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Notulen
1

Goedkeuring notulen vorige zitting.
Aanleiding:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vorige zitting.
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Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad keurt het verslag van de vorige zitting goed.
Openbaar
Stedenbouw
2

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 8 Recreatiezone Den Dam - definitieve
vaststelling
Aanleiding:
In 2007 werd het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Steenokkerzeel
goedgekeurd waarin de herlokalisatie van de sportvoorzieningen van "Den Dam" werd
voorzien uiterlijk tegen 2014.
In uitvoering van het GRS werd een locatieonderzoek gevoerd om een nieuwe locatie voor
de sportinfrastructuur "Den Dam" te vinden. De conclusie hiervan was dat de huidige
historisch gegroeide locatie op "Den Dam" de meest geschikte was. Het GRS werd in die
zin bijgestuurd en het RUP recreatiezone Den Dam wordt opgemaakt in uitvoering van
herziene GRS met als doel het behoud en de beperkte uitbreiding van de bestaande
sportvoorzieningen.
Feiten, context en argumentatie:
Op 21 februari 2008 besliste de gemeenteraad tot opmaak van een locatieonderzoek voor
de sportinfrastructuur Steenokkerzeel en tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 8
Recreatiezone Steenokkerzeel.
Op 12 december 2011, na kennisname van de resultaten van het locatieonderzoek, besliste
het schepencollege dat deze opdracht diende gewijzigd te worden en dat een beperkte
herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan diende opgestart te worden.
Het GRS werd beperkt in herziening gesteld voor 2 recreatieve locaties waaronder de site
"Den Dam". Deze partiële herziening werd door de deputatie van de provincie VlaamsBrabant goedgekeurd op 24 augustus 2017 en verscheen in het Belgisch Staatsblad op 14
september 2017.
Het RUP 8 recreatiezone Den Dam werd door D+A Consult in uitvoering van deze beperkte
herziening van het GRS opgesteld en bestaat uit een ontwerp:
 toelichtingsnota
 stedenbouwkundige voorschriften
 plan feitelijke en juridische toestand
 grafisch plan
 screeningsnota milieueffecten met de uitgebrachte adviezen en het besluit van de
dienst MER (bijlage aan toelichtingsnota)
 verslag plenaire vergadering en uitgebrachte adviezen (bijlage aan toelichtingsnota).
Door de opmaak van het RUP 8 Recreatiezone Den Dam wordt een gedeeltelijke
bestemmingswijziging aangebracht aan het bestaande RUP 2 Kasteel van Ham en wordt
het gewestplanvoorschrift voor het natuurgebied verfijnd en het gewestplanvoorschrift voor
agrarisch gebied omgevormd naar recreatiegebied.
Door de opmaak van het RUP 8 Recreatiezone Den Dam worden geen wijzigingen
aangebracht aan bestaande in uitvoering zijnde verkavelingen.
De gemeenteraad heeft in zitting van 23 november 2017 het ontwerp van gemeentelijk RUP
8 Recreatiezone Den Dam voorlopig vastgesteld.
Het openbaar onderzoek vond plaats van 15 januari 2018 tot en met 16 maart 2018. Zoals
decretaal bepaald werd het openbaar onderzoek gepubliceerd door:
 aanplakking in de gemeente
 een bericht in het Belgisch Staatsblad
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een aankondiging in ten minste 3 dagbladen die in de provincie worden verspreid
(De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws)
 een bericht op de website van de gemeente
Daarbovenop werd het openbaar onderzoek nog gepubliceerd in het gemeentelijk infoblad
Den Beiaard.
Het ontwerp RUP 8 werd op 11 december 2017 aangetekend verzonden naar de deputatie
van de provincie Vlaams-Brabant en naar het Departement Ruimtelijke Ordening.
De aanpalende gemeenten werden bij wijze van goed nabuurschap informeel op de hoogte
gebracht van dit openbaar onderzoek.
Het Departement Ruimtelijke Ordening bracht geen advies uit.
De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant bracht bij aangetekend schrijven op 12
maart 2018 een gunstig advies uit, overwegende dat het gemeentelijk RUP niet in
tegenstrijd is met het provinciaal ruimtelijk structuurplan (en addendum).
De gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) ontving via 2 mailberichten
volgende opmerkingen:
 de aandacht wordt gevestigd op de verpachting van de landbouwgronden;
 de aandacht wordt gevestigd op aanwezige doch in onbruik zijnde voetwegen 73 en
71
 het verleggen van de loop van de Molenbeek op eigen eigendom
 de wens om in alle openheid onderhandelingen over de uitvoering van het RUP te
voeren maar alles ineens samen te behandelen: verwerven van gronden,
(gedeeltelijk) afschaffen van de voetwegen en het verleggen van de Molenbeek
en een bezwaar:
 foutieve informatie in het plan over het delen van kleedkamers met KSVO (voetbal).
Niet alle constructies van de tennisclub staan op de plannen
 de mogelijkheid dient voorzien te worden om in de overdrukzone meer dan 1 volume
op te richten voor de goede werking van de Tennisclub. Clublokaal en kleedkamers
mogen niet meer dan 50 meter verwijderd liggen van de dichtstbijzijnde
tennisterreinen
 de vraag naar een evenredige verdeling van de bebouwde oppervlakte tussen de
sportclubs die actief zijn binnen de recreatiezone Den Dam zodat de club minstens
kan beschikken over 1/4 van de bebouwbare oppervlakte
 de vraag naar het gemakkelijk toegankelijk maken van de lokalen (leden,
mindervaliden, leveringen, drank...) en het voorzien van een terras, een overdekking
van minstens 2 terreinen is noodzakelijk voor de goede werking van de club.
De GECORO heeft naar aanleiding van de resultaten van het openbaar onderzoek volgend
advies uitgebracht op 29 maart 2018:
1. Het volumeprincipe van het RUP dient behouden te blijven. voor de bestaande
gebouwen kan een overgangsmaatregel voorzien worden zodat deze tijdelijk buiten
het volumeprincipe gelegen zijn en pas na afbraak en heropbouw aansluiten bij de
nieuwe gebouwen;
2. De GECORO heeft geen gemeenschappelijke visie over de ruimtelijke
verantwoording van de voorziene overdekking en adviseert om de aangehaalde
argumenten over te maken aan de gemeenteraad zodat zij kunnen beoordelen of dit
verder gespecificeerd dient te worden in de voorschriften van het RUP.
Daarnaast adviseert de GECORO dat voor de heraanleg van de beek zo spoedig mogelijk
budget wordt voorzien. Dit advies wordt eerder gegeven vanuit een bezorgdheid van de
eigenaar van het perceel waar de beek zal verlegd worden en maakt geen deel uit van een
advies voor het RUP.
De afschaffing / verlegging van de voetwegen dient deel uit te maken van een aparte
procedure buiten het RUP. De GECORO adviseert om deze procedure op te starten zodra
de noodzaak zich voordoet om deze voetwegen af te schaffen / te verleggen. Ook dit advies
maakt geen deel uit van het advies voor het RUP.
Juridische overwegingen:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264
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betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald
Het besluit van de gemeenteraad van 21 december 2017, houdende bepaling van het
begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet.
De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening zoals van kracht voor 1 mei 2017 en de bijhorende
uitvoeringsbesluiten regelen de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
De plenaire vergadering is de start van de officiële goedkeuringsprocedure van het RUP. De
gemeenteraad is bevoegd voor de voorlopige en definitieve vaststelling van een RUP.
Het plangebied is deels gelegen in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 2
Kasteel van Ham dat werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie VlaamsBrabant op 24/09/2009.
Voor het plangebied gelegen binnen dit RUP 2 zijn momenteel de voorschriften van artikel
6.5 "zone voor ecologisch parkgebied" van toepassing. Deze voorschriften dienen
aangepast te worden met het oog op het behoud van de bestaande sportinfrastructuur op
deze locatie.
Adviezen en visum:
1. Kennis te nemen van de resultaten van het openbaar onderzoek dat werd gevoerd voor
het gemeentelijk RUP 8 recreatiezone Den Dam en van het advies van de GECORO. De
gemeenteraad dient zich te beraden over het advies van de GECORO en over de
uitgebrachte bezwaarschriften. De opmerkingen die de GECORO heeft gemaakt buiten het
advies van het RUP, dienen eerder gezien te worden als opmerkingen aan het college en
niet aan de gemeenteraad. Daarover dient de gemeenteraad zich niet te beraden.
2. Het is aangewezen om volgende wijzigingen aan het ontwerp gemeentelijk RUP 8
recreatiezone Den Dam (versie GR1) aan de gemeenteraad voor te leggen voor definitieve
vaststelling:
 Niet alle constructies werden op het plan weergegeven daar ze niet allemaal
vergund zijn. In de toelichtende nota wordt onder punt 5.2.1 de toevoeging geschrapt
dat de kleedkamers worden gedeeld met de voetbalclub KSVO.
 Om zuinig ruimtegebruik na te streven is het aangewezen om de gebouwen
gebundeld op te richten om ondermeer dubbelgebruik van voorzieningen mogelijk te
maken. De voorschriften voorzien deze bundeling van gebouwen voor vernieuwing
en uitbreiding. Om tegemoet te komen aan het bezwaar van de tennisclub kan een
tussenoplossing gevonden voor de bestaande bebouwing die niet hoeft aan te
sluiten bij nieuw op te richten bebouwing. Daarbij worden maximaal 2 constructies
toegelaten binnen de bouwzone. De voorschriften dienen bijgestuurd te worden als
volgt:
Het verordenend voorschrift 4.2 "Inrichting": "Binnen de op het plan aangeduide
zone mag bij herbouw van de bestaande bebouwing / constructies maximaal één
aaneengesloten bouwvolume worden opgetrokken in functie van de lokale
recreatieve voorzieningen. Als overgangsmaatregel wordt voorzien dat bestaande
bebouwing die niet gesloopt wordt met het oog op herbouw, hieraan niet moet
voldoen. In dat geval mogen er zich nooit meer dan 2 aaneengesloten bouwvolumes
in deze zone bevinden. Losse constructies zoals containers en afzonderlijke
berghokken zijn niet toegestaan zodra een nieuwbouwvolume is gerealiseerd.
Bestaande vergunde bebouwing kan slechts behouden blijven en verbouwd worden
binnen het huidig of een kleiner volume voor zover de verbouwingswerken geen
(feitelijke) nieuwbouw inhouden en voor zover er zich nooit meer dan 2
bouwvolumes binnen deze zone bevinden."
De toelichtende bepaling hierbij: "De bestaande bebouwing kan behouden blijven en
verbouwd worden binnen het huidig of een kleiner volume voor zover zich in deze
zone nooit meer dan 2 bouwvolumes voordoen. Wildgroei van kleinere constructies
zoals berghokken en containers dient vermeden te worden om een zuinig
ruimtegebruik na te streven."
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De verdeling van de maximaal bebouwde oppervlakte onder de verschillende clubs
maakt geen onderdeel uit van het RUP.
 De toegankelijkheid van de lokalen dient bij de inrichting van de gebouwen
nagestreefd te worden, dit maakt geen onderdeel uit van het RUP. De
toegankelijkheid voor mindervaliden maakt deel uit van afzonderlijke wetgeving die
dient nageleefd te worden bij de vergunningverlening.
 Het aanleggen van terrassen is voorzien in het inrichtingsvoorschrift. Het voorschrift
dient hiervoor niet aangepast te worden.
 In het voorschrift 3.2 voor de inrichting van de onbebouwde ruimte is een tijdelijke
seizoensgebonden constructie voor het overdekken van maximaal 2 tennisvelden
voorzien. Het voorschrift dient hiervoor niet aangepast te worden.
 De aandachtspunten over de pacht, de voetwegen, het verleggen van de Molenbeek
en de te voeren onderhandelingen maken geen deel uit van het RUP. Deze punten
maken deel uit van afzonderlijke wetgeving (eigendomsrecht, pachtwet, wetgeving
inzake verleggen of afschaffen van voetwegen en waterlopen).
Op deze wijze wordt tegemoet gekomen aan het advies van de GECORO van 29 maart
2018 en worden alle ingediende bezwaren en opmerkingen behandeld.
3. Het voorontwerp RUP werd aangepast op basis van deze standpunten en wordt aan de
gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring als definitief ontwerp RUP 8 recreatiezone Den
Dam, versie GR2.
De adviezen van de GECORO over de beek en de voetwegen vallen buiten de procedure
van het RUP en kunnen niet behandeld worden binnen deze procedure.
4. Zoals bepaald in artikel 2.2.15 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dient het
gemeentelijk RUP 8 recreatiezone Den Dam samen met het besluit van de gemeenteraad
en het volledige advies van de GECORO onmiddellijk na de definitieve vaststelling per
beveiligde zending bezorgd te worden aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant
en aan de Vlaamse Regering. Het RUP is van kracht 14 dagen na de bekendmaking van de
gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling van het plan bij uittreksel in het
Belgisch Staatsblad.
Besluit:
Met 18 stemmen voor (Marleen Ral, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jerry Casier, Geert
Laureys, Jelle Mombaerts, Clémence Maes, Jan Van hoof, Herman Godts, Luc Van
Holle, Danny Liekens, Gilbert Van Ostaede, Johan Vansintejan, Gilbert Jaspers,
Christophe Ponsard, Chris Boeykens, Rudy Peeters, Rony Blommaert), 1 onthouding
(Bart Verstockt)
1. Kennis te nemen van de resultaten van het openbaar onderzoek en van het advies van
de GECORO. Op voorstel van het schepencollege van 7 mei 2018 wordt het advies van de
GECORO ondersteund en de bezwaren en opmerkingen als volgt behandeld:
 Niet alle constructies werden op het plan weergegeven daar ze niet allemaal
vergund zijn. In de toelichtende nota wordt onder punt 5.2.1 de toevoeging geschrapt
dat de kleedkamers worden gedeeld met de voetbalclub KSVO.
 Om zuinig ruimtegebruik na te streven is het aangewezen om de gebouwen
gebundeld op te richten om ondermeer dubbelgebruik van voorzieningen mogelijk te
maken. De voorschriften voorzien deze bundeling van gebouwen voor vernieuwing
en uitbreiding. Om tegemoet te komen aan het bezwaar van de tennisclub kan een
tussenoplossing gevonden voor de bestaande bebouwing die niet hoeft aan te
sluiten bij nieuw op te richten bebouwing. Daarbij worden maximaal 2 constructies
toegelaten binnen de bouwzone. De voorschriften dienen bijgestuurd te worden als
volgt:
Het verordenend voorschrift 4.2 "Inrichting": "Binnen de op het plan aangeduide
zone mag bij herbouw van de bestaande bebouwing / constructies maximaal één
aaneengesloten bouwvolume worden opgetrokken in functie van de lokale
recreatieve voorzieningen. Als overgangsmaatregel wordt voorzien dat bestaande
bebouwing die niet gesloopt wordt met het oog op herbouw, hieraan niet moet
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voldoen. In dat geval mogen er zich nooit meer dan 2 aaneengesloten bouwvolumes
in deze zone bevinden. Losse constructies zoals containers en afzonderlijke
berghokken zijn niet toegestaan zodra een nieuwbouwvolume is gerealiseerd.
Bestaande vergunde bebouwing kan slechts behouden blijven en verbouwd worden
binnen het huidig of een kleiner volume voor zover de verbouwingswerken geen
(feitelijke) nieuwbouw inhouden en voor zover er zich nooit meer dan 2
bouwvolumes binnen deze zone bevinden."
De toelichtende bepaling hierbij: "De bestaande bebouwing kan behouden blijven en
verbouwd worden binnen het huidig of een kleiner volume voor zover zich in deze
zone nooit meer dan 2 bouwvolumes voordoen. Wildgroei van kleinere constructies
zoals berghokken en containers dient vermeden te worden om een zuinig
ruimtegebruik na te streven."
 De verdeling van de maximaal bebouwde oppervlakte onder de verschillende clubs
maakt geen onderdeel uit van het RUP.
 De toegankelijkheid van de lokalen dient bij de inrichting van de gebouwen
nagestreefd te worden, dit maakt geen onderdeel uit van het RUP. De
toegankelijkheid voor mindervaliden maakt deel uit van afzonderlijke wetgeving die
dient nageleefd te worden bij de vergunningverlening.
 Het aanleggen van terrassen is voorzien in het inrichtingsvoorschrift. Het voorschrift
dient hiervoor niet aangepast te worden.
 In het voorschrift 3.2 voor de inrichting van de onbebouwde ruimte is een tijdelijke
seizoensgebonden constructie voor het overdekken van maximaal 2 tennisvelden
voorzien. Het voorschrift dient hiervoor niet aangepast te worden.
 De aandachtspunten over de pacht, de voetwegen, het verleggen van de Molenbeek
en de te voeren onderhandelingen maken geen deel uit van het RUP. Deze punten
maken deel uit van afzonderlijke wetgeving (eigendomsrecht, pachtwet, wetgeving
inzake verleggen of afschaffen van voetwegen en waterlopen).
2. Het definitief ontwerp gemeentelijk RUP 8 "Recreatiezone Den Dam" versie GR2 zoals
toegevoegd als bijlage wordt definitief vastgesteld.
3. De adviezen van de GECORO over de beek en de voetwegen vallen buiten de procedure
van het RUP en worden dus niet behandeld.
Onderwijs
3

Openluchtklassen - schooljaar 2018-2019 (551.54)
Aanleiding:
Elk jaar keurt de gemeenteraad als inrichtende macht de extra-murosactiviteiten in het
gemeentelijk onderwijs goed.
Feiten, context en argumentatie:
Extra-muros-activiteiten zijn activiteiten die plaatsvinden buiten de schoolmuren en
georganiseerd worden voor één of meer leerlingengroepen. (Activiteiten die volledig buiten
de schooluren vallen, vallen hier niet onder).
Het schoolbestuur, of bij delegatie de directie, beslist over de organisatie van extra
activiteiten en oordeelt zelf, in overleg met de betrokken leerkrachten en met de schoolraad
hoeveel lesdagen aan bepaalde activiteiten zullen worden besteed, welke leerlingengroepen
participeren en hoe de niet-deelnemende leerlingen zullen worden opgevangen.
Deze activiteiten moeten een onderwijzend en opvoedend karakter hebben.
Het organiseren van dergelijke activiteiten moet gekaderd blijven in het pedagogisch project
van de school en geschraagd worden door de gehele opvoedingsgemeenschap van de
school.
Ook moeten de reglementaire bepalingen m.b.t. kostenbeheersing gerespecteerd worden.
Juridische overwegingen:
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Omzendbrief Extra-muros-activiteiten op datum van 21 november 2001 met
referentie BaO/2001/13
 Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad op datum
van 02 april 2004, hoofdstuk 2, onderafdeling 3 art. 21 waarin in punt 6 de inspraak
van de schoolraad wordt gevraagd i.v.m. het beleid met betrekking tot experimenten
en projecten.
 De bepalingen van het gemeentedecreet.
Adviezen en visum:
Het advies van de schoolraad op datum van 24 maart 2018 (zie bijlage).
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De vraag tot goedkeuring van de hieronder opgesomde extra-murosactiviteiten in de
gemeentelijke basisschool voor het schooljaar 2018-2019 op de vermelde data en voor de
vermelde klassen, wordt goedgekeurd:
1. Een overnachting op school zal ingericht worden voor de leerlingen van het eerste
leerjaar van de gemeentelijke basisschool - afdeling Piramide tijdens de maand september
2018.
2. Een overnachting op school zal ingericht worden voor de leerlingen van het zesde
leerjaar van de gemeentelijke basisschool - afdeling Piramide tijdens de laatste week van de
maand
juni
2019.
3 Bosklassen zullen ingericht worden te Durbuy voor de leerlingen van het derde en het
vierde leerjaar van de gemeentelijke basisschool - afdeling Piramide tijdens de maand juni
2019.
4. Zeeklassen zullen ingericht worden te Nieuwpoort voor de leerlingen van het vijfde en het
zesde leerjaar van de gemeentelijke basisschool - afdeling Piramide tijdens de maand
oktober 2018.
5. Zeeklassen zullen ingericht worden voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar
van de gemeentelijke basisschool - afdeling Tilia tijdens de maand april 2019.
6. Een overnachting op school zal ingericht worden voor de leerlingen van het zesde
leerjaar van de gemeentelijke basisschool - afdeling Tilia tijdens de laatste week van de
maand juni 2019.
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Vakantie- en verlofregeling in het gemeentelijk basisonderwijs - schooljaar 2018-2019
(550.233)
Aanleiding:
Elk jaar keurt de gemeenteraad als inrichtende macht de vakantie- en verlofregeling in het
gemeentelijk onderwijs goed.
Feiten, context en argumentatie:
Dit jaar wordt de vakantie- en verlofregeling voor het schooljaar 2018-2019 aan de
gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
De instellingen voor het basisonderwijs beschikken over twee facultatieve vakantiedagen.
Deze vakantiedagen kunnen ook opgesplitst worden in halve dagen en kunnen verschillen
per vestigingsplaats van de instelling.
Ten laatste op 15 juni vóór de aanvang van het volgend schooljaar leggen de instellingen de
facultatieve vakantiedagen en de dagen dat de lessen geschorst worden, vast.
De pedagogische studiedagen zullen bekendgemaakt worden zodra de data gekend zijn.
Juridische overwegingen:
 Art.6 uit het Besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie van het schooljaar in
het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap op datum van 17 april 1991.
 De bepalingen van het gemeentedecreet.
Adviezen en visum:
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Het advies van de schoolraad op datum van 24 maart 2018 (zie bijlage).
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad keurt de data goed waarop de lessen geschorst worden in de
gemeentelijke basisschool Piramide & Tilia tijdens het schooljaar 2018-2019:
 28 september 2018
 04 februari 2019
5

Aanvraag tot het ten laste nemen van lestijden onderwijzend personeel door de
gemeentefinanciën (397.2:55)
Aanleiding:
De jaarlijkse ondersteuning vanuit het gemeentebestuur ten voordele van de gemeentelijke
basisschool door het ten laste nemen van volgende ambten:
 bachelor lager onderwijs voor 16/24 lestijden
 bachelor lager onderwijs voor 12/24 lestijden om het 1ste leerjaar in de afdeling Tilia
deeltijds te kunnen splitsen
 bijzonder leermeester muzische opvoeding voor 12/24 lestijden
 zorgcoördinator/beleidsondersteuner 18/36 uren
 kinderverzorgster 22/32 uren.
Feiten, context en argumentatie:
Op advies van de schoolraad - op datum van 24 april 2018 - wordt voor een optimale
werking van de gemeentelijke basisschool aan het gemeentebestuur gevraagd het komende
schooljaar de volgende ambten ten laste te nemen van de gemeentelijke financiën :
 16/24 lestijden bachelor lager onderwijs
 12/24 lestijden bachelor lager onderwijs om het 1ste leerjaar in de afdeling Tilia
deeltijds te kunnen splitsen
 12/24 lestijden bijzonder leermeester muzische opvoeding
 18/36 uren zorgcoördinator/beleidsondersteuner
 22/32 uren kinderverzorgster.
Juridische overwegingen:
 Het decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding op
datum van 27 maart 1991.
 Het decreet betreffende onderwijs XVIII, d.d. 04 juli 2008, hoofdstuk II, Artikel VIII.19
§5, houdende in het gesubsidieerd officieel onderwijs ingericht door de gemeenten
gelegen in het Vlaamse Gewest is het college van burgemeester en schepenen
bevoegd voor de aanstelling, vaste benoeming en ontslag van personeelsleden
evenals voor het toekennen van een afwezigheid, een verlof, een
terbeschikkingstelling, een affectatie en een loopbaanonderbreking.
 De bepalingen van het gemeentedecreet en de gecoördineerde wetten op het
basisonderwijs.
Adviezen en visum:
Het advies uitgebracht op datum van 24 april 2018 door de schoolraad: zie bijlage.
De financieel directeur heeft op 27 april 2018 een visum afgeleverd met het nummer
2018/32: zie bijlage
Plaats in beleidsplan en budget:
Budgetcode 080009/62070000 (actie 1419/1/2/10/1) van het exploitatiebudget 2018.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Het inrichten van de volgende ambten voor het schooljaar 2018-2019:
 bachelor lager onderwijs voor 16/24 lestijden (PWB = personeel werkingsbudget)
 bachelor lager onderwijs voor 12/24 lestijden om het 1ste leerjaar in de afdeling Tilia
deeltijds te kunnen splitsen (PWB = personeel werkingsbudget)
 zorgcoördinator/beleidsmedewerker 18/36 uren (PWB = personeel werkingsbudget)
 kinderverzorgster 22/32 uren (PWB = personeel werkingsbudget)
 bijzonder leermeester muzische opvoeding voor 12/24 lestijden (PWB = personeel
werkingsbudget)
ten laste van het werkingsbudget onderwijs en van de gemeentelijke financiën, wordt
goedgekeurd.
Secretariaat
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PBE : Jaarvergadering op 15 juni 2018.
Aanleiding:
Email van de intercommunale PBE van 13 maart 2018 en 3 april 2018 waarin zij meedelen
dat hun jaarvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 15 juni 2018, om 18u30, in de
maatschappelijke zetel te Lubbeek, Diestsesteenweg 126, met volgende agenda :
1. Voorstel tot verlenging van de duurtijd van de PBE :
1.1 Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van de PBE ingaand
op 29 maart 2019 en eindigend op 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het
evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging
2013-2018 en van het ondernemingsplan 2019-2024.
1.2 Kennisname van de beslissing van de raad van bestuur van de PBE van 12
maart 2018 tot het houden van een buitengewone algemene vergadering op 29
maart 2019 voor akteneming van de verlenging van de duurtijd van de PBE ingaand
op 29 maart 2019 om te eindigen op 29 maart 2037.
2. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis
System Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging
van participatie van de PBE in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System
Operator cvba overeenkomstig artikel 427 van het decreet over lokaal bestuur.
3. Goedkeuring van de statutenwijzigingen.
4. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris van de
PBE over het boekjaar 2017.
5. Goedkeuring van de jaarrekening van de PBE afgesloten op 31 december 2017
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels).
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van de PBE
met betrekking tot het boekjaar 2017.
7. Statutaire benoemingen.
8. Hernieuwing renovatiefonds 2019 -2021 (3 jaar).
9. Statutaire mededelingen.
De duur van de PBE verstrijkt op 29 maart 2019. Er wordt voorgesteld aan de algemene
vergadering
tot
verlenging
van
de
duur
voor
18
jaar.
De intergemeentelijke samenwerking voor de gemeente levert schaal- en synergievoordelen
op, die leiden tot aanzienlijke besparingen die zich situeren op verschillende terreinen :
operaties, informatie- en communicatietechnologie (ICT), klantendienst, communicatie,
aankoop, voorraadbeheer, exploitatie en aanleg netinfrastructuur en personeelsbeleid.
Een intergemeentelijke samenwerking biedt ook tal van synergievoordelen voor de burgers
(uitbreiding van de bereikbaarheidsuren van het klantencontactcenter, continue
beschikbaarheid van het net-operating- center, extra services).
Dit zal ook leiden tot een betere coördinatie en afstemming van de verschillende
gemeentelijke initiatieven op het vlak van netbeheer en tot meer doeltreffende
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investeringen.
De voorgenomen integratie tussen de werkmaatschappijen Infrax en Eandis (operationeel
op 1 juli 2018) m.b.t. het bundelen van verschillende nutsvoorzieningen zal bijkomende
perspectieven bieden voor de gemeente en haar burgers.
Overwegende dat wat het concrete aanbod van de PBE betreft ook verwezen wordt naar
haar motieven opgenomen in de nota omtrent het verlengingsdossier om deel te nemen aan
de verlenging.
De keuze voor een intergemeentelijk samenwerkingsverband ligt bijgevolg voor de hand.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente is aangesloten bij de opdrachtgevende vereniging PBE.
Juridische overwegingen:
 Artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, moet een voorstel tot statutenwijziging minstens 90 dagen op
voorhand bezorgd worden aan de deelnemers.
 Artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, moet een voorstel tot statutenwijziging minstens 90 dagen op
voorhand bezorgd worden aan de deelnemers.
 Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 en 43 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad.
 Het gemeentedecreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking.
 Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013 betreffende de aanstelling van
afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de duur van de huidige legislatuur
voor samenwerkingsverbanden die vallen onder het decreet van 18 januari 2013
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De punten vermeld op de agenda, met inbegrip van de statutenwijziging, van de
jaarvergadering van PBE van 15 juni 2018 worden goedgekeurd.
2. Deel te nemen aan de verlenging van PBE met ingang van 29 maart 2019.
3. De aangestelde volmachtdragers, Kurt Ryon (effectief afgevaardigde) of Wim
Mombaerts (plaatsvervangend afgevaardigde), te mandateren om op de
jaarvergadering van 15 mei 2018 te handelen en te beslissen overeenkomstig de
onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
4. PBE zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
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Infrax West : Algemene Vergadering van 26 juni 2018
Aanleiding:
Schrijven van Infrax West van 22 maart 2018 en 29 april 2018 waarin wordt meegedeeld
dat de buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op 26 juni 2018, in het domein
Vossenberg te Hooglede, Hogeweg 194, met volgende agenda :
1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de algemene vergadering.
2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
3. Goedkeuring van de jaarrekening.
4. Afzonderlijk kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
5. Goedkeuring statutenwijziging.
6. Goedkeuring van het voorstel tot verschuiving einddatum Infrax West van 9
november 2019 naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over
lokaal bestuur.
7. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging duurtijd van Infrax West van 1 april 2019
tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot
de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige 6 jaar en van het

12
ondernemingsplan 2019-2024.
8. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis
System Operator cvba met naamwijziging in 'Fluvius System Operator' - bevestiging
van participatie van Infrax West in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System
Operator cvba overeenkomstig artikei 78 van het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
9. Uittreding provincie West-Vlaanderen
10. Statutaire Benoemingen (onder voorbehoud)
11. Kennisgeving.
12. Statutaire mededelingen (onder voorbehoud)
13. Machtiging te verlenen aan Tom Ceuppens, algemeen directeur Infrax West en/of
Nick Vandevelde secretaris-generaal Eandis en/of Inge De Rijcke secretariaatgeneraal Eandis om de beslissingen genomen bij agendapunten 5+6+7 bij
authentieke akte vastte stellen en de statuten overeenkomstig aan te passen.
Juridische overwegingen:
 Het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2010 betreffende de toetreding tot het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax West voor de activiteit kabeltelevisie
en daarvoor één aandeel Atv (kabeltelevisie) te onderschrijven.
 Het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2010 om onder voorbehoud van goedkeuring
door de algemene vergadering van Infrax West, op 1 juli 2010 528 Btv-aandelen in
Infrax West over te nemen van Havi-Gis, en dit in het kader van de uitkering van de
Btv-aandelen in Infrax West door Havi-Gis, in vereffening.
 Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 en 43 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad.
 Het gemeentedecreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking.
 Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013, 19 november 2015 en 28 januari 2016
betreffende de aanstelling van afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de
duur van de huidige legislatuur voor samenwerkingsverbanden die vallen onder het
decreet van 18 januari 2013 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De punten vermeld op de agenda, inclusief de statutenwijziging, van de algemene
vergadering van Infrax West van 26 juni 2018 goed te keuren.
2. De gemeenteraad formuleert een verzoek en ondersteunt de verschuiving van de
huidige statutaire einddatum van de opdrachthoudende vereniging Infrax West van 9
november 2019 naar 1 april 2019.
3. De gemeenteraad formuleert een verzoek en keurt de verlenging van de
opdrachthoudende vereniging Infrax West van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037
goed en verlengt haar deelname in de opdrachthoudende vereniging Infrax West
voor deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten die bij de
oproeping inzake agendapunt 7 zijn gevoegd.
4. De aangestelde volmachtdragers, Jenny Vandermeiren (effectief lid) of Rony
Blommaert (plaatsvervangend lid) te mandateren om op de algemene vergadering
van 26 juni 2018 te handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige
beslissing van de gemeenteraad.
5. Infrax West zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
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Iveg : Algemene vergadering van woensdag 20 juni 2018.
Aanleiding:
Brief van de intercommunale Iveg van 21 maart 2018 waarin wordt meegedeeld dat de
algemene vergadering zal plaatsvinden op woensdag 20 juni 2018, om 19u00, in het
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gemeentehuis van Nijlen, Kerkstraat 4, met volgende agenda :
1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van
Iveg, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019, overeenkomstig artikel 603 van het
decreet over lokaal bestuur.
2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iveg van 1 april
2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met
betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes
jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024.
3. Goedkeuring statutenwijzigingen Iveg.
4. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en
met 3 bij authentieke akte vast te stellen en de statuten overeenkomstig aan te
passen.
5. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis
System Operator cvba met naamwijziging in “Fluvius System Operator” –
bevestiging van participatie van Iveg in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System
Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
6. Kennisneming verslagen Iveg van de raad van bestuur en van de commissaris over
het boekjaar 2017.
7. Goedkeuring van de jaarrekening Iveg afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels).
8. Kwijting verlenen aan bestuurders en commissaris.
9. Statutaire benoemingen.
10. Statutaire mededelingen.
11. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen IMEA
en INTEGAN door de opdrachthoudende vereniging Iveg:
11.1. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusieoperatie
11.2. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de
Raad van Bestuur en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel door
overneming door de opdrachthoudende vereniging Iveg van heel het vermogen,
bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets
uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen verenigingen IMEA en
INTEGAN, met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 april 2019.
De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel
van de vennootschap kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere
verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het
Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken
verkrijgen.
11.3. Goedkeuring van de naamswijziging van Iveg in ‘Fluvius Antwerpen’.
11.4. Goedkeuring van de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door
Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg) overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld
onder punt 11.2, bij wijze van overdracht aan Fluvius Antwerpen van de
algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten
en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de
deelnemers van de overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen A en A’ van
Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg), en dit per activiteit netbeheer elektriciteit,
netbeheer aardgas, (kabel)netwerken, riolering, warmte en strategische participaties,
zonder aanduiding van nominale waarde, en volledig volstort. De aandelen zullen
worden verdeeld onder de desbetreffende deelnemers van de overgenomen
verenigingen zonder opleg. Aan elke deelnemende gemeente wordt per activiteit,
waarvoor zij is toegetreden, één winstbewijs C toegekend.En dit op basis van een
balans afgesloten op 31 december 2017 (voorlopige ruilverhouding), met
inwerkingtreding per 1 april 2019, met dien verstande dat alle sedert 1 januari 2018
tot en met 31 maart 2019 door de over te nemen verenigingen gestelde verrichtingen
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geactualiseerd (definitieve ruilverhouding) worden in een per 31 maart 2019
vastgestelde jaarrekening. En overeenkomstige kapitaalverhoging.
11.5. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers.
11.6. Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde opdrachthoudende vereniging
“Fluvius Antwerpen”.
11.7. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie
door overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg),
en inzonderheid verlening van machtiging om:
- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien
van de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius Antwerpen zoals
vermeld onder punt 11.1 vast te stellen:
- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de
hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
- de definitieve ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto- en brutowaarde van de activa en passiva per 31 maart 2019, na revisorale controle, bij
notariële akte vast te stellen
- het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de fusie per 1 april 2019
vast te stellen en artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen.
- het register van de deelnemers aan te passen
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen
wat nodig of nuttig kan zijn.
11.8. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande
agendapunten 11.1 tot en met
11.7 bij authentieke akte te doen vaststellen.
12. Voorstel tot aanwijzing van Fluvius Antwerpen als elektriciteits- en
aardgasdistributienetbeheerder door de VREG.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en
gas deel aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale voor Energie, afgekort Iveg.
De gemeente Steenokkerzeel werd per aangetekend schrijven van 21 maart 2018
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
Iveg die op 20 juni 2018 zal plaatshebben om 19 uur in het gemeentehuis van Nijlen,
Kerkstraat 4.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de Raad van bestuur in zitting van
14 maart 2018 werd aan de gemeente/stad overgemaakt.
VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL
2019
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Iveg (met uitzondering
van PBE) vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden
aangewezen als distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 via hun algemene
vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de
einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De
beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig
verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit
instemmen met het aan haar gerichte verzoek.
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte
tijdsspanne twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden.
Vandaar wordt voorgesteld om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk
bij de inwerkingtreding van de verlengde distributienetbeheerder te plaatsen. Deze
aanpassing ondersteunt niet alleen de uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke
werking, maar draagt door een identieke behandeling in alle distributienetbeheerders bij tot

15
de uniformiteit van de verlengde duurtijd.
VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 NAAR
29 MAART 2037
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt
overeenkomstig artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017
voorgesteld om de duurtijd van de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen
vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt voor alle
opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders binnen de toekomstige Fluviusgroep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van PBE reeds ingang vindt
vanaf 29 maart 2019.
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking
(artikel 423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek
van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het
verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende
gemeenten, de algemene vergadering tot de verlenging beslissen met een drievierde
meerderheid van het aantal stemmen.
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van
de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend
geval op basis van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen
reëel aandienen.
Uiterlijk 90 dagen vόόr de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de
agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden
op deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze hun beslissing
daartoe voor, die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Deelnemers
die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht
verder deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging.
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van
de gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het
aangewezen dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van
het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt
over de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en
eveneens een ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten
samen de motiveringselementen in functie van het onderzoek van het verlengingsvoorstel.
TUSSENTIJDSE STATUTENWIJZIGINGEN Iveg (VAN TOEPASSING TOT 1 APRIL 2019)
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
de aanduiding van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor Iveg:
 de nieuwe basis van de samenwerking met Fluvius System Operator wordt per 1 juli
2018 statutair verankerd
 kostenverdeling in Fluvius
de verschuiving van de einddatum en de verlenging van Iveg
aanpassingen als gevolg van het centraliseren van al de statutaire medewerkers van
de Infrax-groep in één opdrachthoudende vereniging (met werknaam Fluvius OV) (artikel
3ter)
per 1 april 2019 de toekenning van nieuwe aandelen A en A’ en de schrapping van de
bestaande aandelen A, B, D en de winstbewijzen C met het oog op de voorgestelde fusie
door opslorping van IMEA en INTEGAN door Iveg
aanpassingen als gevolg van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) van 22
december 2017 met principiële inwerkingtreding op 1 januari 2019:
 aantal leden van de raad van bestuur;
 genderbepaling;
 mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;
 voorzitter kan ook districtsraadslid, districtsburgemeester of districtsschepen zijn
 opstelling code goed bestuur;
 mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeentelijk belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging;
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fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Iveg (met naamwijziging in
‘Fluvius Antwerpen’ – ONTWERP STATUTEN FLUVIUS ANTWERPEN
Fusievoorstel
De opdrachthoudende verenigingen IMEA, INTEGAN en Iveg staan samen heden in voor
een aantal nutsvoorzieningen in de Antwerpse regio. Terwijl IMEA en Iveg beide distributienetbeheerders elektriciteit en gas zijn, eveneens actief zijn als warmtenetbeheerder en
aldus over eenzelfde ondernemingsprofiel beschikken (Iveg is bovendien ook in drie
gemeenten belast met de activiteit riolering), staat INTEGAN in voor de kabelnetwerken in
de meeste van deze gemeenten. Het is de bedoeling de gemeentelijke participaties in deze
sectoren te bundelen door de drie voornoemde verenigingen tot ‘Fluvius Antwerpen’ te
fusioneren.
Het voorgestelde fusieproject kadert onder meer in een wens van de Vlaamse regering tot
vereenvoudiging van de organisatie van het distributienetbeheer. In de eerste plaats moet
een grotere transparantie ten goede komen van de klanten. Tevens wordt een vermindering
van het aantal bestuursmandaten nagestreefd.
Binnen de evoluties en uitdagingen in de (distributie)netwerksector en de tot stand brenging
van één werkmaatschappij Fluvius System Operator, sluit het samen brengen van alle
regio-activiteiten binnen één opdrachthoudende vereniging door Iveg, IMEA en INTEGAN
nauw aan bij de organisatie en structuur van Fluvius System operator cvba. De focus blijft
daarbij het verstrekken van klantgerichte diensten tegen redelijke (prijs)voorwaarden.
Het is de bedoeling dat Fluvius Antwerpen in de toekomst fungeert als één ‘multi utility’
entiteit, waarin samen met het distributienetbeheer van elektriciteit en gas ook de schaal- en
synergievoordelen voor de activiteiten kabelnetwerk, riolering en warmte maximaal worden
geoptimaliseerd. De fusie van de drie entiteiten zal onder meer synergievoordelen en
kostenbesparingen opleveren, zowel op het terrein als bij de centrale diensten en toelaten
om te werken in één homogeen lokaal geografisch aaneengesloten exploitatiegebied.
Er dient aangestipt dat de voorgenomen fusie door overneming op geen enkele manier
afbreuk doet aan de betrokkenheid van elke individuele gemeente bij het lokaal beheer van
de huidige activiteiten en de verankering van de operationele werking.
Het gehele vermogen van IMEA en INTEGAN zal ingevolge een ontbinding zonder
vereffening overgaan op Iveg, en dit vanaf 1 april 2019. Op het ogenblik van de realisatie
van de voorgenomen fusie zullen IMEA en INTEGAN van rechtswege ophouden te bestaan.
Ontwerp statuten Fluvius Antwerpen
Het ontwerp statuten ‘Fluvius Antwerpen’ herneemt de elementen die doorgevoerd zijn in
voornoemde tussentijdse statutenwijzigingen en voegt er volgende aan toe:
 maatschappelijke zetel is gevestigd te Antwerpen (Hoboken), Antwerpsesteenweg
260;
 activiteiten ‘multi utility’: netbeheer elektriciteit, netbeheer gas, riolering,
kabel(netwerken en sub-activiteiten warmte, strategische participaties en openbare
verlichting;
 opdeling enerzijds aandelen Ae, Ag, Ar, Ak, Aw, Apt, Apg, Aov en Ate en anderzijds
(“preferente”) aandelen Ae’ en Ag’ (enkel netbeheer), naargelang het aandeel van
elke deelnemer zich al dan niet binnen het eigen vermogen of boven de
doelverhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen situeert;
 introductie begrip ‘Fluvius opdrachthoudende vereniging’ (voorheen Infrax Limburg:
vereniging die de tewerkstelling en de noodzakelijke detachering van onder meer de
statutaire medewerkers van ex-Iveg en ex-Integan naar Fluvius System Operator
organiseert;
 toekenning 1 winstbewijs per activiteit;
 introductie van 2 regionale bestuurscomités;
 winstverdeling: verschillend in netbeheer naargelang aandelen A en A’ (deze laatste
kapitaalkostenvergoeding voor vreemd vermogen);
 overnameverplichting betrokken personeel ‘Fluvius opdrachthoudende vereniging’ in
geval van beëindiging intergemeentelijke samenwerking;
Opschortende voorwaarden
De fusie door overneming wordt door de initiatiefnemers beschouwd als één ondeelbaar
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geheel, en de realisatie ervan is onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarden:
a) het bekomen voor IMEA en Iveg van de goedkeuring van de Vlaamse regering inzake
het verzoek tot verschuiving van de einddatum van 9 november 2019 naar 1 april 2019.
b) i. de voorafgaande goedkeuring van de schrapping van de winstbewijzen binnen Iveg
behoudens één winstbewijs per deelnemer en per activiteit waarvoor hij aan de vereniging
deelneemt met toekenning van een corresponderend aantal aandelen A in functie van het
aandeel van elke deelnemer binnen het Eigen Vermogen binnen de activiteit elektriciteit
en/of gas in vergelijking tot het Eigen Vermogen versus RAB per activiteit Elektriciteit en
Gas binnen IMEA per 31 december 2018 te realiseren voorafgaand aan de inwerkingtreding
van de fusie;
ii. desgevallend voor het deel van elke deelnemer binnen het Eigen Vermogen binnen de
activiteit elektriciteit en/of gas dat groter is (excedent) in vergelijking tot het Eigen Vermogen
versus RAB per activiteit Elektriciteit en Gas binnen IMEA per 31 december 2018, ofwel
door deelname aan een kapitaalvermindering dan wel door de onderschrijving van aandelen
A’ ten belope van zijn aandeel binnen het ‘excedent’ aan Eigen Vermogen binnen de
activiteit elektriciteit en/of gas;
iii. de voorafgaande creatie van een aparte subsector voor de Strategische participatie
(Publi-T) met bijhorend verdelingscriterium van het resultaat binnen deze subsector.
c) de onderschrijving en volstorting van de aandelen ‘warmte’ aangeboden aan de
deelnemers door de Raad van Bestuur van 13 maart 2018 binnen IMEA en van 14 maart
2018 binnen Iveg;
d) de voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van Iveg
van een wijziging van het maatschappelijk doel van Iveg en van de naamswijziging in
’Fluvius Antwerpen’;
e) de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten omtrent de fusie die leidt tot
de vereniging ‘Fluvius Antwerpen’;
f)
de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de Buitengewone
Algemene Vergaderingen van alle drie betrokken opdrachthoudende verenigingen met
bijhorende statuten van Fluvius Antwerpen;
g) de voorafgaandelijke realisatie van de fusie tussen de werkmaatschappijen Eandis
System Operator cvba en Infrax cvba tot Fluvius System Operator cvba;
h) het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van ‘Fluvius Antwerpen’ als
distributienetbeheerder elektriciteit én van de erkenning als distributienetbeheerder aardgas.
AANWIJZING FLUVIUS ANTWERPEN ALS DISTRIBUTIENETBEHEERDER
Door de geplande fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Iveg ontstaat één
nieuwe distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas voor de Antwerpse regio.
Overeenkomstig artikel 4.1.1. van het energiedecreet wijst de reguleringsinstantie voor elk
distributienet de netbeheerder aan. Indien het distributienet in kwestie geheel of gedeeltelijk
eigendom is van een gemeente of van een groep van gemeenten, gebeurt die aanwijzing op
voorstel van deze gemeente of groep van gemeenten. Volgens artikel 4.1.4. van het
energiedecreet eindigt de aanwijzing van de bij de fusie betrokken distributienetbeheerders
van rechtswege en moet een nieuwe distributienetbeheerder door de VREG worden
aangewezen.
In het vooruitzicht van de geplande fusie van IMEA, Iveg en INTEGAN tot ‘Fluvius
Antwerpen’ op 1 april 2019 hebben de Raden van Bestuur van IMEA en Iveg respectievelijk
in zitting van 13 en 14 maart 2018 hun goedkeuring gehecht aan het voorstel tot de
aanwijzing van Fluvius Antwerpen als distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas
voor het volledige grondgebied waarop momenteel beide distributienetbeheerders actief
zijn. Zij hebben beslist dit voorstel ter bekrachtiging door de vertegenwoordigers van de
deelnemende gemeenten te agenderen op hun respectieve algemene vergaderingen van 20
juni 2018.
De VREG zal geïnformeerd worden over het standpunt dat de algemene vergadering heeft
ingenomen.
Juridische overwegingen:
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de
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algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving
van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging, de
fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Iveg (met naamwijziging in ‘Fluvius
Antwerpen’) en aan het ontwerp statuten Fluvius Antwerpen. De gemeenteraad dient tevens
het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering
van de opdrachthoudende vereniging Iveg van 20 juni 2018 goed :
1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van
Iveg, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het
decreet over lokaal bestuur.
2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iveg van 1 april
2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met
betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes
jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024.
3. Goedkeuring van de statutenwijzigingen Iveg.
4. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en
met 3 bij authentieke akte vast te stellen en de statuten overeenkomstig aan te
passen.
5. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis
System Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging
van participatie van Iveg in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator
cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van 6 juli 2001.
6. Kennisneming verslagen Iveg van de raad van bestuur en van de commissaris over
het boekjaar 2017.
7. Goedkeuring van de jaarrekening Iveg afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels).
8. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris.
9. Statutaire benoemingen.
10. Statutaire mededelingen.
11. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen IMEA
en INTEGAN door de opdrachthoudende vereniging Iveg:
11.1. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusieoperatie.
11.2. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de
Raad van Bestuur en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie
door overneming door de opdrachthoudende vereniging Iveg van heel het vermogen,
bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets
uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen verenigingen IMEA en
INTEGAN, met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 april 2019.
11.3. Goedkeuring van de van naamswijziging van Iveg in ‘Fluvius Antwerpen’.
11.4. Goedkeuring van de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door
Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg) overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld
onder punt 11.2, bij wijze van overdracht aan Fluvius Antwerpen van de
algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten
en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de
deelnemers van de overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen A en A’ van
Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg), en dit per activiteit netbeheer elektriciteit,
netbeheer aardgas, (kabel)netwerken, riolering, warmte en strategische participaties,
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zonder aanduiding van nominale waarde, en volledig volstort. De aandelen zullen
worden verdeeld onder de desbetreffende deelnemers van de overgenomen
verenigingen zonder opleg. Aan elke deelnemende gemeente wordt per activiteit
waarvoor zij is toegetreden één winstbewijs C toegekend.
En dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2017 (voorlopige
ruilverhouding), met inwerkingtreding per 1 april 2019, met dien verstande dat alle
sedert 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2019 door de over te nemen verenigingen
gestelde verrichtingen geactualiseerd (definitieve ruilverhouding) in een per 31 maart
2019 vastgestelde jaarrekening.
En overeenkomstige kapitaalverhoging.
11.5. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers.
11.6. Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde opdrachthoudende
vereniging ‘Fluvius Antwerpen’.
11.7. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie
door overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg),
en inzonderheid verlening van machtiging om :
- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius Antwerpen
zoals vermeld onder punt 11.1. vast te stellen;
- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de
hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
- de definitieve ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto en brutowaarde van de activa en passiva per 31 maart 2019, na revisorale controle, bij
notariële akte vast te stellen,
- het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de fusie per 1 april 2019
vast te stellen en artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen.
- het register van de deelnemers aan te passen.
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen
wat nodig of nuttig kan zijn.
11.8. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande
agendapunten 11.1. tot en met 11.7 bij authentieke akte te doen vaststellen.
12. Voorstel tot aanwijzing van Fluvius Antwerpen als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder door VREG.
2. De gemeenteraad is akkoord met :
 een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige
statutaire einddatum van de opdrachthoudende vereniging Iveg van 9 november
2019 naar 1 april 2019 (*);
 een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de
opdrachthoudende vereniging Iveg van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en
haar deelneming in de opdrachthoudende vereniging Iveg te verlengen voor deze
duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten die bij de oproeping inzake
agendapunt 2 zijn gevoegd (*);
 zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde tussentijdse statutenwijzigingen
van de opdrachthoudende vereniging Iveg (van toepassing tot 1 april 2019);
 zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde fusie door overneming van IMEA
en INTEGAN door Iveg (met naamwijziging in ‘Fluvius Antwerpen’) met ingang van 1
april 2019 en aan het ontwerp van statuten ‘Fluvius Antwerpen (**);
 zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde aanwijzing door de VREG van
Fluvius Antwerpen als distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas voor het
volledige grondgebied waarop momenteel IMEA en Iveg actief zijn.
(*) onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603
van
het
decreet
over
het
lokaal
bestuur;
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(**) onder de hogervermelde opschortende voorwaarden van de voorgestelde
fusie.
3. De aangestelde volmachtdragers, Jenny Vandermeiren en Danny Liekens, te mandateren
om de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveg op 20 juni 2018 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), te handelen en te
beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de gemeenteraad inzake
voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing.
4. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Iveg, ter attentie van het secretariaat.
5. Iveg zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
9

Riobra : Jaarvergadering op vrijdag 22 juni 2018.
Aanleiding:
Brief van Riobra van 20 maart 2018 waarin wordt meegedeeld dat de jaarvergadering zal
plaatsvinden op vrijdag 22 juni 2018 om 18u00 in de PBE-zaal, Diestsesteenweg 126 te
Lubbeek, met volgende agenda :
1. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis
System Operation cvba met naamwijziging in "Fluvius System Operator"- bevestiging
van participatie van Riobra in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator
cvba overeenkomstig artikel 427 van het decreet over lokaal bestuur.
2. Goedkeuring voorstel statutenwijzigingen.
3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris van
Riobra over het boekjaar 2017.
4. Goedkeuring van de jaarrekening van Riobra afgesloten op 31 december 2017.
5. Kwijting aan bestuurders en de commissaris van Riobra met betrekking tot het
boekjaar 2017.
6. Aanvaarding van de toetreding van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
7. Kennisneming bijzonder verslag van de raad van bestuur en commissaris en
goedkeuring van de kapitaalsverhoging.
8. Statutaire benoemingen.
9. Statutaire mededelingen.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Riobra.
Juridische overwegingen:
 Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 en 43 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad.
 Het gemeentedecreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking,
gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013.
 Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013, 19 november 2015 en 28 januari 2016
betreffende de aanstelling van afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de
duur van de huidige legislatuur voor samenwerkingsverbanden die vallen onder het
decreet van 18 januari 2013 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van Riobra van 22 juni
2018, met inbegrip van de voorgestelde statutenwijziging, goed te keuren en de
aangestelde volmachtdragers Jerry Casier en/of Sato Pollet te mandateren om op de
jaarvergadering van 22 juni 2018 te handelen en te beslissen overeenkomstig de
onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
2. Riobra zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
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De Watergroep : statutaire algemene vergadering op 8 juni 2018.
Aanleiding:
Email van De Watergroep van 4 mei 2018 waarin wordt meegedeeld dat de statutaire
algemene vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 8 juni 2018, om 11u00, in Salons
Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te Groot-Bijgaarden, met volgende agenda :
1. Jaarverslag 2017 van de raad van bestuur
2. Verslag van het college van commissarissen over de jaarrekening 2017
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de commissarissen
6. Aanstelling van een bestuurder op voordracht van de provinciale vennoten van WestVlaanderen
7. Aanstelling van een bestuurder op voordracht van de provinciale vennoten van OostVlaanderen
Aansluitend is er een toelichting over de samenwerking tussen de ngo Protos en De
Watergroep rond waterprojecten in ontwikkelingslanden met als sprekers Marc
Despiegelaere (Externe Relaties Protos) en Martin Heylen (televisiemaker).
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is aangesloten bij De Watergroep voor de waterbedeling in de
deelgemeenten Perk en Melsbroek.
Juridische overwegingen:
 Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 en 43 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad.
 Het gemeentedecreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking,
gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013.
 Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013 en 28 januari 2016 betreffende de
aanstelling van afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de duur van de
huidige legislatuur voor samenwerkingsverbanden die vallen onder het decreet van
18 januari 2013 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De punten vermeld op de agenda van de algemene vergadering van De Watergroep
van 8 juni 2018 goed te keuren en de aangestelde volmachtdragers, Jenny
Vandermeiren en/of Patrick Debeyter te mandateren om op de jaarvergadering van 8
juni 2018 te handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van
de gemeenteraad.
2. De Watergroep zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
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Interza : Jaarvergadering 19 juni 2018.
Aanleiding:
Brief van de intercommunale Interza van 24 april 2018 waarin wordt meegedeeld dat de
jaarvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 19 juni 2018 om 19u00, in de vergaderzaal van
het Mariadal, Kouterlaan 2 te Zaventem, met volgende agenda :
1. Vaststelling van geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de statuten
2. Goedkeuring van de notulen van 13 december 2G17
3. Verslag van de raad van bestuur
4. Verslag van de commissaris
5. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2017
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6. Bestemming van de resultaten
7. Kwijting aan de bestuurders
8. Kwijting aan de commissaris
9. Benoeming nieuwe bestuurder
10.Varia.
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 gemeenteraadsbesluit van 14 april 1978 betreffende de goedkeuring van het
ontwerp van statuten van de intercommunale Interza.
 Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 en 43 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad.
 Het gemeentedecreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking.
 Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013 betreffende de aanstelling van
afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de duur van de huidige legislatuur
voor samenwerkingsverbanden die vallen onder het decreet van 18 januari 2013
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van Interza van 19 juni
2018 goed te keuren en de aangestelde volmachtdragers, Geert Laureys, Wim
Mombaerts en Clémence Maes te mandateren om op de jaarvergadering van 19 juni
2018 te handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de
gemeenteraad.
2. Interza zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
12

Havicrem : Algemene vergadering op 27 juni 2018.
Aanleiding:
Email van Havicrem waarin wordt meegedeeld dat de algemene vergadering zal
plaatsvinden op woensdag 27 juni 2018, om 19u00, in het crematorium "Daelhof",
Erasmuslaan 50 te Eppegem, met volgende agenda:
1. Notulen algemene vergadering 20 december 2017: goedkeuring.
2. Personeel: stand van zaken.
3. Gebouw en installaties: stand van zaken
4. Werking 2017 in cijfers: overzicht
5. Jaarrekening 2017: goedkeuring
6. Verslag bedrijfsrevisor: goedkeuring
7. Bestuur: kwijting aan bestuurders en de revisor
8. Varia.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente is aangesloten bij de intergemeentelijke vereniging Havicrem, die werd
opgericht op 10 juni 2003.
Havicrem staat in voor het beheer van één of meerdere crematoria in het arrondissement
Halle-Vilvoorde, een opdrachthoudende vereniging die wordt beheerst door het decreet van
6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Juridische overwegingen:
 Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 en 43 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad.
 Het gemeentedecreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking,
gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013.
 Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013 betreffende de aanstelling van
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afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de duur van de huidige legislatuur
voor samenwerkingsverbanden die vallen onder het decreet van 18 januari 2013
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De punten, vermeld op de agenda van de algemene vergadering van Havicrem van
27 juni 2018, goed te keuren en de aangestelde volmachtdragers, Clémence Maes
(effectief afgevaardigde) of Wim Mombaerts (plaatsvervangend afgevaardigde), te
mandateren om op de algemene vergadering van 27 juni 2018 te handelen en te
beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
2. Havicrem zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
13

Vivaqua: Goedkeuring overdracht waterdistributienet
Aanleiding:
Op 22 juni 2017 besliste de gemeenteraad om de hierna integraal opgenomen bindende
intentieverklaring over de uittreding van de Vlaamse gemeenten uit Vivaqua goed te keuren.
Binnen de intentieverklaring worden in essentie volgende engagementen aangegaan door
de gemeente:
- De gemeente zet zich in om het belangenconflict ingeroepen door het Vlaams parlement
betreffende de ordonnantie die nodig is voor de fusie tussen VIVAQUA en HYDROBRU, te
laten opheffen.
- De gemeente zet de lopende rechtsprocedures tegen VIVAQUA stop.
- De gemeente treedt uit als vennoot van VIVAQUA aan de in de intentieverklaring
uiteengezette modaliteiten, waarvan onder andere;
 Het verkrijgen van het deel in het vermogen (artikel 4.1.1)
 De overname van de activa (artikel 4.1.2)
 De overname van het deel in het personeel (artikel 4.2.1)
 Een afnameverplichting (artikel 4.2.2)
 Verschillende overgangsmaatregelen (artikel 4.2.3)
- Het aanduiden van een nieuwe operator die de taken die thans door Vivaqua
vervuld worden, zal uitvoeren, eveneens voor het einde van 2017.
Op 21 september 2017 besliste de gemeenteraad om - in uitvoering van de
overeengekomen uittredingsvoorwaarden met Vivaqua, in te stemmen met de definitieve
offerte van De Watergroep cvba, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel, voor de overdracht
van de gemeentelijke drinkwatervoorziening van de deelgemeente Steenokkerzeel, met
ingang op 1 januari 2018.
Vivaqua stuurde een mail op 9 mei 2018, waarin zij vragen om - in uitvoering van voormelde
intentieverklaring (overname) - een contract voor overdracht van het waterdistributienet door
Vivaqua te laten goedkeuren door de raad.
Juridische overwegingen:
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen, inzonderheid artikel 35, 42 en
43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en inzonderheid artikels 248 tot en
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen en latere wijzigingen.
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikels 25, 26, 27 en 28.
Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, artikel 23 e.a.
Beslissing gemeenteraad van 15 oktober 2015 over de uittreding uit VIVAQUA.
Beslissing gemeenteraad van 22 juni 2017 over de goedkeuring van de intentieverklaring
inzake de uittreding uit VIVAQUA.
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Beslissing gemeenteraad van 21 september 2017 houdende toetreding tot De Watergroep.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van Vivaqua van 9 mei 2018 en keurt de
overeenkomst goed inzake de overdracht van de waterdistributienet van Vivaqua aan de
gemeente.
14

Algemeen directeur
functiebeschrijving

-

oproeping

zittende

functiehouders

en

goedkeuring

Feiten, context en argumentatie:
Het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december
2017 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018 voorziet in een
integratie van gemeente en OCMW met behoud van afzonderlijke rechtspersonen.
De ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien zal in de eerste plaats vorm zal krijgen
door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen en
financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris
respectievelijk financieel beheerder van gemeente en OCMW.
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in artikel 162 dat er in elke gemeente één algemeen en
één financieel directeur aanwezig is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij
beide ambten worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente.
Het Decreet Lokaal Bestuur bevat een bijzondere overgangsregeling om tijdig en uiterlijk
tegen 01 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te
komen, waarbij het belang van een tijdige, vlotte en transparante invulling wordt benadrukt.
Overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB komt het aan de gemeenteraad toe om enerzijds
de nieuwe algemeen directeur aan te stellen en anderzijds de overblijvende
functiehouder(s) aan te stellen in een adjunct- of passende functie.
Binnen de gemeente en het OCMW van Steenokkerzeel wordt het ambt van
gemeentesecretaris en het ambt van secretaris van het OCMW door verschillende personen
wordt ingevuld.
Bijgevolg is artikel 583, §1 van dit Decreet Lokaal bestuur van toepassing, dat bepaalt:
“Als de titularis van het ambt van gemeentesecretaris en de titularis van het ambt van
secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient,
verschillende personen zijn, of als maar een van beide ambten ingevuld is, kan de
gemeenteraad de titularissen of, in voorkomend geval, de titularis, oproepen om zich binnen
dertig dagen kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur. Na het verstrijken
van de termijn stelt het college van burgemeester en schepenen vast wie zich tijdig en
ontvankelijk kandidaat heeft gesteld.
Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft gesteld,
wordt die persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud
van zijn dienstverband, van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente.
Als twee personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen, stelt de
gemeenteraad uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van
titels en verdiensten één van hen met behoud van zijn dienstverband aan als algemeen
directeur.
Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stelt of als de
gemeenteraad geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid,
vult de gemeenteraad het ambt in door aanwerving of bevordering. De gemeenteraad stelt
de voorwaarden vast voor het ambt van algemeen directeur en stelt daarvoor de
selectieprocedure vast. De algemeen directeur wordt gekozen in functie van de
functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten en van de toetsing aan de
voorwaarden.”
Artikel 583 DLB voorziet in de mogelijkheid om ofwel de zittende secretarissen op te roepen
om zich kandidaat te stellen, ofwel ervoor te opteren om onmiddellijk de nieuwe functie van
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algemeen directeur open te stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen bij wijze van
aanwerving en/of bevordering.
Bijgevolg dient eerst de wijze van aanstelling te worden bepaald.
Het is daarbij aangewezen om voor de invulling van het ambt in eerste instantie voorrang te
verlenen aan de zittende functiehouders en deze zodoende op te roepen om zich hiervoor
kandidaat te stellen.
Het is immers aangewezen om de huidige ervaring en expertise in de rol als leidinggevende
ambtenaar te benutten. Hierdoor kan ook maximaal de continuïteit van de dienstverlening
worden gegarandeerd.
Voorts kan vanuit het zuinigheidsbeginsel moeilijk worden verantwoord dat een nieuwe
algemeen directeur zou worden aangesteld terwijl de huidige functiehouders vervolgens met
behoud van salaris in een adjunct- of passende functie in de organisatie dienen te worden
aangesteld.
De decreetgever voorziet met deze overgangsregeling om zo vlot en transparant mogelijk
tot de invulling van de gemeenschappelijke algemeen directeur te komen.
Aangezien de nieuwe algemeen directeur zowel de gemeente als het OCMW zal dienen te
bedienen zijn de huidige secretarissen het best geplaatst om het ambt van algemeen
directeur in te vullen, gezien hun kennis en ervaring binnen de gemeente en het OCMW.
Zodoende kan de continuïteit en kwaliteit van de openbare dienstverlening op het hoogste
ambtelijke niveau gegarandeerd worden, des te meer doorheen een verkiezingsjaar (dit
vormt ook de bezorgdheid van de decreetgever).
Deze doelstellingen kunnen bereikt worden door in eerste instantie de zittende
functiehouders op te roepen en hun de mogelijkheid te verschaffen zich kandidaat te stellen
voor de invulling van de functie van algemeen directeur.
Zodoende kan besloten worden om het ambt van algemeen directeur in te vullen via de
oproeping van de huidige titularissen.
Zowel de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, in zitting van 20 maart 2018, als de
gemeenteraad, in zitting van 22 maart 2018, keurden het organisatievoorstel inzake de
ambtelijke integratie van gemeente- en OCMW-secretaris overeenkomstig het Decreet
Lokaal Bestuur goed, inzonderheid 1) aanstelling overeenkomstig artikel 583 DLB van de
gemeentesecretaris als algemeen directeur bij de gemeente en 2) aanstelling
overeenkomstig artikel 589 DLB van de OCMW-secretaris als afdelingshoofd Personeel en
Organisatie bij de gemeente.
De functie van algemeen directeur vormt een nieuwe functie, zodat hiervoor een nieuw
ontwerp van functiebeschrijving werd opgemaakt, dat heden ter goedkeuring wordt
voorgelegd.
Artikel 589 DLB voorziet in een waarborgregeling voor de zittende functiehouder die niet
wordt aangesteld als algemeen directeur: de secretaris die geen algemeen directeur wordt,
wordt hetzij aangesteld als adjunct-algemeen directeur bij de gemeente, hetzij aangesteld in
een passende functie van niveau A bij de gemeente, het OCMW of een verzelfstandigde
entiteit of vereniging van gemeente respectievelijk OCMW.
Van deze waarborgregeling zal toepassing moeten worden gemaakt, gezien de gemeente
en het OCMW vandaag elk over een secretaris beschikken.
Bijgevolg is het aangewezen om in een wervingsreserve te voorzien voor de niet als
directeur aangestelde functiehouder, zodat de continuïteit gegarandeerd blijft.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de schriftelijke oproeping van
de functiehouders, waarbij in de uitnodiging hiertoe bepaald zal worden dat de kandidaten
zich schriftelijk kandidaat dienen te stellen ter attentie van de voorzitter van de
gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen; dat de termijn van dertig
dagen overeenkomstig de toelichting bij artikel 583 DLB een aanvang neemt vanaf de dag
die volgt op de dag van de oproeping.
Juridische overwegingen:
Decreet lokaal bestuur, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen zoals voorzien
door deel 6 - titel 2 - hoofdstuk 2 (art. 581-589).
Besluit:
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. De zittende secretarissen overeenkomstig artikel 583, §1 DLB op te roepen om
zich kandidaat te stellen binnen een termijn van dertig dagen na oproeping voor het ambt
van algemeen directeur.
Artikel 2. Opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen om de
functiehouders bedoeld in artikel 1 schriftelijk uit te nodigen zich kandidaat te stellen, de
tijdigheid en ontvankelijkheid van de kandidaturen vast te stellen, om deze vervolgens
opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen. Bij de oproeping dient onderhavige
beslissing, de functiebeschrijving en de wijze waarop de kandidaturen ingediend moeten
worden, meegedeeld te worden.
Artikel 3. Om overeenkomstig artikel 589, §3 DLB in een wervingsreserve te voorzien voor
de functie van algemeen directeur, met opname van de niet aangestelde functiehouder. De
geldigheidsduur wordt vastgesteld op 31 december 2023.
Artikel 4. De aangepaste functiebeschrijving van algemeen directeur wordt goedgekeurd.
Secretaris
Bijkomende agendapunten gemeenteraadsleden :
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Vraagstelling om bij de volgende begrotingswijziging een budget te voorzien voor het
verleggen van de beek naast Den Dam. (Gilbert Van Ostaede)
Aanleiding:
Gilbert van Ostaede geeft toelichting over dit agendapunt :
Motivatie : Zie collegeverslag van 7.5.18 verkregen op 16.5.18
Punt 2 : 2. Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 8 Recreatiezone Den Dam definitieve vaststelling
De GECORO heeft naar aanleiding van de resultaten van het openbaar onderzoek volgend
advies uitgebracht op 29 maart 2018:
"Daarnaast adviseert de GECORO dat voor de heraanleg van de beek zo spoedig mogelijk
budget wordt voorzien."
Besluit:
Schepen Geert Laureys antwoordt dat dit nog niet kan, omdat er eerst een bosbeheersplan
dient gemaakt te worden. Eerst moet er gezocht worden wat de meest ecologische manier
is om de beek te verleggen, waarna pas een budget kan opgemaakt worden.
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Vraagstelling om bij volgende begrotingswijziging een aanpassing te laten gebeuren
van het budget OW028 (infrastructuur voetbal KSVO, tennis Ter Ham en petanque
Den Dam. (Gilbert Van Ostaede)
Aanleiding:
Gilbert Van Ostaede geeft toelichting over dit agendapunt :
Motivatie : Gemeenteraad 21/12/2017 - eNotulen
VRAAG : Gilbert Van Ostaede
*Waar in het budget 2018 zijn er nu voldoende financiële middelen om die petanquebanen
voor petanqueclub " Den DAM " in 2018 aan te leggen op Den DAM met de nodige extra
parking ?
* Waar in het budget 2018 is er budget voorzien voor de bouw van 2 nieuwe
kleedkamers voor Tennis Ter ham ?
eNotulen
D/. Den Dam: petanque en tennis staat niet in budget?
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Geert antwoordt dat deze budgetten zijn voorzien sedert budget 2017 - OW028, op vraag
van Gilbert.
Ter info:
- Wat is budget OW028 zoals Geert informeerde sinds 2017?
Dat budget ( investeringsenveloppe ) met titel ENKEL VOOR KSVO :
" OW028 is nu : Voetbal Steenokkerzeel: aankoop gronden+ aanleg parking en veld +bouw
nieuwe kleedkamers "
MAAR waarop ook voorzien is investeringen voor 2 andere sportclubs, naast budget
voor KSVO , ook
actie 1419/001/001/001/014 , Nieuwe buitenbanen petanque voor nu 12.000 €
actie 1419/001/001/001/018 , Bouw 2 kleedkamers tennis Ter HAM voor nu 40.000 €
Dus voor de duidelijkheid zeker bij hogere investeringen voor Tennis of Petanque indien
nodig ofwel
* Titel Budget OW028 aanpassen met vermelding ook investering voor tennis Ter HAM en
petanque club Den DAM.
* Of een afzonderlijk nieuw budget voor tennis Ter HAM en petanque Den DAM volgens hun
infrastructuur behoeften.
bv Zie bij " Budget OW027 "Herlocalisatie voetbal en Jeugdhuis Melsbroek ", was het
duidelijk met in het budget een vermelding voor 2 verenigingen.
Besluit:
Schepen Geert Laureys antwoordt dat dit niet kan in het huidige BBC. Onder de acties van
OW28 staat dit wel duidelijk gedefinieerd en gebudgetteerd.
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Vraagstelling om bij volgende begrotingswijziging om de uitvoering van het
collegebesluit van 20 november 2017 om 10% van het gunningsbedrag
als
vermindering door te voeren op de gemeentefinanciering voor de bouw van de school
Sint-Cajetanus. (Gilbert van Ostaede)
Aanleiding:
Gilbert Van Ostaede geeft toelichting over dit agendapunt :
Motivatie : Dit college besluit kreeg ook de goedkeuring met de
gemeenteraadsbeslissing van 21.12.2017
Kan het budget ( investeringsenveloppe 0W064 nu 1.677.000 € ) aangepast worden met
een vermindering van 10% op het gunningsbedrag van 3.512.613,99 € BTW incl. of 351.261,39 € ,
a/ Zie verslag gemeenteraad van 21.12.2017
Punt GR/2017/300 Bouwen van nieuwe klaslokalen Sint -Cajetanus , aanpassing
verdeelsleutel.
eNotulen
De verdeelsleutel werd voor de nieuwbouw werd bepaald op 37% voor de gemeente, 63%
voor Kops.
Op 13 november 2017 nam het college kennis van een document, opgemaakt door DIKO
(ondersteuning katholiek onderwijs), waarin 3 scenario's worden voorgesteld scenario 1:
optimalisatie subsidies - verdeelsleutel 37/63 (huidige situatie)
scenario 2: optimalisatie subsidies - verdeelsleutel 43/57
scenario 3: geen optimalisatie subsidies - verdeelsleutel 56/44
eNotulen
Voor de gemeente zou scenario 2 een meerkost betekenen van 240 235,88 euro.
Op 20 november jl. besliste het college principieel het volgende:
- akkoord met scenario 2.
- we streven naar 10% besparingen binnen gunningsbedrag ten voordele van de
gemeente.
eNotulen
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plaats in beleidsplan en budget
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018,
investeringsenveloppe OW064, inclusief de meerkost voor de nieuwe verdeelsleutel
b/ Zie Notulen van het college van Burgemeester en Schepenen van 19 maart 2018
Punt 9. Bouwen van nieuwe klaslokalen en renovatie van het kloostergebouw en het
kantschooltje in de vrije basisschool Sint-Cajetanus te Perk - Perceel 1: Ruwbouw en
afwerking, HVAC en sanitair, elektriciteit en lift: goedkeuring gunning (861.2)
De brief van Agion van 13 maart 2018, houdende de gunningsbrief.
Besluit:
3. De opdracht “Bouwen van nieuwe klaslokalen en renovatie van het kloostergebouw en
het kantschooltje in de vrije basisschool Sint-Cajetanus te Perk - Perceel 1: Ruwbouw en
afwerking, HVAC en sanitair, elektriciteit en lift” wordt gegund aan de laagste regelmatige
bieder, zijnde Postelmans - Frederix nv, Commelo 8 te 3580 Beringen, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1 187 149,99 excl. btw of € 1 258 378,99 incl. btw (€
71
229,00
Btw
medecontractant)
aandeel
gemeente.
Het aandeel van KOPS bedraagt € 2 126 636,79 excl. btw of € 2 254 235 incl. btw op
voorwaarde
dat
er
een
visum
verkregen
wordt.
DUS:
Gunningsbedrag: 1.187.149,99€ + 2.126.636,79€ = 3.313.786,78 € excl BTW
1.258.378,99€ + 2.254.786,78€ = 3.512.613,99€ incl BTW
Besluit:
Burgemeester Kurt Ryon antwoordt dat dit niet kan, omdat deze besparing nog niet is
gerealiseerd. Er wordt verwezen naar het college van 19 maart 2018, maar deze werd
ingetrokken op 26 maart 2018. Op de werfvergaderingen wordt er systematisch gezocht
naar besparingen, gedurende de bouwwerken. Ook de fractie van de vraagsteller is op deze
werfvergadering welkom.
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Vraagstelling over de snelheidsvertragers in de Achter de Hovenstraat, Damlaan, de
Prooststraat, het breed deel van de Lesagestraat, Dijkstraat, Bruyneelstraat en
Wambeekstraat. (Gilbert Van Ostaede)
Aanleiding:
Gilbert Van Ostaede geeft toelichting over dit agendapunt :
VRAAG : Wanneer komen er nu eindelijk tegen het gevaarlijk sluipverkeer
snelheidsvertragers op de Achter de Hovenstraat, Damlaan , deel Prooststraat , op breed
deel van de Lesagestraat , Dijkstraat , Bruyneelstraat en mogelijk nu ook in de
Wambeekstraat
?
Kunnen deze verkeersremmers op die wegen ook bomen zijn ?
Motivatie : Zie reeds mijn vraag per mail aan het college op 12 april 2013.
Daar na de werken de DAMLAAN een heraanleg krijgt, stel ik mij de vraag als er dan
toch werken zijn met tijdelijke last voor de plaatselijke bewoners, kunnen we dan nu niet bij
de heraanleg naast het goed voorstel om bomen te planten ook ” wettelijke
verkeersremmers ” plaatsen . Dit om het probleem van sluipverkeer met hoge snelheid af te
remmen. Ik weet dat het niet gratis is, maar nu liever prioritair een uitgave voor veiligheid.
Kan er een globaal plan met verkeersremmers komen voor het sluipverkeer Achter de
hovenstraat , Damlaan, gedeelte van de Prooststraat, Dijkstraat en de Bruyneelstraat?
Besluit:
Schepen Wim Mombaerts antwoordt dat er al een tijd gewerkt wordt aan het project ANPR
in de Lesagestraat. In het najaar wordt dit uitgerold als proefproject. In juni is er nog een
politieoverleg om extra maatregelen te bekijken voor deze omgeving.
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Vraagstelling over de speeltuinen en speeltuigen die niet bruikbaar zijn door
wildgroei van onkruid. (sp.a-fractie)
Aanleiding:
Rony Blommaert geeft toelichting over dit agendapunt :
De toestand van de speeltuin geschikt voor kleuters en kinderen van de lagere school in
wijk Dijkveld tussen Biestweg en Dijkveldweg is ronduit bedroevend en ergerlijk. De distels
staan 60 cm hoog volledig onder het speeltuig, waardoor dit niet bruikbaar is zonder risico's
voor de kinderen. Waarom is er een gebrek aan courant onderhoud van de speelperken?
Er kan toch niet gezegd worden dat de wildgroei van dit onkruid een verrassing is in deze
tijd van het jaar.
Ter illustratie voegen wij enkele beelden bij van het beroerende uitzicht.
Besluit:
Schepen Jerry Casier antwoordt dat deze opmerking terecht is. Dit is te wijten aan
verschillende oorzaken: enerzijds voert een aannemer de maaiwerken van het grasveld uit,
het onkruid bestrijden dient te gebeuren door onze dienst werken in eigen beheer. Er zou
een betere coördinatie tussen deze beide partijen moeten zijn. Anderzijds is onze dienst
werken in eigen beheer onderbemand door afwezigheden, zeker in tijden van ecologische
onkruidbestrijding.
Bovendien zouden er hierover sneller signalen van onze diensten moeten komen, als er
problemen ontstaan om deze situatie onder controle te houden.
Ondertussen zijn de speeltuinen geïnspecteerd en onderhouden.
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Gemeentelijke
(sp.a-fractie)

aanplakborden

voor

gemeenteraads-/provincieraadsverkiezingen.

Aanleiding:
Rudy Peeters geeft toelichting over dit agendapunt :
Naar aanleiding van het debat op de gemeenteraad van 23 november 2017 betreffende tot
het niet langer meer plaatsen van officiële gemeente verkiezingsborden is er geen verdere
feedback gevolgd over het al dan niet plaatsen van de gemeentelijke verkiezingsborden.
Gezien intussen iedereen bezig is met de voorbereidingen inzake planning, budgetten is het
opportuun kennis te hebben van de uiteindelijke beslissing.
Sp.a is ervan overtuigd dat deze borden wel degelijk zeer nuttig zijn, alleen wegens het
gegeven dat zelfs in deze digitalisering niet alle inwoners in de gemeente vertrouwd en
vaardig zijn met de digitale kennisverspreiding.
Wij pleiten dan ook voor het (voorlopige) behoud van deze borden voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober a.s., maar het is zeker zinvol om onszelf de
vraag te stellen voor daarna.
Graag wil sp.a dit ter stemming voorleggen zodat de heersende onduidelijkheid voor iedere
partij verdwijnt. Wij zullen ons democratisch neerleggen bij de uitslag van de
meerderheidsbeslissing.
Besluit:
stemming over het ter beschikking stellen van gemeentelijke borden voor de
gemeenteraadsverkiezingen :
Met 12 stemmen voor (Jerry Casier, Jan Van hoof, Luc Van Holle, Bart Verstockt, Danny
Liekens, Gilbert Van Ostaede, Johan Vansintejan, Gilbert Jaspers, Christophe Ponsard,
Chris Boeykens, Rudy Peeters, Rony Blommaert), 7 stemmen tegen (Marleen Ral, Kurt
Ryon, Wim Mombaerts, Geert Laureys, Jelle Mombaerts, Clémence Maes, Herman Godts)
stemming over het ter beschikking stellen van gemeentelijke borden voor
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provincieraadsverkiezingen:
Met 8 stemmen voor (Jerry Casier, Jan Van hoof, Luc Van Holle, Bart Verstockt, Danny
Liekens, Johan Vansintejan, Rudy Peeters, Rony Blommaert), 10 stemmen tegen (Marleen
Ral, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Geert Laureys, Jelle Mombaerts, Clémence Maes,
Herman Godts, Gilbert Jaspers, Christophe Ponsard, Chris Boeykens), 1 onthouding
(Gilbert Van Ostaede)
De gemeenteraad geeft de voorkeur aan:
1) panelen voor de gemeenteraadsverkiezingen en
2) geen panelen voor de provincieraadsverkiezingen en adviseert het college in die zin.
Kandidaten voor de provincieraadsverkiezingen mogen afficheren op de gemeentelijke
borden.
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Vraagstelling over de onduidelijke verkeerssituatie op 17 mei 2018 (sp.a-fractie)
Aanleiding:
Rudy Peeters geeft toelichting over dit agendapunt :
Op donderdag 17/05/18 werden onze inwoners verrast door de onduidelijke
verkeerssituatie in Steenokkerzeel.
Wij begrijpen dat niet over alle zaken kan gecommuniceerd worden, maar vatten niet dat
inwoners moeilijkheden hadden om hun woning te verlaten of te bereiken zonder
voorgaande minimale info.
Tevens was op de gemeentelijke webstek geen spoor te vinden van berichten van
mogelijke verkeershinder. Waarom werd er via de webstek of facebookpagina niet
gecommuniceerd over mogelijke verkeershinder in het dorp ?
Blijkbaar waren bezoekers van school Ter Ham wel in kennis gesteld van verwachte
verkeershinder. Waarom niet alle betrokkenen dan ?
Besluit:
Burgemeester Kurt Ryon antwoordt dat alle inwoners vrije toegang en doorgang hadden in
de omringende straten. Enige omlegging was dat je naar de Bruyneelstraat moest in plaats
van via de Hamdreef. Er was wel voldoende informatie aan de buurtbewoners, er was tijdig
signalisatie aangebracht. Er was een internationale top van militairen waar verder niets over
mocht gecommuniceerd worden door de gemeente.
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Vraagstelling betreffende trage wegen. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Toelichting : Evaluatie van gemeentelijke Trage Wegen-beleid.
01a. Nu het voorjaar vordert en de planten groeien blijkt in de praktijk dat er heel wat
bestaande, zichtbare Trage Wegen niet onderhouden geraken. Wat is de oorzaak hiervan?
01b. Via een participatietraject TW werden de Trage Wegen ingedeeld in 3 categorieën.
In categorie 1 werden de prioritair te ‘behandelen’ Trage Wegen ingedeeld.
Volgens het Actieplan trage Wegen (cat. 1) moeten er 8 TW-en (of delen van) TW-en voor
het einde van 2018 toegankelijk gemaakt worden.
voetweg 42 ( deel 301 en 304 ), voetweg 35 ( 306) , voetweg 38 ( deel 313) voetweg 19 (
319 Paquay-Thesinweg) , voetweg 26 ( Oudebosweg deel 201 ), voetweg 3 (deel 218) en
voetweg 71 (deel 120).
Wat is de SVZ van deze TW ?
01c. Aan welke TW-en is het jaarlijkse TW-budget van 60.000 euro de voorbije jaren
besteed?
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Besluit:
Schepen Wim Mombaerts antwoordt als volgt:
 Tot op heden zijn reeds 7 trage wegen gerenoveerd of heropend : Perkstichelweg,
Snysselsbosweg, Groenegrachtweg, Boektkerkweg, Hondenbergweg,
Meulekensweg, Buurtweg 15. Binnenkort wordt de 8ste trage weg heropend :
voetweg 38 ter hoogte van het H. Hart.
 Wat het dossier van de trage wegen betreft, kan ik stellen dat we hier goed op
schema zitten. Sinds 2013 is er al heel wat werk verricht ( inventarisatie,
participatie,…). Er was een achterstand gecreëerd tijdens de vorige legislaturen.
 Ik wil wel even opmerken dat het niet klopt dat de prioritaire wegen toegankelijk
moeten gemaakt worden tegen 2018. Wat wel moet is dat er voor eind 2018 een
dossier moet opgestart zijn om deze 8 prioritaire wegen te openen. Zo hebben we
de komende weken gesprekken met aangelanden van de laatste 2 prioritaire trage
wegen met het oog op een akkoord tot verlegging. Zo kunnen we een landmeter
aanstellen voor verschillende trage wegen tegelijk.
 Dit zijn dus de 8 prioritaire trage wegen (1 met 2 delen) uit Cat.1, en hun stand van
zaken:
- Voetweg 42 Perk (2 delen, waarvan het dossier van deel 1 voor een eerste keer
op de GR kan komen in september. Voor deel 2 is er een vergadering met de
aangelanden in juni)
- Voetweg 35 Perk (OO is lopende)
- Voetweg 38 Perk (alle aangelanden hebben hun afsluitingen verzet en/of hagen
gesnoeid, 1 aangelande heeft een aanmaning gekregen en zou normaal nu ook
klaar moeten zijn)
- Voetweg 19 Perk (gepland om uit te uitnodigen in juni)
- Voetweg 26 Melsbroek (weg is reeds jaren toegankelijk, het gaat hier om de
verlegging naar de huidige bedding die in gebruik is. Alle verbintenissen zijn binnen,
het dossier kan een eerste keer op de GR verschijnen in september)
- Buurtweg 3 Melsbroek (doorsteek thv KMO Steen III, komt in orde via RUP, dmv
voorwaarde voor vergunning)
- Voetweg 71 Steenokkerzeel (onderhandelingen reeds gevoerd, landmeter moet
nog aangesteld worden)
 Ik wil benadrukken dat aan een heropening van een trage weg heel wat procedures
dienen doorlopen te worden : onderhandelen aangelanden, landmeter, tweemaal
behandeling op gemeenteraad, openbaar onderzoek, bouwvergunning.
 Momenteel is er nog niet het hele bedrag besteed voor de heraanleg : geld dat niet
gebruikt is, kan overgeheveld worden naar het volgende werkjaar. Er was deze
legislatuur €360.000 voorzien voor de trage wegen.
 Het onderhoud van deze trage wegen gebeurt door een aangestelde aannemer of
de gemeente zelf.
23

Vraagstelling waarom de vraag tot toetreding van de gemeente Steenokkerzeel aan de
statiegeldalliantie nog niet is voorgelegd aan de milieuraad. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Statiegeld alliantie ?
Toelichting .
Op de GR van 18/01/2018 stelt de Groenfractie de mondelinge vraag (wegens de actualiteit
van het onderwerp) of het bestuur zou willen toetreden tot de Statiegeldalliantie. De actie
was net uit de startblokken geschoten. Er waren nog maar 17 gemeenten aangesloten.
De mondelinge vraag werd op deze GR verworpen.
Uit de notulen :
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Toetreden tot de statiegeldalliantie? (Groen)
Aanleiding
De Groen-fractie vraagt of het college van plan is toe te treden tot de
Statiegeldalliantie, wat al verschillende gemeenten gedaan hebben.
Besluit:
De voorzitter antwoordt dat deze vraag niet voldoet aan de voorwaarden van
een mondelinge vraag volgens het huishoudelijk reglement en bijgevolg niet
kan behandeld worden.
Op 05/02/2018 verschijnt de statiegeldalliantie op de tafel van het college.
(Zonder verwijzing naar de insteek van de Groenfractie op GR )
Toetreding tot statiegeldalliantie?
Aanleiding
Wat zijn de modaliteiten om toe te treden tot de Statiegeldalliantie.
Feiten, context en argumentatie
De Statiegeldalliantie vraagt aan maatschappelijke organisaties, lokale
overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties om zich te
verenigen in de Statiegeldalliantie om samen te ijveren voor de invoering van
statiegeld op blikjes en plastic flessen.
De partners van de Statiegeldalliantie willen:
- een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en
zeeën door plastic flessen en blikjes
- een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij
de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor
verantwoordelijk maken
- een echt duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen
De Statiegeldalliantie vraagt:
- aan de Nederlandse regering om het statiegeldsysteem in 2018 uit te breiden
tot blikjes en alle grote en kleine PET flessen in Nederland
- aan de regeringen van de Belgische gewesten in Vlaanderen, Brussel en
Wallonië om het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine
plastic flessen in 2018.
De invoering van statiegeld zouden de kosten van het opruimen en verwerken
van zwerfvuil verminderen. Statiegeld is een eerste stap naar circulaire
economie.
Besluit:
1. Het college neemt kennis van het doel van de Statiegeldalliantie.
2. Het college staat hier positief tegenover maar wenst bijkomend advies te
vragen aan de MAR. Het advies zal vervolgens voorgelegd worden aan het
college.
Op de gemeenteraad van 22 februari 2018 wordt de Groene motie tot stemming over de
statiegeldalliantie goedgekeurd door de gemeenteraad.
Besluit:
De gemeenteraad keurt de hierboven vermelde motie goed, onder voorbehoud
van het gunstig advies van de MAR.
Op 5 april 2018 en op 4 mei 2018 is de MAR samengekomen. Na lezing van de verslagen
van deze vergaderingen blijkt dat de toetreding tot de statiegeldalliantie NIET werd
besproken op de MAR.
Tussen de eerste vraag ( 18 jan. 2018 of college van 05/02/2018 ) en heden (24 mei 2018)
zijn er 4 maanden verlopen.
Als zelfverklaard gemeentelijke-pionier-in-duurzaamheid ( zie Beleidsvisie 2013-2018)
begrijp ik niet waarom deze vraag niet aan de MAR werd voorgelegd.
Vraag 2 : Waarom werd de vraag tot toetreding van de gemeente Steenokkerzeel aan de
Statiegeldalliantie na 4 maanden nog niet aan de Milieuraad voorgelegd zoals besloten op
het college van 05/02/2018 en op de GR van 22/02/2018?
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Besluit:
Schepen Jerry Casier antwoordt dat dit wel op de MAR is besproken in maart, waarna het
college hiervan kennis heeft genomen.
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Vraagstelling naar de stand van zaken betreffende de vergroening van het publieke
domein van Steenokkerzeel (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Inventarisatie pleintjes en percelen.
Wat is de SVZ ivm de inventarisatie van pleintjes en percelen.
Historiek van dossier :
Schriftelijke vraag van Groen op GR van 23/06/2016
Schriftelijke vraag van Groen op GR van 23/02/2017
Schriftelijke vraag van Groen op GR van 23/03/2017
MAR-verslag van vergadering van 05/04/2017
Uit MAR-verslag van 05/04/2017 :
Inventaris van verloren pleintjes van de gemeente voor optimalisatie van het
onderhoud + zoeken van peterschap voor bepaalde percelen. Er zal een
gemeentereglement gemaakt worden. Het is vrijwilligerswerk maar de
gemeente zorgt voor plantgoed. Er zal ook voor verzekering gezorgd worden.
Elke persoon die een perceel wil onderhouden zal een contract aangeboden
worden voor ondertekening.
Vraag : Wat is de SVZ ivm de ‘vergroening’ van het publieke domein van Steenokkerzeel ?
Besluit:
Schepen Jerry Casier antwoordt dat het aangewezen is om hier opnieuw publiciteit voor te
maken, want er schreef zich maar 1 vrijwilliger in. Hij kan een actuele lijst met alle groene
pleintjes overmaken.
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Vraagstelling waarom het college de aanvraag tot uitbating van een frietkraam in
Melsbroek weigerde. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Terugkijkend naar de voorbije (bijna) 6 jaar, vinden we het toch een een jammerlijke zaak
dat het bestuur geen toestemming heeft gegeven aan de vraag tot uitbating van een
frietkraam in Melsbroek. Ook een ‘frietkot’ draagt volgens ons bij aan de leefbaarheid van
een dorp, aan de bruis-factor van een dorp.
Het college weigerde de toelating o.a. omdat het frietkraam te veel geur-overlast zou
veroorzaken en er te veel parkeerplaatsen zouden moeten verdwijnen.
Vraag : Waarom weigerde het college eigenlijk deze aanvraag? In Steenokkerzeel en Perk
zijn de frietkoten ook niet inpandig. Waarom zou dat voor Melsbroek wel moeten? Werd er
naar alternatieven gezocht ?
(En aangezien ik de bewuste collegeverslagen niet dadelijk terugvindt … Is er een
mogelijkheid dat er voor raadsleden ook een zoekfunctie in de e-notulen mogelijk kan
gemaakt worden ?)
Besluit:
Burgemeester Kurt Ryon antwoordt dat dit niet op een college behandeld is. Er is wel een
aanvraag geweest, waardoor er een heleboel parkings uit het centrum van Melsbroek
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zouden ingepalmd worden. De diensten hebben gemeld dat dit niet kon, wegens de
mobiliteitsproblemen in Melsbroek. Er werd een alternatief geformuleerd voor deze persoon,
waar hij niet op is ingegaan. Misschien biedt het kerkenbeleidsplan een opportuniteit?
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Vraagstelling naar de stand van zaken betreffende de eigendomskwestie van het
chiroplein/Pastorieplein. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Wat is de stand van zaken inzake de eigendomskwestie van het Chiroplein/Pastorieplein?
Besluit:
Schepen Jelle Mombaerts antwoordt dat op 1 juni de zaak zal worden behandeld door de
rechtbank.
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Vraagstelling naar het standpunt van het bestuur over het autoverkeer op voetweg 15.
(Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
De heraangelegde Vogelzang (voetweg 15) nodigt blijkbaar uit tot (meer) autoverkeer.
Wat is het standpunt van het bestuur over autoverkeer op voetweg 15?
Besluit:
Schepen Wim Mombaerts antwoordt dat dit probleem werd besproken, er zal een nieuw
bord worden geplaatst, dat op maat moet worden gemaakt. Landbouwers moeten kunnen
passeren, maar niet particulieren. We houden het in de gaten, en hebben nog alternatieve
mogelijkheden.
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Vraagstelling betreffende de evaluatie van de zone 30 in Melsbroek (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Kan het bestuur x maanden na de invoering van de zone 30 een overzicht geven van de
impact van deze zone op het sluipverkeer?
Hoeveel wagens werden er geflitst en hoeveel percent van de geflitste wagens waren niet
van Melsbroek ?
Besluit:
Schepen Wim Mombaerts antwoordt dat er al meer dan 270 PV's werden opgesteld,
waarvan velen van buiten de gemeente zijn. Er kan een positieve evolutie vastgesteld
worden, de mensen kennen de nieuwe situatie ondertussen.
We blijven het opvolgen. In de volgende budgetwijziging zullen er permanente
snelheidsmeters voorzien worden.
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Vraagstelling betreffende de parkeerproblemen in privéstraat met toegang tot
Wijckmansstraat. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
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Twee handelaars maakten melding van doorgangsproblemen ( vnl. op zondag) in deze
straat. Mensen/leveranciers/klanten kunnen de straat vaak niet uitrijden omdat wagens de
doorgang blokkeren.
De bakkerij waarvan het atelier op deze straat uitkomt, heeft deze problemen al gemeld
aan het bestuur maar kreeg te horen dat dit probleem geen prioriteit heeft.
Vraag : Wil/kan het bestuur tegen het foutparkeren in deze straat al dan niet iets doen?
Besluit:
Burgemeester Kurt Ryon antwoordt dat de mensen de situatie kennen. Dit is privéweg, er
mag hier geen officiële signalisatie aangebracht worden en waar de politie niet mag
optreden. De eigenaar mag dit zelf wel aanbrengen.
De gemeente kan dit niet oplossen.
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Vraagstelling betreffende de stand van zaken van de klimaatmobiel. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
SVZ Klimaatmobiel De Klimaatmobiel heeft driemaal halt gehouden in Steenokkerzeel om
aan mensen advies te verlenen over energierenovaties. (Een samenwerking van
Klimaatnetwerk Vlaanderen, 3Wplus en de gemeente Steenokkerzeel)
- van 2 tot 20 april 2018 aan sporthal Hertblock
- van 23 april tot 4 mei 2018 op het Hinckaertplein
- van 7 tot 11 mei 2018 in Humelgem
Hoeveel mensen hebben de klimaatmobiel in totaal bezocht ? Hoe was de respons?
Besluit:
Schepen Jerry Casier antwoordt dat de cijfers nog niet werden verkregen, van zodra we ze
krijgen sturen we ze door.
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Vraagstelling betreffende het benovatie-infomoment. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Hoeveel mensen hebben het benovatie-infomoment in totaal bezocht ? Hoe was de
respons?
Besluit:
Schepen Jerry Casier antwoordt dat dit geen initiatief van de gemeente was, maar van
Beweging.net. Er was slechts 1 persoon aanwezig.
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Vraagstelling over over de stand van zaken betreffende 'naleving goed nabuurschap
Brabantse Golf'. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Vraagstelling betreffende lichtpollutie en het naleven
nabuurschap door vzw De Brabantse Golf. (Groen-fractie)
Aanleiding
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Lichtpollutie

van

goed
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Sinds vorig najaar heeft de vzw Brabanste Golf heel felle lichten geïnstalleerd
op het hok van het oefenterrein. Zo fel dat men ‘s avonds en ‘s nachts verblind
wordt door de felle straling.
Met deze verlichting slaat de lichtpollutiemeter ver in het rood.
Kan het bestuur aan de Brabantse Golf vragen om deze verstralers zo af te
dekken, dat enkel het oefenterrein wordt verlicht en niet een half dorp?
Nabuurschap
De bewoners van 7 huizen van de Passiewijk wiens tuin grenst aan de
Burgdreef krijgen door de wildgroei van de door de Brabantse Golf
aangeplande houtkant geen invallend zonlicht meer in de tuinen.
Zou het bestuur bij Brabantse Golf er attent willen opmaken dat het van goed
nabuurschap zou getuigen mochten ze de houtkant ( zoals aangewezen om de
2/3 jaar te snoeien) en om daar een hogere afsluiting te plaatsen om de
golfballetjes tegen te houden ?
Besluit:
Deze vraag zal behandeld worden door schepen Casier, afwezig wegens
ziekte, die hierover aan de raadsleden zal rapporteren per mail.
Besluit:
Schepen Jerry Casier antwoordt dat er een overleg met de Brabantse golf is geweest. De
houtkant was toen al verwijderd door de club. Wat betreft de de lichtpollutie heeft hij een
andere mening: de golf heeft gekozen voor LED-verlichting, met een beperkte straling, dit is
een ondersteuning in de wintermaanden tot 20u00, niet later en niet in de zomer. Jerry vindt
de hinder eerder beperkt. De Brabantse golf is bereid om bij eventuele klachten te bekijken
of er aanpassingen mogelijk zijn.
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Vraagstelling over motivatie van het college bij een bouwvergunning te Melsbroek.
(Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
In het CBS van 7 mei 2018 staat een bouwvergunning te lezen ( Van Asschestraat 2, 1820
Melsbroek )
Vanaf pagina 40.
Mogen we weten waarom het bestuur dit pand ( Sellaerstraat 28) + tuin van Erfgoedwaarde
met deze vergunning te niet doet?
Het volledige eigendom is opgenomen in de inventaris van landschappelijk erfgoed als
historische tuin of park.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134125
Ik dacht dat met dit bestuur Erfgoedrelicten – objecten iets beter beschermd zouden zijn dan
in tijden van de grote afbraak van de vorige besturen.
Besluit:
Schepen Wim Mombaerts antwoordt dat in 2012 al een vergunning werd afgeleverd aan
deze bouwheer, die ondertussen vervallen is. Het college heeft een latere aanvraag 2x
geweigerd, waartegen deze niet in beroep is gegaan. Dit jaar volgde een nieuwe aanvraag,
en kreeg hij zijn vergunning, onder bepaalde voorwaarden., bv. m.b.t. de ingroening en het
instandhouden van de tuin.
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Vraagstelling over Haviland. (Jan Van hoof)
Aanleiding:
Jan Van hoof geeft toelichting over dit agendapunt :
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FEITELIJKE GEGEVENS
1. Het bestuur doet pas recent, intensief en tegen betaling beroep op de diensten van
Haviland. Schematisch kan een en ander als volgt worden weergegeven.
1A. ASSISTENTIEWONINGEN MULSLAAN
1. Datum opdracht: Gemeenteraad d.d. 26 mei 2016.
2. Ereloon (met uitzondering van “andere prestaties”):
1. Voor de studie en bouwopvolging van het project:
1. Schijf van 0 tot 500.000 EUR:
3,25 %.
2. van 500.000 tot 1.000.000 EUR: 3,00 %.
3. van 1.000.000 tot 1.500.000 EUR: 2,85 %.
4. van 1.500.000 tot 2.000.000 EUR: 2,70%
5. daarboven:
2,55%
2. Voor de veiligheidscoördinatie ontwerp- en verwezenlijking:
1. Schijf van 0 tot 500.000 EUR:
1,50 %.
2. van 500.000 tot 1.000.000 EUR: 1,25 %.
3. van 1.000.000 tot 1.500.000 EUR: 1,00 %.
4. van 1.500.000 tot 2.000.000 EUR: 0,90%
5. daarboven:
0,80%
3. Voor de verslaggeving “energieprestatie en binnenklimaat”:
1. Schijf van 0 tot 500.000 EUR:
0,60 %.
2. van 500.000 tot 1.000.000 EUR: 0,50 %.
3. van 1.000.000 tot 1.500.000 EUR: 0,40 %.
4. van 1.500.000 tot 2.000.000 EUR: 0,35%
5. daarboven:
0,30%
3. Oorspronkelijk budget (september 2016): 1.770.000 EUR + raming erelonen: 165.000
EUR. Budget na begrotingswijziging 1/2017 (oktober 2017): 2.400.000 EUR + raming
erelonen: 200.000 EUR + voorziene opbrengsten uit verkoop in 2018: 700.000 EUR.
4. Geschat ereloon voor Haviland (op 2.400.000 EUR): 106.100 EUR.
1B. PARKEERTERREIN VAN FRACHENLAAN
1. Datum opdracht: Gemeenteraad d.d. 01 en 22 juni 2017.
2. Ereloon (met uitzondering van “andere prestaties”):
1. Op werkelijke kostprijs voor studie/ontwerp/begeleiding: 6,00%.
2. Op werkelijke kostprijs voor veiligheidscoördinatie: 1,00%.
3. In de praktijk:
 Oorspronkelijk was het ereloon “indicatief” bepaald op basis van de “laatste ruwe
raming van de parking” (sic in de gemeenteraadsbeslissing): 8.470 EUR (inclusief
BTW).
 Op de Gemeenteraad van 19/10/2017 werd de oorspronkelijke kostprijs van 91.000
EUR gebracht op 150.000 EUR. Verhoudingsgewijze stijgt het ereloon van Haviland
met 5.138,47 EUR.
1C. VOETBALTERREIN KSVO
1. Datum opdracht: Gemeenteraad 23 maart 2017.
2. Ereloon (met uitzondering van “andere prestaties”):
1. Studie en opvolging:
1. Schijf 0 – 500.000 EUR:
3,25%.
2. Schijf 500.000 – 1.000.000 EUR:
3,00%.
3. Veiligheidscoördinatie:
1. Schijf 0 – 500.000 EUR:
1,50%.
2. Schijf 500.000 – 1.000.000 EUR: 1,00%.
3. De werkelijke kostprijs voor het project (aanleg van kunstgrasveld) inschattend op
500.000 EUR, bedraagt het ereloon van Haviland: 23.750,00 EUR
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1D. KERKENBELEIDSPLAN
1. Datum opdracht: Gemeenteraad 21 september 2017.
2. “Inschatting van de prestaties” – “totaal geraamd bedrag”: 12.569,48 EUR.
3. Budgetwijziging 1/2017, investeringsenveloppe OW098 “Begeleiding, coördinatie en
opmaak van een kerkenbeleidplan”: inschrijving van 15.000 EUR onder
verbintenissenkredieten, genotuleerd onder 2017 onder transactiekredieten.
1E. SANCTIONEREND GAS-AMBTENAAR
1. Datum opdracht: Gemeenteraad 19 oktober 2017.
2. Kostprijs: ?
1F. THERMOGRAFISCHE LUCHTFOTO’S
Op de G.R. van 22 maart 2018 kwamen we n.a.v. een door mij ingediende schriftelijke
vraag aangaande de toepassing van de GDPR op de thermografische luchtfoto te weten dat
HAVILAND tegen een vergoeding van 6.000,00 EUR instaat “voor de verwerking van de
foto en de nazorg” (sic volgens de toelichting van schepen Casier).
Opdrachtgever ?
Datum opdracht ?
Inhoud opdracht ?
Aanvaarding opdracht ?
2. Verschillende gemeenteraadsleden zijn door de Gemeenteraad aangeduid om een
mandaat uit te oefenen binnen HAVILAND.
Artikel 11 §6 van het gemeentelijk Huishoudelijk Reglement schrijft voor dat elk
gemeenteraadslid de verplichting heeft om binnen de maand na de goedkeuring van het
verslag van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waaraan hij/zij deelgenomen
heeft, het verslag over te maken aan de gemeenteraad.
VRAGEN
1. Het is opvallend dat de door de gemeenteraad in HAVILAND afgevaardigde
gemeenteraadsleden geen enkel verslag bijbrengen omtrent de vergaderingen
waaraan hij/zij deelneemt. Wat is de reden/verklaring daarvan ? Wanneer mag van
de betrokkene(n) respect voor het huishoudelijk reglement verwacht worden?
2. Is de hiervoor opgesomde lijst en info omtrent opdrachten toevertrouwd aan
HAVILAND correct en volledig?
3. Graag de invulling van de items waarbij vraagtekens staan geplaatst.
4. Graag per opdracht de stand van zaken m.b.t.
a) de invulling van de opdracht door HAVILAND en
b) het detail van de voorgelegde en uitbetaalde kostenstaten.
5. Voor de volgende opdrachten krijg ik graag een bijkomende toelichting:
a) assistentiewoningen: op de BAV van 13 december 2017 wordt o.m. het volgende
geagendeerd onder de begroting en de activiteiten voor 2018:
zie bijlage
Hieruit blijkt dat voor de assistentiewoningen aan de Mulslaan een
aannemingsbedrag werd voorzien, dat er een vermoedelijke startdatum van de
werken staat vastgesteld, dat de vermoedelijke datum van voorlopige oplevering
bekend is.
De bouw van de assistentiewoningen kreeg de kwalificatie: “prioritair”, d.w.z. wordt
voorgelegd aan de gemeenteraad. In geen enkel collegeverslag, laat staat
gemeenteraadsverslag vindt men deze informatie terug.
Vraag: in welke fase zit het dossier nu eigenlijk en wanneer moeten college en
gemeenteraad in kennis gebracht worden van de (verdere) uitvoering van het
project, waarbij al dan niet een goedkeuring dient te worden verleend?
Bijkomende vraag: In welke mate blijft het bestuur vastklampen aan het “oppoetsen”
of “camoufleren” van het onwaarschijnlijk schromelijk onderschatten van het budget
voor het project dat initieel werd opgezet voor OCMW-doeleinden, door een aantal
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woningen te koop aan te bieden, terwijl in de gemeente Steenokkerzeel en precies in
de onmiddellijke nabijheid van het project aanzienlijke privé-initiatieven reeds in de
fase van verkoop staan?
b) Thermografische luchtfoto’s: tijdens de G.R. van 22 maart 2018 konden we
vernemen dat niet alleen ondergetekende zich vragen stelde bij de toepassing van
de GDPR, maar ook HAVILAND. Wat is het standpunt van HAVILAND ten deze?
6. Heeft het bestuur reeds een evaluatie gedaan van de dienstverlening van
HAVILAND ? Zo ja: welke zijn de conclusies daaromtrent ? Zo neen: denkt het
bestuur dergelijke evaluatie te doen op korte termijn?
Besluit:
Schepen Marc Verhaeghe antwoordt dat het project van de assistentiewoningen niet altijd
even vlot verloopt, zo is de bouwaanvraag bij de Vlaamse overheid verloren gegaan, ook
was er een probleem met een voetweg. Er zijn grondboringen gebeurd, er blijkt een
hoogteverschil te zijn waardoor dit in het plan diende aangepast te worden + de plaatsing
van een lift. Tegen het bouwverlof zal het dossier afgewerkt zijn (plan, lastenboek,
definitieve raming), de huidige (voorlopige) raming bedraagt € 2.134.000. Dit zal
geagendeerd worden op de gemeenteraad van september.
Schepen Jelle Mombaerts schetst het financieel plaatsje m.b.t.
 Parkeerterrein :
Projectbeheer 8950.18 incl btw
Veiligheidscoordinatie 1491.71 incl btw
totaal= 10441.89 waarvan 5817.69 al betaald
 het synthetisch voetbalveld (KSVO):
totaal= 19374.3 (volledig betaald)
 het kerkenbeleidsplan :
12569.48 waarvan 0€ al betaald
 de GAS-ambtenaar :
forfait 30€ voor inbreuken op stilstaan & parkeren
forfait 60€ andere gasboetes
al betaald: 2*60€=120€
56*30€=1680€
totaal=1800€
Schepen Jerry Casier antwoordt m.b.t. de thermografische luchtfoto's: er zal worden
gewerkt met een voorbeeldfoto, niet met de echte luchtfoto van de gemeente. De gemeente
is opdrachtgever, deze werd gegeven op het college van 8/1/2018, de opdracht staat in het
contract (zal dit opsturen), die aanvaard is op 8/2. Er mocht hiervoor een max. bedrag van
6.000 euro besteed worden.
Geert Laureys:
Er is nog geen globale evaluatie gebeurd van d werking van Haviland; sommige projecten
verlopen vlot, andere minder.
Mondelinge vragen
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RUP Steen III (Groen)
Aanleiding:
Er komt een plenaire vergadering over het RUP van Steen III. Vraagt om deze uit te stellen
totdat er een oplossing is voor het mobiliteitsprobleem.
Vraagt dat op de gemeenteraad wordt gesproken over Steen III, er wordt woonzone
omgezet in ambachtsgebied.
Schapenweide naast kazerne zou ook ingelijfd worden door de POM.
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Besluit:
Schepen Wim Mombaerts antwoordt dat het jammer was dat Groenfractie niet aanwezig
was op de Gecoro waar dit uitgebreid werd besproken.
Op 1 juni hebben we vergadering met AWV om te praten over het mobiliteitsaspect. De
gemeente wil een hybride woonfunctie/ambachtelijke zone behouden, met een mogelijk
uitdoofscenario op termijn.
Fase 1 is goedgekeurd, pas voor fase 3 is RUP nodig. Plenaire vergadering is belangrijk om
alle problemen te bespreken.
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Thermografische luchtfoto's (Jan Van hoof)
Aanleiding:
Klopt het dat de procedure voor de gemeenteraad voor het openbaar stellen van de
luchtfoto's dan niet doorgaat?
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Schepen Jerry Casier antwoordt dat dit inderdaad klopt.

Heidi Abeloos
Gemeentesecretaris

Marleen Ral
Voorzitter gemeenteraad

