake de afgelasting van 2 evenementen in september 2020, namelijk
3- daagse feestmarathon van de Zondagsdrinkers en Huinhovenkermis.
Aanleiding:
De politieverordening van 12 augustus 2020 genomen door de burgemeester bij
hoogdringendheid inzake de afgelasting van 2 evenementen in september 2020, namelijk 3daagse feestmarathon van de Zondagsdrinkers en Huinhovenkermis.
Feiten, context en argumentatie:
De politieverordeningen van 12 augustus 2020 bevatten volgende maatregelen :
1. De burgemeester heeft beslist:
 een verbod op te leggen voor het organiseren van de 3-daagse feestmarathon van
de Zondagsdrinkers. Dit evenement kan niet plaatsvinden op 25, 26 en 27
september 2020.
 De burgemeester beslist een verbod op te leggen voor het organiseren van
Huinhovenkermis. Dit evenement kan niet plaatsvinden op 12 en 13 september
2020.
2. Deze politieverordeningen zullen aan de eerstvolgende gemeenteraad voorgelegd
worden ter bekrachtiging.
Juridische overwegingen:
De politieverordening genomen in toepassing van art 133 + art 135§2 van de Nieuwe
Gemeentewet dient in kennis gebracht aan het college en ter bekrachtiging aan de
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gemeenteraad.

Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad bekrachtigt de politieverordening van 12 augustus 2020 inzake de
afgelasting van 2 evenementen in september 2020, namelijk 3- daagse feestmarathon van
de Zondagsdrinkers en Huinhovenkermis.
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Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Brabantse Kouters Oost: aanduiding
van een plaatsvervangend afgevaardigde met raadgevende stem
Aanleiding:
Naar aanleiding van het overlijden van Gilbert Lesage, gemeenteraadslid, op 28 februari
2020, dient er een plaatsvervangend afgevaardigde met raadgevende stem in deze
projectvereniging van het Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Brabantse Kouters
Oost aangesteld te worden.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van 1 plaatsvervangend
afgevaardigde met raadgevende stem (raadslid) in deze projectvereniging.
De stemming geeft volgende uitslag :
Arlette Verboomen bekomt 17 stemmen;
Jan Van hoof bekomt 1 stem;
Gilbert Jaspers bekomt 1 stem;
Ann Goovaerts bekomt 1 stem;
Griet Deroover bekomt 1 stem.
Juridische overwegingen:
Volgende decreten en besluiten zijn van toepassing op deze beslissing:
 het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder
Hoofdstuk 3 van deel 3
 het Onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 2013, in het bijzonder Hoofdstuk 3,
Afdeling 3
 het Onroerend erfgoedbesluit van 16 mei 2014, in het bijzonder Hoofdstuk 3,
Afdeling 3
Besluit:
1. Arlette Verboomen, Vereeckenstraat 59, 1820 Steenokkerzeel,
arlette.verboomen@steenokkerzeel.be, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als
plaatsvervangend afgevaardigde met raadgevende stem in deze projectvereniging.
2. Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Brabantse Kouters Oost zal van dit
besluit op de hoogte worden gebracht.
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Vereniging voor openbaar groen (VVOG) : Aanduiding afgevaardigde in de algemene
vergadering en kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur.
Aanleiding:
Naar aanleiding van de aanstelling van Jasper Jaspers als administratief medewerker op de
dienst Vrije Tijd, dient er een afgevaardigde in de Vereniging openbaar Groen (VVOG)
aangesteld te worden. Deze afgevaardigde zal ook kandidaat-lid zijn in de raad van bestuur
van deze vereniging.
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Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is lid van de Vereniging voor Openbaar Groen vzw.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een afgevaardigde in
de algemene vergadering en een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van
VVOG.
De stemming geeft volgende uitslag :
Marleen Ral bekomt 15 stemmen;
Gilbert Jaspers bekomt 1 stem;
Jan Van hoof bekomt 1 stem;
Ann Goovaerts bekomt 1 stem;
Er zijn 3 blanco stemmen.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Besluit:
1. Marleen Ral, Sinte-Veerledreef 23, 1820 Steenokkerzeel, wordt aangesteld als
effectief afgevaardigde in de algemene vergadering en kandidaat-bestuurder in de
raad van bestuur van VVOG, voor de duur van de huidige legislatuur.
2. VVOG zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
27

Fluvius-West :
Aanduiding effectief
afgevaardigde in de algemene vergadering.

afgevaardigde

en

plaatsvervangend

Aanleiding:
Naar aanleiding van de mail van Jan Van hoof, gemeenteraadslid (GROEN-fractie), van 11
juni 2019, waarin hij meedeelt dan Ann Goovaerts en Griet Deroover de partij GROEN
hebben verlaten. GROEN wenst in deze omstandigheden alle voordrachten te herroepen op
grond waarvan Ann Goovaerts en Griet Deroover zetelen in andere geledingen.
Feiten, context en argumentatie:
De
gemeente
Steenokkerzeel
is
aangesloten
bij
het
intergemeentelijk
samenwerkingsverband Fluvius-West.
De gemeenteraad stelde op 28 februari 2019 Griet Deroover aan als effectief afgevaardigde
en Ann Goovaerts als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van
Fluvius-West voor de duur van de huidige legislatuur.
Er dient dus opnieuw een effectief afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde in de
algemene vergadering van Fluvius-West aangesteld te worden voor de volledige legislatuur.
De decretale en statutaire onverenigbaarheden gelden ook voor de afgevaardigden op de
algemene vergadering. De afgevaardigden op de algemene vergadering kunnen niet
voorgedragen worden als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité of voor de raad
van bestuur.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectieve
afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius-West.
De stemming geeft volgende uitslag :
Griet Deroover bekomt 14 stemmen;
Jan Van hoof bekomt 2 stemmen;
Arlette Verboomen bekomt 1 stem;
Ann Goovaerts bekomt 1 stem;
Er zijn 3 blanco stemmen
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een
plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van
Fluvius-West.
De stemming geeft volgende uitslag :
Ann Goovaerts bekomt 13 stemmen;
Jan Van hoof bekomt 2 stemmen;
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Griet Deroover bekomt 2 stemmen;
Peggy Lepage bekomt 1 stem;
Er zijn 3 blanco stemmen.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 432, alinea 3,
waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor de
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering.
Besluit:
1. Griet Deroover, Steenwegenstraat 8, 1820 Steenokkerzeel, email :
griet.deroover@steenokkerzeel.be, gemeenteraadslid, wordt aangesteld als effectief
afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius-West, voor
de duur van de huidige legislatuur.
2. Ann Goovaerts, Kerkstraat 15, 1820 Steenokkerzeel, email :
ann.goovaerts@steenokkerzeel.be, gemeenteraadslid, wordt aangesteld als
plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van
Fluvius-West, voor de duur van de huidige legislatuur.
3. Fluvius-West zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Fluvius Antwerpen: Aanduiding effectief afgevaardigde en een plaatsvervangend
afgevaardigde in de algemene vergadering.
Aanleiding:
Naar aanleiding van de mail van Jan Van hoof, gemeenteraadslid (GROEN-fractie), van 11
juni 2020, waarin hij meedeelt dan Ann Goovaerts en Griet Deroover de partij GROEN
hebben verlaten. GROEN wenst in deze omstandigheden alle voordrachten te herroepen op
grond waarvan Ann Goovaerts en Griet Deroover zetelen in andere geledingen.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel maakt deel uit van Fluvius Antwerpen vanaf 1 april 2019.
De gemeenteraad stelde op 28 februari 2019 Griet Deroover aan als effectief afgevaardigde
en Ann Goovaerts als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van
Fluvius-West voor de duur van de huidige legislatuur.
Er dient dus opnieuw een effectief afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde in de
algemene vergadering van Fluvius-West aangesteld te worden voor de volledige legislatuur.
De decretale en statutaire onverenigbaarheden gelden ook voor de afgevaardigden op de
algemene vergadering. De afgevaardigden op de algemene vergadering kunnen niet
voorgedragen worden als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité of voor de raad
van bestuur.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectieve
afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius Antwerpen.
De stemming geeft volgende uitslag :
Jan Van hoof bekomt 14 stemmen;
Wim Mombaerts bekomt 1 stem;
Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
Annie Berckmans bekomt 1 stem;
Griet Deroover bekomt 1 stem;
Er zijn 3 blanco stemmen
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een
plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergaderingvan
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Fluvius Antwerpen.
De stemming geeft volgende uitslag :
Ann Goovaerts bekomt 13 stemmen;
Jelle Mombaerts bekomt 2 stemmen;
Jan Van hoof bekomt 1 stem;
Annie Berckmans bekomt 1 stem;
Griet Deroover bekomt 1 stem;
Er zijn 3 blanco stemmen.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake
de
bevoegdheid
van
de
gemeenteraad.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 432, alinea 3,
waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor de
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering.
Besluit:
1. Jan Van hoof, de Ribeaucourtplein 3, 1820 Steenokkerzeel, email :
jan.vanhoof@steenokkerzeel.be, gemeenteraadslid, wordt aangesteld als effectief
afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius Antwerpen,
voor de duur van de huidige legislatuur.
2. Ann Goovaerts, Kerkstraat 15, 1820 Steenokkerzeel, email :
ann.goovaerts@steenokkerzeel.be, gemeenteraadslid, wordt aangesteld als
plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van
Fluvius Antwerpen, voor de duur van de huidige legislatuur.
3. Fluvius Antwerpen zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Riobra : Aanduiding afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering.
Aanduiding kandidaat-lid in de raad van bestuur en in het regionaal bestuurscomité.
Aanleiding:
Naar aanleiding van de mail van Jan Van hoof, gemeenteraadslid (GROEN-fractie), van 11
juni 2020, waarin hij meedeelt dan Ann Goovaerts en Griet Deroover de partij GROEN
hebben verlaten. GROEN wenst in deze omstandigheden alle voordrachten te herroepen op
grond waarvan Ann Goovaerts en Griet Deroover zetelen in andere geledingen.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Riobra.
De gemeenteraad stelde op 28 februari 2019 Griet Deroover aan als effectief afgevaardigde
in de algemene (buitengewone) vergadering en Ann Goovaerts als kandidaat-bestuurder in
de raad van bestuur en kandidaat-lid in het regionaal bestuurscomité Vlaams-Brabant van
Riobra voor de duur van de huidige legislatuur.
Er dient dus opnieuw een effectief afgevaardigde in de algemene (buitengewone)
vergadering en een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur en kandidaat-lid in het
regionaal bestuurscomité Vlaams-Brabant van Riobra aangesteld te worden voor de
volledige legislatuur.
De decretale en statutaire onverenigbaarheden gelden ook voor de afgevaardigden op de
algemene vergadering. De afgevaardigden op de algemene vergadering kunnen niet
voorgedragen worden als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité of voor de raad
van bestuur.
De gemeente Steenokkerzeel is ingedeeld bij het regionaal bestuurscomité VlaamsBrabant.
Overeenkomstig artikel 24 van de statuten van Riobra heeft elke gemeente het recht om 1
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kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van Riobra hebben de deelnemende gemeenten
het recht om 1 kandidaat-bestuurder voor te dragen en dat het om dezelfde persoon moet
gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het regionaal beheerscomité. Het totaal
aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad van bestuur is
beperkt tot 15.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectieve
afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergaderingvan Riobra.
De stemming geeft volgende uitslag :
Griet Deroover bekomt 14 stemmen;
Werner Vanderborght bekomt 1 stem;
Jan Van hoof bekomt bekomt 1 stem;
Ann Goovaerts bekomt 2 stemmen;
Er zijn 3 blanco stemmen
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een kandidaatbestuurder in de raad van bestuur en kandidaat-lid in het regionaal bestuurscomité
Vlaams-Brabantvan Riobra.
De stemming geeft volgende uitslag :
Jan Van hoof bekomt 14 stemmen;
Kurt Ryon bekomt 1 stem;
Gilbert Jasper bekomt 1 stem;
Ann Goovaerts bekomt 1 stem;
Griet Deroover bekomt 1 stem;
Er zijn 3 blanco stemmen.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake
de
bevoegdheid
van
de
gemeenteraad.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 432, alinea 3,
waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor de
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering.
Besluit:
1. Griet Deroover, Steenwegenstraat 8, 1820 Steenokkerzeel, email :
griet.deroover@steenokkerzeel.be, gemeenteraadslid, wordt aangesteld als effectief
afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van Riobra, voor de duur
van de huidige legislatuur.
2. Jan Van hoof, de Ribaucourtplein 3, 1820 Steenokkerzeel, email :
jan.vanhoof@steenokkerzeel.be, gemeenteraadslid, wordt voorgedragen als
kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur en als kandidaat-lid in het regionaal
bestuurscomité Vlaams-Brabant van Riobra, voor de duur van de huidige legislatuur.
3. Riobra zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Interza : Aanduiding kandidaat-lid met raadgevende stem in de raad van bestuur.
Aanleiding:
Naar aanleiding van de mail van Jan Van hoof, gemeenteraadslid (GROEN-fractie), van 11
juni 2020, waarin hij meedeelt dan Ann Goovaerts en Griet Deroover de partij GROEN
hebben verlaten. GROEN wenst in deze omstandigheden alle voordrachten te herroepen op
grond waarvan Ann Goovaerts en Griet Deroover zetelen in andere geledingen.
Feiten, context en argumentatie:
Iedere gemeente heeft het recht om een raadgevend bestuurder aan te duiden, verkozen op
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een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester
en schepenen.
De gemeenteraad stelde op 28 februari 2019 Griet Deroover aan als kandidaat-lid met
raadgevende stem in de raad van bestuur van Interza voor de duur van de huidige
legislatuur.
Er dient dus opnieuw een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de raad van
bestuur van Interza aangesteld te worden voor de volledige legislatuur.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een kandidaatbestuurder met raadgevende stemvan Interza.
De stemming geeft volgende uitslag :
Jan Van hoof bekomt 14 stemmen;
Alen Cilic bekomt 3 stemmen;
Griet Deroover bekomt 4 stemmen.
Juridische overwegingen:
Het Koninklijk Besluit van 3 oktober 1978, houdende machtiging tot oprichting van een
intercommunale vereniging voor vuilverwijdering door de gemeenten Kampenhout,
Kraainem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem en Zaventem.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Besluit:
1. Jan Van hoof, de Ribaucourtplein 3, 1820 Steenokkerzeel, email :
jan.vanhoof@steenokkerzel.be, gemeenteraadslid, wordt voorgedragen als
kandidaat-lid met raadgevende stem van Interza, voor de duur van de huidige
legislatuur.
2. Interza zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Haviland : Aanduiding kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de raad van
bestuur.
Aanleiding:
Naar aanleiding van de mail van Jan Van hoof, gemeenteraadslid (GROEN-fractie), van 11
juni 2020, waarin hij meedeelt dan Ann Goovaerts en Griet Deroover de partij GROEN
hebben verlaten. GROEN wenst in deze omstandigheden alle voordrachten te herroepen op
grond waarvan Ann Goovaerts en Griet Deroover zetelen in andere geledingen.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is aangesloten bij de intercommunale Haviland die werd
opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226;
Haviland is een dienstverlenende vereniging voor intergemeentelijk samenwerkingsverband
voor de ruimtelijke ordening en de economische sociale expansie van het arrondissement
Halle–Vilvoorde, die wordt beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur.
De gemeenteraad stelde op 28 februari 2019 Ann Goovaerts aan als effectief afgevaardigde
in de algemene (buitengewone) vergadering en Ann Goovaerts als kandidaat-bestuurder
met raadgevende stem in de raad van bestuur van Haviland voor de duur van de huidige
legislatuur.
Er dient dus opnieuw een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de raad van
bestuur van Haviland aangesteld te worden voor de volledige legislatuur.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een kandidaatbestuurder met raadgevende stem in de raad van bestuur van Haviland.
De stemming geeft volgende uitslag :
Jan Van hoof bekomt 14 stemmen;
Karel Servranckx bekomt 3 stemmen;
Ann Goovaerts bekomt 4 stemmen.
Juridische overwegingen:
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Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 432 en 445
Besluit:
1. Jan Van hoof, de Ribaucourtplein 3, 1820 Steenokkerzeel, email :
jan.vanhoof@steenokkerzeel.be, gemeenteraadslid, wordt voorgedragen als
kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de raad van bestuur van Haviland,
voor de duur van de huidige legislatuur.
2. Haviland zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
algemeen directeur
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Organisatiebeheersing: rapportering 2019-2020
Aanleiding:
Op 18 september 2014 keurde de gemeenteraad het VVSG-traject naar uitmuntendheid
goed als interne controlesysteem.
Er werd een werkgroep 'organisatiebeheersing' samengesteld, die volgens deze methodiek
een globale zelfevaluatie van de organisatie verrichtte, waarover werd gerapporteerd aan
de raad in september 2015.
Daarna koos de werkgroep voor een thema-audit rond communicatie, gezien de
indiensttreding van de communicatiedeskundige en het dus aangewezen was om een
actieplan hierover te ontwikkelen.
De informatieveiligheidscel, onder aansturing van Johan Soons, veiligheidsconsulent (Vera),
in 2015 een informatieveiligheidsplan gemaakt, om er voor te zorgen dat er met de
informatie, aanwezig binnen de gemeente, zowel intern als extern, op een wijze wordt
omgegaan, rekening houdende met IT-beveiliging enerzijds en privacywetgeving anderzijds.
Een specifieke audit, ontwikkeld door Haviland i.s.m. VVSG, rond welzijn op het werk, werd
doorgevoerd vanaf augustus 2016 en werd doorkruist door een inspectie van de FOD
WASO, wat leidde tot een actieplan.
De werkgroep organisatiebeheersing voerde in 2016-2017 een nieuwe thema-audit uit rond
het thema 'HRM'.
Gezien de uitdaging die de integratie gemeente en OCMW in 2018 met zich meebracht,
werd beslist om de werkgroep organisatiebeheersing een jaar op non-actief te zetten.
Dit betekent niet dat er dan geen vooruitgang geboekt werd op vlak van
organisatieontwikkeling, integendeel, maar deze initiatieven werden dan ingekapseld in het
integratieproject.
Voor 2019-2020 werd er gekozen om te werken aan de financiële processen, naar
aanleiding van het invoeren van een samengevoegde (digitale) financiële beleidsplanning
en -uitvoering, in samenwerking met VERA.
De uitvoering van de actieplannen van vorige audits wordt regelmatig opgevolgd,
geëvalueerd en bijgestuurd door de werkgroep organisatiebeheersing.
Feiten, context en argumentatie:
Door het uitbreken van Covid-19 in maart 2020, vielen de afspraken met VERA voor het
opstarten van dit traject, in het water. Voor de diensten van gemeente en OCMW was het zeker in de beginfase - alle hens aan dek om de essentiële dienstverlening te handhaven en
tegelijkertijd onze werking volledig om te gooien, met telewerk en aangepaste werktijden/methoden. De nadruk lag (en ligt nog steeds) op een veilige (werk)omgeving: hoe laten we
onze medewerkers hun taken uitvoeren op een veilige manier, hoe kunnen we onze
inwoners ten dienste staan op een veilige manier? Daarnaast ondersteunden onze diensten
ook de inwoners, verenigingen en bedrijven om samen door deze crisis te komen en diende
men de nodige flexibiliteit en creativiteit te hebben om met deze uitzonderlijke situatie om te
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gaan.
Desondanks zijn we er toch in geslaagd enkele financiële processen uit te schrijven of te
optimaliseren, die soms nog verder dienen uitgewerkt te worden:
 inning geringe dagontvangsten (zie raadsbesluit van vandaag)
 provisie (zie raadsbesluit van vandaag)
 beleidsplanning en -opvolging (zie bijlage)
 juridische screening en optimalisering belastingreglementen
 visumverplichting (raadsbesluit 28/3/2019)
 vaststellen begrip dagelijks bestuur (raadsbesluit 28/3/2019)
 kredietverschuivingen (collegebesluit 4/5/2020)
Juridische overwegingen:
Artikelen 217 t.e.m. 220 van het Decreet Lokaal Bestuur

Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van de acties die in 2019-2020 werden ondernomen in het
kader van organisatiebeheersing.
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Klachtenbehandeling: rapportering 2019-2020
Aanleiding:
Op 22 december 2016 keurde de gemeenteraad het reglement klachtenbehandeling goed.
Hierin staat vermeld dat de klachtencoördinator jaarlijks een overzicht van de ingediende
klachten bezorgt aan de gemeenteraad.
Feiten, context en argumentatie:
Sedert de laatste rapportering werden er 2 officiële klachten ingediend:
Onderwerp
Datum indiening Ontvankelijk Gegrond Datum
afhandeling
1.
Schuldbemiddeling door 10/9/2019
JA
NEEN
9/10/2019
sociale dienst
2.
Onbeleefd
behandeld 29/12/2019
JA
DEELS 28/1/2020
door toezichter sporthal
Juridische overwegingen:
Artikel 303 van het Decreet Lokaal Bestuur
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van de klachtenbehandeling: rapportering 2019-2020.
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Provisies voor het personeel: bepalen van de regeling volgens artikel 272 § 1, 2e lid
DLB
Aanleiding:
Voor de goede werking van bepaalde diensten is het aangewezen te werken met een
provisie. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de Sociale dienst, waar er zonder uitstel
betalingen dienen verricht te worden, in het kader van sociale dienstverlening.
Feiten, context en argumentatie:
In artikel 272 § 1, 2e lid van het Decreet Lokaal Bestuur wordt gesteld:
Als het organisatiebeheersingssysteem daarvoor een regeling bevat, kunnen
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provisies ter beschikking gesteld worden van personeelsleden voor het betalen
van geringe exploitatie-uitgaven die voor de goede werking van de dienst
onmiddellijk moeten worden gedaan. (...)
In het vroegere Gemeentedecreet stond volgende bepaling onder artikel 162:
§ 1 Om de betaling mogelijk te maken van geringe exploitatie-uitgaven van het
dagelijkse bestuur, die zonder uitstel of onmiddellijk voor de goede werking van
de dienst moeten worden gedaan, kan de gemeentesecretaris na advies van de
financieel beheerder beslissen aan bepaalde personeelsleden een provisie ter
beschikking te stellen.
§ 4 De gemeenteraad bepaalt de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling
van provisies (...).
Het lijkt aangewezen om de (opgeheven) werkwijze, zoals bepaald in het Gemeentedecreet,
te verankeren in een raadsbesluit, in het kader van het organisatiebeheersingssysteem.
Juridische overwegingen:
Het Decreet Lokaal Bestuur, met name art. 272 § 1, 2e lid

Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De volgende regeling te bepalen waaronder personeelsleden van het lokaal bestuur door de
algemeen directeur kunnen worden belast met een provisie.
1. Als 'provisie' worden beschouwd: een bedrag dat ter beschikking wordt gesteld van
een personeelslid, voor het betalen van geringe exploitatie-uitgaven, die voor de
werking van de dienst onmiddellijk moeten worden gedaan.
2. De algemeen directeur kent de provisie toe aan een welbepaald personeelslid, na
gunstig advies van de financieel directeur, met een welbepaald doel.
3. Het personeelslid is verantwoordelijk voor de doelmatige en wettelijke aanwending
van deze provisie en verantwoordt de uitgaven aan de financiële dienst met de
nodige bewijsstukken. Dit dient minstens eenmaal per maand te gebeuren. Hierna
zal de provisie door de financiële dienst opnieuw aangevuld worden.
4. Als deze verantwoordelijkheid wordt stopgezet of dient te worden overgedragen aan
een ander personeelslid, volgt er binnen de maand een verantwoording zoals
hierboven omschreven, behoudens overmacht.
5. Indien er onregelmatigheden worden vastgesteld, wordt dit door de financieel
directeur ten spoedigste gemeld aan de algemeen directeur en het college van
burgemeester en schepenen of het Vast Bureau en worden, na het horen van het
betrokken personeelslid, de nodige maatregelen getroffen.

35

Inning geringe dagontvangsten voor het personeel: bepalen van de regeling
Aanleiding:
Op 26/04/2007 keurde de gemeenteraad de voorwaarden goed, voor het innen van geringe
dagontvangsten door gemeentepersoneelsleden, conform artikel 162 § 4 van het
Gemeentedecreet.
Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 verving het Gemeentedecreet
grotendeels en dus is dit besluit toe aan actualisering.
Feiten, context en argumentatie:
In het vroegere Gemeentedecreet stond volgende bepaling onder artikel 162:
§ 1 (...)
§ 2. De gemeentesecretaris kan, na advies van de financieel beheerder, onder
zijn verantwoordelijkheid bepaalde personeelsleden van de gemeente die onder
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zijn gezag staan, belasten met de inning van geringe dagontvangsten.
§ 3. ...
§ 4. De gemeenteraad bepaalt de voorwaarden voor (...) de voorwaarden
waaronder personeelsleden van de gemeente kunnen worden belast met de
inning van geringe dagontvangsten.
In het Decreet Lokaal Bestuur staat er geen bepaling meer opgenomen over de inning van
de geringe dagontvangsten.
Het lijkt aangewezen om de (opgeheven) werkwijze, zoals bepaald in het Gemeentedecreet,
te verankeren in een aangepast raadsbesluit, in het kader van het
organisatiebeheersingssysteem.
Artikel 217 van het DLB stelt immers:
Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die
ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:
1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent
en beheerst;
2° wetgeving en procedures naleeft;
3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen
economisch inzet;
5° de activa beschermt en fraude voorkomt.
Juridische overwegingen:
Het Decreet Lokaal Bestuur, met name art. 217
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De volgende regeling te bepalen waaronder personeelsleden van het lokaal bestuur door de
algemeen directeur, na advies van de financieel directeur, kunnen worden belast met het
innen van de geringe dagontvangsten.
1. Onder het 'innen van geringe dagontvangsten' wordt verstaan: het innen van kleine
geldsommen in omstandigheden die noodzakelijk zijn voor het normale functioneren
van de diensten. Het gaat om opbrengsten waarvan de schuldenaar niet vooraf kan
worden aangeduid of over ontvangsten die moeilijk van de dienstverlening kunnen
worden afgescheiden zonder dat de dienstverlening wordt gehypothekeerd. Het
betreft dus niet het innen van meer algemene fiscale en niet-fiscale inkomsten of het
debiteurenbeheer, waar de financieel directeur in volle onafhankelijkheid voor
instaat.
2. Het innen van geringe dagontvangsten kan zowel contant als elektronisch gebeuren.
3. Het personeelslid dient op het ogenblik van de inning steeds een geldig
ontvangstbewijs af te leveren op één van onderstaande wijzen:
- een kasticket;
- een factuur waarop door het personeelslid de vermelding, 'voldaan’’ wordt
aangebracht evenals datum, handtekening, naam en functie;
- een kwitantie overeenkomstig een eenvormig model.
4. Het aangesteld personeelslid overhandigt voor het einde van iedere week de geïnde
bedragen aan de algemeen directeur of aan het personeelslid dat verantwoordelijk is
voor de storting van de geringe dagontvangsten op de bankrekening. Het
aangestelde personeelslid krijgt hiervan een ontvangstbewijs.
5. Wanneer op een dienst één of meerdere personeelsleden zijn aangeduid om geringe
dagontvangsten te innen, wordt door hen een elektronisch kasregister bijgehouden
dat dagelijks wordt geactualiseerd. In dit kasregister dienen alle verrichtingen van de
personeelsleden die belast zijn met de inning van geringe dagontvangsten te worden
opgenomen alsook de betaalwijze.
6. Aan de personeelsleden die belast zijn met contante inning van geringe
dagontvangsten, wordt een beginvoorraad wisselgeld als kasgeld ter beschikking
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gesteld. De hoogte van de beginvoorraad wisselgeld als kasgeld is afhankelijk van
de omvang en aard van de te ontvangen gelden en wordt, na advies van de
financieel directeur, middels behoorlijk gemotiveerd besluit vastgesteld.
7. De geringe dagontvangsten moeten op een veilige plaats worden opgeborgen,
behalve indien zij beschikbaar moeten zijn ten behoeve van de dienst. Hiermee
wordt bedoeld dat deze gelden zowel buiten als tijdens de diensturen, indien geen
personeel aanwezig is, moeten opgeborgen worden in een geldkoffer of brandkoffer.
De hoeveelheid contant geld aanwezig op de dienst, moet zo beperkt mogelijk
worden gehouden en dient in ieder geval beneden het bedrag van de verzekerde
waarde te blijven.
8. De financieel directeur kan ten allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging
overgaan tot verificatie van de kasboekhouding en de geldvoorraad van de met
inning van geringe dagontvangsten belaste personeelsleden. Hiervan wordt een
proces-verbaal opgesteld.
9. In geval van vaststellen van diefstal moet er bij de lokale politie klacht neergelegd
worden. Iedere diefstal of verlies dient tevens onmiddellijk gemeld te worden aan de
algemeen directeur en de financieel directeur voor budgettaire en boekhoudkundige
verwerking.
De algemeen directeur stelt op zijn beurt het college van burgemeester en
schepenen/vast bureau in kennis. Er wordt zonder verwijl overgegaan tot verificatie
van de kas teneinde het bedrag van het tekort vast te stellen. Aan het procesverbaal van verificatie wordt een toelichting over de omstandigheden en de
bewarende maatregelen die werden genomen toegevoegd.
10. Ingeval van diefstal of verlies zal het college/vast bureau middels behoorlijk
gemotiveerd besluit een uitspraak doen betreffende de aansprakelijkheid van de
betrokken ambtenaar, rekening houdend met de omstandigheden en het relaas van
de feiten. Hierbij is het volgende van toepassing: indien het personeelslid bij de
uitoefening van zijn functies het bestuur of derden schade berokkent, is hij enkel
aansprakelijk voor zijn bedrog of zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel
aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
financiën
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Kerkbesturen Steenokkerzeel: meerjarenplanaanpassing 2020 St. Niklaas
Feiten, context en argumentatie:
Het CKB heeft bij de gemeente op 30 juli 2020 een meerjarenplanaanpassing 2020-2025
van het kerkbestuur St.-Niklaas ingediend. De gemeentelijke bijdrage blijft ongewijzigd.
Het Aartsbisdom Mechelen-Brussel heeft op 11 augustus 2020 een gunstig advies gegeven
over het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur St. Niklaas.
Deze aanpassing heeft te maken met de aankoop van 2 appartementen als herbelegging
van de gelden afkomstig van de verkoop van 5 bouwgronden aan de Vilvoordsesteenweg.
Hierover is er in het voorjaar van 2020 overleg gepleegd met de gemeente.
Juridische overwegingen:
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten.
Besluit:
Met 1 stem voor (Arlette Verboomen), 18 onthoudingen (Bruno Peeters, Kurt Ryon,
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève,
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Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts,
Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Yvette Van
Daele, Griet Deroover), 2 niet gestemd (Karel Servranckx, Alen Cilic)
Raadsleden Alen Cilic en Karel Servranckx zullen niet meestemmen vermits zij lid zijn van
de kerkraad van respectievelijk Sint-Rumoldus en Sint-Niklaas.
De gemeenteraad keurt het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur St.Niklaas goed.
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Kerkbesturen (185.31) - jaarrekeningen 2019
Aanleiding:
De penningmeester van het kerkbestuur stelt elk jaar de jaarrekening op die wordt
vastgesteld door de kerkraad. Elke kerkraad moet de jaarrekening vóór 1 maart indienen bij
het centraal kerkbestuur. Het centraal kerkbestuur verzamelt de jaarrekeningen van de
verschillende kerkbesturen en moet deze vóór 1 mei gecoördineerd indienen bij de
gemeenteoverheid en de provinciegouverneur. De gemeenteraad moet binnen de 50 dagen
na ontvangst van de jaarrekeningen advies uitbrengen over de rekeningen en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
Feiten, context en argumentatie:
De jaarrekeningen 2019 werden pas gezamenlijk bij de gemeente ingediend door het
centraal kerkbestuur op 30 juli 2020. De adviestermijn van de gemeente eindigt aldus op 18
september
2020.
De financiële dienst heeft de 4 jaarrekeningen gecontroleerd. Bij de kerkbesturen St.Catharina en St.-Rumoldus ontbraken bewijsstukken. Het kerkbestuur St.-Catharina
bezorgde ons deze stukken per e-mail op 1 september 2020. Het kerkbestuur St.-Rumoldus
bezorgde ons deze stukken per e-mail op 4 september 2020.
Juridische overwegingen:
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten.
Adviezen en visum:
De financiële dienst verleent een gunstig advies over de jaarrekeningen 2019 van de
kerkbesturen St.-Martinus, St.-Niklaas, St.-Rumoldus en St.-Catharina zonder opmerkingen.
Besluit:
Met 15 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Gilbert Jaspers,
Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Yvette
Van Daele, Arlette Verboomen), 4 onthoudingen (Jan Van hoof, Rudy Peeters, Ann
Goovaerts, Griet Deroover), 2 niet gestemd (Karel Servranckx, Alen Cilic)
Raadsleden Alen Cilic en Karel Servranckx zullen niet meestemmen vermits zij lid zijn van
de kerkraad van respectievelijk Sint-Rumoldus en Sint-Niklaas.
Er wordt een gunstig advies verleend omtrent de jaarrekeningen 2019 van de kerkbesturen
St.-Catharina, St.-Martinus, St.-Niklaas en St.-Rumoldus:
Kerkfabriek

Exploitatieresultaat

Investeringsresultaat

Sint-Catharina

35.382,80

3.896,92

Sint-Martinus

49.900,57

0

Sint-Niklaas

93.942,69

926.080,10

130.784,60

-8.906,33

Sint-Rumoldus
bijkomende agendapunten
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Vraagstelling over stand van zaken verdiepen en verbreden gemeentelijk
mobiliteitsplan en coaching dienst mobiliteit
(Griet Deroover en Ann Goovaerts onafhankelijken)
Aanleiding:
Griet Deroover geeft toelichting over dit agendapunt :
Zie gemeenteraad 27 juni 2019 - punt 13 - Verdiepen en verbreden gemeentelijk
mobiliteitsplan Steenokkerzeel en coaching dienst mobiliteit: goedkeuring lastvoorwaarden
en uit te nodigen firma's (581 mobiliteit 2019/01).
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode GEM/21400007/0200 (actie 1419/001/008/001/005) en investeringsenvelop
OW067.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 33.057,85, exclusief BTW of €
40.000,00, inclusief BTW.
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 13 augustus 2019, om 10u30,
voorgesteld.
Er zijn een 10-tal aandachtspunten: SAVE-charter - Vervoersregio Vlaamse Rand Sluipverkeer en digitale controle - Ruimtelijke ordening - Parkeerbeleid Burgerparticipatie en communicatie - Duurzaamheid, schone lucht & alternatieve mobilteit
- Flankerende mobiliteit -.
Andere uitdagingen: Luchthaven 2040, werken RO - Sensiblisatie, gedrag en agressie.
Vraag
o Aan welke firma werd deze opdracht gegund?
o Wat is het gegunde bedrag van de opdracht.
o Hoever staat men met het uitvoeren van de opdracht?

Besluit:
Schepen Wim Mombaerts antwoordt :
 gunning aan D+A en Suunta door college
 voor 75.000 euro incl btw (inclusief coaching voor mobiliteitsambtenaar)
 in 2022 hopen we een nieuw mobiliteitsplan te hebben
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Vraagstelling over corona participatietraject
onafhankelijken)

(Griet Deroover en Ann Goovaerts -

Aanleiding:
Ann Goovaerts geeft toelichting over dit agendapunt :
Op het digitaal loket van de gemeente lezen we dat er een participatietraject wordt
georganiseerd in het kader van de Corona crisis en het leven in onze gemeente na Corona.
https://www.steenokkerzeel.be/corona-participatietraject
Burgers kunnen door middel van deelname aan de bevraging geselecteerd worden om
nadien deel te nemen aan een debat hieromtrent.
Echter lezen we het volgende: "We selecteren willekeurig inwoners op basis van leeftijd,
geslacht en woonplaats" alsook "de bedoeling van dit project is om op een constructieve
manier samen te werken aan de toekomst van onze gemeente. Afbrekende commentaren
zullen weinig bijdragen aan dit doel".
Vraag
o Wie gaat bepalen wie mag deelnemen?
o En zal iedereen die negatieve feedback geeft per definitie geweerd worden uit het
debat?
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o

Waarom mogen niet alle gemeenteraadsleden deelnemen?

Besluit:
Schepen Geert Laureys antwoordt:
 Presentatie van een slide met verdeling van deelnemers aan debatavond
 Indien we meer kandidaten hebben dan 20, dan gaan we over tot loting
 2 personen per adviesraad; 1 raadslid per fractie
 Waarom beperkte aantal: omwille van Covid-19
 Met de resultaten gaan we achteraf met de raad aan de slag
 We zijn op zoek naar constructieve voorstellen, maar dat wil uiteraard niet zeggen
dat men niet kritisch mag zijn
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Meetresultaten water vogelzangvijver en eendensterfte op vogelzangvijver (Griet
Deroover en Ann Goovaerts - onafhankelijken)
Aanleiding:
Griet Deroover geeft toelichting over dit agendapunt :
In de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 27 aprl 2020 bij
onderhandse opdrachten zien we volgende staan: REF. G/2020/406 - onderzoek op
oppervlaktewater Vogelzang wachtbekken - € 2.595,95.
Artikel in HLN van 31 augustus 2020
https://www.hln.be/in-de-buurt/steenokkerzeel/dode-eenden-op-vogelzangvijver-barennatuurpuntzorgen~a683dd2d/?fbclid=IwAR1s90OjsBWPj1YbOct8H9Nvz7QBxi43ct2amwbEq7zmylPKjI
B8D1RnOkE
en de reactie van de gemeente: "Onze diensten gingen ter plaatse en menen dat de sterfte
het gevolg is van de lage waterstand van de voorbije weken”, zegt burgemeester Kurt Ryon
(Klaver/N-VA).
“Na de regen van de afgelopen dagen is er nu gelukkig wel opnieuw voldoende water in de
vijver. Brussels Airport is ook op de hoogte en zal voor de zekerheid ook alles nog eens
nakijken.”
Vraag
o Kunnen de resultaten van het laboverslag worden toegelicht voor de gemeenteraad?
o Is er verder onderzoek gebeurd door bv. autopsie wat de oorzaak was van de
eendensterfte?
o Wat was de reactie van BAC?
Besluit:
Schepen Marleen Ral antwoordt:
 De eerdere staalname had niets te maken met de eenden, dit was om de
samenstelling van het water te onderzoeken, n.a.v. de blauwe verkleuring van het
water
 Helaas ging er iets mis met de staalname, waardoor de resultaten niet eenduidig
waren
 We hebben cijfers over de zuiverheid van het water; deze resultaten waren normaal
(o.a. aanwezigheid zuurstof in water)
 De eenden zijn gestorven na een lange warme periode, het water was warm,
waardoor de bacteriën, die botulisme veroorzaken, welig groeien
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Toen we de melding kregen, hebben we onmiddellijk BAC verwittigd, die ons
bevestigden dat botulisme de doodsoorzaak was van de eenden
BAC heeft extra water toegevoegd aan de vijver

RUP Melsbroek - wat is de stand van zaken? (Griet Deroover en Ann Goovaerts onafhankelijken)
Aanleiding:
Griet Deroover geeft toelichting
Aanleiding
Onze vraagstelling op de gemeenteraad van februari 2020 – punt 16 en de antwoorden:
o RUP Melsbroek staat niet op de website - hierover werd gemaild met de algemeen
directeur: vanuit de administratie werd gemeld dat dit te vroeg is, er is immers nog
geen informatie die kan gedeeld worden.
o RUP Melsbroek: Er is momenteel een zeer grote contour bepaald, aan de hand
waarvan een startnota zal opgemaakt worden (in de loop van het voorjaar),
waarvoor een communicatie- en participatietraject zal opgestart worden.
Vraag
o Wat is de vooropgestelde planning?
o Kan de startnota al op de website geplaatst worden?
Besluit:
Schepen Wim Mombaerts antwoordt:
 Het dossier heeft vertraging opgelopen door corona, door nog ontbrekende
informatie over belangrijke dossiers, zoals het leger, Den Achtergael, ...
 Doel is om het participatietraject op te starten, nadat de startnota klaar is.
 De startnota is momenteel nog niet klaar, want er moeten nog een aantal zaken
uitgeklaard worden, waarvoor we nog wachten op bepaalde informatie; als dit klaar
is, wordt deze gepubliceerd
 Participatie is niet eenvoudig in tijden van corona
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Gemeenteraad op live stream (Griet Deroover en Ann Goovaerts - onafhankelijken)
Aanleiding:
Ann Goovaerts geeft toelichting
Aanleiding
In de pers vernamen wij dat de gemeenteraad deze keer zou doorgaan in De Corren, en dat
slechts een beperkt publiek zal worden toegelaten. Meer bepaald 15 personen. Dat is net
minder dan er doorgaans publiek aanwezig is.
Er zijn waarschijnlijk ook mensen die omwille van gezondheidsrisico’s toch niet naar de live
gemeenteraad gaan kunnen/mogen komen.
De maatregelen die moeten worden getroffen ivm de Corona pandemie zullen naar alle
waarschijnlijkheid nog een tijdje moeten gerespecteerd worden.
In Mechelen, Oudenaarde en Gent bvb kan iedereen de gemeenteraad volgen via
livestream.
Vraag
Kan, in het kader van transparantie en participatie, de gemeenteraad uitgezonden worden
via de livestream?
Besluit:
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Burgemeester Kurt Ryon geeft toelichting:
 Persbericht was 10 minuten gepubliceerd toen de raadsleden werden geïnformeerd.
 Goed dat we terug fysiek kunnen vergaderen.
 We hebben dit enkele weken voorbereid met onderzoek van de verschillende
mogelijkheden (fysiek of niet, audio/live).
 Livestream kost ca. 2300 euro per zitting, dat is duur, terwijl het toch open staat voor
het publiek, ook het audioverslag kost geld.
 We bekijken op termijn de mogelijkheid om in de raadzaal te livestreamen, met ons
huidig systeem.
 Er blijken in buurgemeenten ook niet veel volgers van de livestream te zijn.
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Wat is de stand van zaken IOED Brabantse Kouters? (Griet Deroover en Ann
Goovaerts - onafhankelijken)
Aanleiding:
Griet Deroover geeft toelichting
Aanleiding
Gemeenteraad van 19 september 2019 - punt 6 - Kennisgeving presentatie en nota
startoverleg Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten in de Brabantse Kouters 26 juni
2019 en bevestiging verderzetting project.
Op pagina 56 staat de timing van het vervolgtraject beschreven:
o augustus - september 2019: opstellen omgevingsanalyse.
o september 2019: planningsgroep 1 en planningsgroep 2.
o oktober 2019: stakeholderbijeenkomst planningsgroep 3 terugkoppeling naar
gemeenten, voorbereiden oprichting projectvereniging.
o november 2019: nota met krachtlijnen naar gemeenten.
o december 2019: eindredactie plan en in orde maken dossier.
Er is ook de vraagstelling:
o is er iemand van de ambtenaren die ervaring met erfgoed heeft en tijd heeft om deel
te nemen aan de planningsgroep?
o zijn er ideeën of voorstellen uit de diensten waar we met de IOED op moeten
inzetten?
Oprichten werkgroep met:
o intern met de afdelingen Grondgebiedzaken, Vrije tijd /Cultuur, Burgerzaken,..
o extern: heemkring ter Ham, Gecoro, Cultuurraad,..
En
verslag
college
van
burgemeester
en
schepenen
18
mei
2020
16. Kennisgeving beoordeling erkenningsaanvraag IOED Brabantse Kouters Oost en IOED
Brabantse
In deze e-mail vermeldt Patrick Endels de niet-honorering van de aanvraag tot erkenning
van de projectverenigingen Brabantse Kouters Oost (gemeenten Kraainem, Steenokkerzeel,
Machelen, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst) en Brabantse Kouters West
(gemeenten Asse, Grimbergen, Meise, Merchtem, Wemmel) door de bevoegde minister
voor erfgoed, Matthias Diependaele.
Vraag
o Kan de nota met krachtlijnen voorgesteld worden aan de gemeenteraad?
o Is inmiddels een externe werkgroep opgesteld? Samenstelling?
o Wat zijn de gevolgen voor de niet honorering van de aanvraag tot erkenning door de
minister van erfgoed?
Besluit:
Schepen Jelle Mombaerts antwoordt:
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Onze aanvraag is niet goedgekeurd. We gaan een grotere IOED oprichten als
reactie door fusie van Oost en West.
Zolang worden we niet gesubsidieerd en kan er geen personeel worden
aangeworven.
De nota van de IOED is daar besproken, daar zijn ook mensen van de oppositie
aanwezig.
We gaan binnenkort samenzitten met het kabinet om de knelpunten te bespreken
om een nieuw dossier voor te bereiden.

Renovatieproject Den Dam (Griet Deroover en Ann Goovaerts - onafhankelijken)
Aanleiding:
Ann Goovaerts geeft toelichting
Aanleiding
In het meerjarenplan staat de renovatie van Den Dam geregistreerd als prioritaire actie
(ACT-42).
Vraag
Wat is de stand van zaken aangaande dit project?
Besluit:
Schepen Geert Laureys licht toe:
 Het plan is klaar en besproken met de betrokken verenigingen.
 We wachten nog op het sloopplan.
 Als dit klaar is kan er een omgevingsvergunning aangevraagd worden.
 Als dit in orde is kan de aannemer aangesteld worden.
 Planning: hopelijk vergunning tegen de lente, gunning in zomer om na bouwverlof in
2021 te kunnen starten (onder voorbehoud).
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Skatepark en jongeren ontmoetingsplek in elke deelgemeente (Griet Deroover en
Ann Goovaerts - onafhankelijken)
Aanleiding:
Griet Deroover geeft toelichting
Aanleiding
Vele jongeren skaten op de baan en dit zorgt blijkbaar nogal voor ongenoegen bij sommige
buurtbewoners die vinden dat dit teveel lawaai maakt.
Hoewel deze kinderen absoluut het recht hebben om op het openbaar domein te spelen, is
het toch beter om een veilige plaats voor hen te voorzien waar ze ongestoord hun ding
kunnen doen.
Vraag
Iedere deelgemeente heeft zijn voetbalterrein, speelpleinen, jeugdlokalen, petanquebaan,
… het zou mooi zijn dat de jeugd van 12 tot 16 jaar (en ouder) ook zijn eigen plek heeft om
zijn ding te doen.
Daarom willen we vragen om per deelgemeente een skatepark te voorzien met een
jongeren ontmoetingsplek bij voorkeur op de bestaande recreatiedomeinen (bij de
voetbalvelden voor Perk en Melsbroek, in Steenokkerzeel bestaat wel al een skatepark,
maar is dit wel een goede ligging naast een drukke baan en onder de zeer laag vliegende
vliegtuigen ?).
Het materiaal van het skatepark dient van drainbeton te zijn zodat het water doorkan.
Een voorbeeldje
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o

https://www.stedon.nl/onze-projecten/skatevoorzieningen/
https://www.stedon.nl/stedelijke-producten/skatepark/voorbeeld-skateparken/park-1/
https://www.stedon.nl/stedelijke-producten/straatmeubilair/jongerenontmoetingsplek/

Besluit:
Schepen Jelle Mombaerts antwoordt:
 Een skatepark is duur
 Liever investeren in meer ramps in het skatepark in Steenokkerzeel, dan drie kleine
waar je weinig mee kan.
 Ontmoetingsplekken: dat moeten we onderzoeken. Vooral voor -16-jarigen is dat
een mogelijke behoefte.
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Vraagstelling over financiële impact
meerjarenplannen (sp.a-fractie)

Corona

op

de

autorisatiekredieten en

Aanleiding:
Rudy Peeters geeft toelichting over dit agendapunt
1. Is er reeds een schatting of begroting beschikbaar met betrekking tot de financiële
impact van de genomen Covid-19 beslissingen op
o de autorisatiekredieten 2020.
o het meerjarenplan.
Besluit:
Schepen Jelle Mombaerts antwoordt:
 De eigen raming is er, hij zal die bezorgen per mail: een netto-impact van 171.000
euro.
 De aanvullende personenbelasting wordt jaarlijks geraamd, de impact zal zich vooral
manifesteren in de komende jaren, niet in 2020.
 In november 2020 komt er daarvoor een raming van de overheid
 We wachten op de corona-omzendbrief van de hogere overheid met richtlijnen voor
de aanpassing van het MJP, dit moet uiterlijk in december gebeuren.
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Vraagstelling met betrekking tot voorzieningen hondenweide (sp.a-fractie)
Aanleiding:
Rudy Peeters geeft toelichting over dit agendapunt
Kan een regen of schaduw schuilplaats op de hondenweide voorzien worden waar
afhankelijk van de weersomstandigheden, hondeneigenaars kunnen schuilen tegen regen of
hitte terwijl hun honden vrij kunnen blijven spelen?
Besluit:
Schepen Marleen Ral antwoordt:
 De hondenweide in Perk is eigendom van ANB. Zij willen deze zo optimaal inrichten
voor de hond en zijn baasje, maar een schuilplaats, daar wil men niet in investeren.
 Als het echt heel slecht weer is, gaan de mensen niet naar de hondenweide.
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Vraagstelling over het bouwproject "Den Achtergael" van Elk Zijn Huis cvba (Groenfractie)

51

Aanleiding:
Jan Van hoof geeft toelichting over dit agendapunt :
De gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2017 verwierp de aanvraag van Elk Zijn
Huis cvba tot wijziging van de voet- en buurtwegen binnen het projectgebied “Den
Achtergael”, in de omgeving van de Lijsterlaan te Melsbroek.
Daaropvolgend weigerde het college van burgemeester en schepenen op 29 december van
hetzelfde jaar de door Elk Zijn Huis ingediende aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning voor het bouwen van 45 woningen van 13 appartementen.
Elk Zijn Huis heeft tegen alle weigeringsbeslissingen een voorziening in beroep ingesteld.
Afgaande op de laatst meegedeelde informatie (college van burgemeester en schepenen 14
januari 2019, punt 9, p. 31) is het resultaat van de door Elk Zijn Huis ingestelde procedures
(nog) niet bekend.
Vandaag dient de gemeenteraad zich uit te spreken over een voorziening tot aanvraag van
subsidie bij het ANB, waarbij (o.m.) de aankoop en inrichting van de gronden wordt beoogd
in voormeld projectgebied.
Vraag
o In welke mate moet (nog) rekening gehouden worden met de door Elk Zijn Huis
ingediende bezwaren tegen de weigeringsbeslissingen.
o Graag dan ook de stand van zaken van de juridische geschillen omtrent “Den
Achtergael”.
Besluit:
Burgemeester Kurt Ryon antwoordt dat er geen lopende procedures meer zijn.
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Vraagstelling in verband met "de stinkvijver" (Groen-fractie)
Aanleiding:
Jan Van hoof geeft toelichting over dit agendapunt :
De jongste weken en maanden is de “stinkvijver” opnieuw herhaaldelijk in het nieuws
geweest.
Vervuiling van het water, sterfte van eenden, verdwijnen van o.m. een familie ganzen, … .
Vraag
o Is/zijn de oorzaak/oorzaken van de recente gebeurtenissen bekend?
o Welk is de status van de procedure in het kader van de milieuwetgeving / interventie
van OVAM?
Besluit:
Schepen Marleen Ral antwoordt:
 We hebben van OVAM opdracht gekregen een voorbereidend bodemonderzoek uit
te voeren.
 We hebben een heel dossier voorbereid en overgemaakt aan OVAM, met alle
historische informatie.
 BAC heeft dezelfde opdracht gekregen en heeft eveneens een dossier overgemaakt
aan OVAM.
 We werken samen met BAC om de sanering zo goed mogelijk te laten verlopen; zo
gebeuren er regelmatig staalnames.
 We wachten samen op de reactie van OVAM.
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Voorzitter gemeenteraad

