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Notulen
1

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

Openbaar
Openbare werken
2

Realisatie van een jeugdlokaal voor Chiro en speelpleinwerking met CLT-constructie BIS: goedkeuring overschakeling naar een mededingingsprocedure met
onderhandeling (861.5)
Feiten, context en argumentatie:
De ontwerpopdracht voor de opdracht “Realisatie van een jeugdlokaal voor Chiro en
speelpleinwerking met CLT-constructie - BIS” werd gegund aan OSAR architects nv
(Evelien Ral), Mechelsesteenweg 271, bus 12 te 2018 Antwerpen.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 538 746,06 excl. btw of € 651 882,73
incl. 21% btw (€ 113 136,67 Btw medecontractant).
De gemeenteraad verleende in zitting van 28 juni 2018 goedkeuring aan de
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lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
openbare procedure.
De aankondiging van deze opdracht werd gepubliceerd op 1 augustus 2018 op nationaal
niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 17 september 2018 om 10.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 15 januari 2019.
Er werden 4 offertes ontvangen:
- Alg. Bouwonderneming L. Thys nv, Nijverheidsstraat 10 te 2260 Oevel (€ 647 044,03 excl.
btw of € 782 923,28 incl. 21% btw)
- DSV nv, Terheidelaan 69 te 3200 Aarschot (€ 879 289,71 excl. btw of € 1 063 940,55 incl.
21% btw = niet geselecteerd)
- Meg nv, Rozenbosstraat 88 te 3850 Nieuwerkerken (€ 626 238,52 excl. btw of
€ 757 748,61 incl. 21% btw)
- Phenix Group, Ninoofsesteenweg 125 te 1670 Pepingen (€ 662 965,21 excl. btw of
€ 802 187,90 incl. 21% btw = niet geselecteerd).
De ontwerper, OSAR architects nv (Evelien Ral), Mechelsesteenweg 271, bus 12 te 2018
Antwerpen, stelde op 8 november 2018 het gunningsverslag van nazicht van de offertes op
en adviseerde het volgende:
Op grond van voorgaande objectieve en gemotiveerde beoordeling van de voor de opdracht
ingediende offertes staat vast dat de regelmatige en economisch meest voordelige offerte
deze van de firma MEG nv betreft, met maatschappelijke zetel te 3850 Nieuwerkerken,
Rozenbosstraat 88 en met ondernemingsnummer 0448.992.610.
Op basis van alle correct bevonden hoeveelheden, rekening houdend met de aanvaarde
leemten en de vereiste opties, wordt voor deze inschrijver een gunningsbedrag berekend
van:
€ 630 251,96 excl. btw
€ 762 604,87 incl. btw
Het is aan de aanbestedende overheid om te gepasten tijde te beslissen of de vereiste
opties, voor een totaal bedrag van …
€ 12 143,07 excl. btw
€ 13 600,24 incl. btw
… al dan niet zullen worden gelicht.
Uit feedback vanwege de opdrachtgever, begrijpen we evenwel dat het offertebedrag van
deze inschrijver, en in het algemeen de bedragen van alle inschrijvers, als onaanvaardbaar
dienen te worden aangemerkt.
In overleg met de aanbestedende overheid wordt dan ook besloten om de gevoerde
procedure stop te zetten en een nieuwe gunningsprocedure op te starten.
Er wordt voorgesteld de lopende opdracht stop te zetten en over te schakelen naar een
mededingingsprocedure met onderhandeling cf. art. 38, §1, 2° wet inzake
overheidsopdrachten, dewelke is toegestaan wanneer enkel onregelmatige of
onaanvaardbare offertes werden ingediend na een openbare of niet-openbare procedure.'
Omdat de eerste procedure niet verplicht onderworpen is aan de Europese bekendmaking,
kan de mededingingsprocedure met onderhandeling worden gebruikt zonder dat opnieuw
een aankondiging moet worden bekendgemaakt indien de voorwaarden cf. art. 38, § 1, 2°
Wet inzake overheidsopdrachten zijn nageleefd, met name uitsluitend alle inschrijvers
worden toegelaten tot de procedure die aan de in de artikelen 67 tot 78 Wet inzake
overheidsopdrachten bedoelde criteria voldoen en die bij de voorafgaande openbare of nietopenbare procedure offertes hebben ingediend die aan de formele eisen van de
plaatsingsprocedure voldeden. Met formele eisen worden bedoeld: de artikelen 38, 42, 43, §
1, 44, 48, § 2, 54, § 2, 55, en 83 van het KB Plaatsing en van artikel 14 van de Wet inzake
overheidsopdrachten.
Uit nazicht der offertes blijkt dat alle inschrijvers voldoen aan (1) de formele eisen van de
plaatsingsprocedure alsook aan (2) de in de artikelen 67 tot 78 Wet inzake
overheidsopdrachten bedoelde criteria en dus kunnen worden toegelaten tot de
mededingingsprocedure met onderhandeling zonder dat opnieuw een aankondiging moet
worden bekendgemaakt:
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De procedure van de mededingingsprocedure met onderhandeling zal worden gevoerd op
basis van het bestaande bestek, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2018.
De inschrijvers zullen van de stopzettingsbeslissing inzake de openbare procedure op de
hoogte worden gebracht.
De inschrijvers zullen uitgenodigd worden om tot de onderhandelingsprocedure toe te
treden met de vraag tot behoud van hun initiële offerte.
De onderhandelingen zullen worden gevoerd met afgevaardigden van het schepencollege
en de dienst openbare werken.
Juridische overwegingen:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
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 artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 2°
(onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen in het kader van een openbare of nietopenbare procedure).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Het besluit van de gemeenteraad van 21 december 2017, houdende bepaling van het
begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet.
Plaats in beleidsplan en budget:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op
budgetcodes GEM/22103007/0750 (actie 1419/001/002/013/001) en GEM/22103007/0750
(actie 1419/001/002/013/002), investeringsenveloppe OW075.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De ingediende offertes worden regelmatig, doch onaanvaardbaar verklaard, wegens
substantiële overschrijding van de raming.
2. De lopende openbare procedure wordt stopgezet en voor de gunning van
bovengenoemde opdracht wordt overgeschakeld naar de mededingingsprocedure met
onderhandeling.
3. De inschrijvers zullen over de bovenvermelde beslissing ingelicht worden en de
overschakeling naar de mededingingsprocedure met onderhandeling zal geïnitieerd worden,
met de nodige briefwisseling.
4. De afgevaardigden van het schepencollege en de dienst openbare werken zullen de
onderhandelingen gezamenlijk met de inschrijvers voeren, in aanwezigheid van de
ontwerper.
5. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op
budgetcodes GEM/22103007/0750 (actie 1419/001/002/013/001) en GEM/22103007/0750
(actie 1419/001/002/013/002), investeringsenveloppe OW075.
GIS
3

Vaststelling rooilijnplan (deel) en aanvaarding gedeeltelijke verlegging voetweg 42 ter
hoogte van Hoogstraat 17 te Perk in kader van het Trage Wegen-project. Kennisname
van sluiting openbaar onderzoek. Definitieve vaststelling en definitieve aanvaarding.
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Aanleiding:
Sinds 2013 heeft de gemeente samen met talrijke vrijwilligers haar voetwegen
geïnventariseerd en daarna in een participatieproject (2015) i.s.m. de provincie en een
participatiebureau de bevolking geconsulteerd om te bekijken welke voetwegen vandaag
zinvol zijn om opnieuw open gesteld te worden. Op basis van de wenslijnen uit het
participatietraject en de gemeentelijke beleidsplannen kreeg elke trage weg een aantal
punten toegekend. Aan de hand van dit puntensysteem werd zo een objectieve lijst van de
prioritair aan te pakken wegjes opgesteld. Deze lijst bestaat uit 3 categorieën, waarvan de
eerste categorie de meest prioritaire is. Op de laatste participatieavond werd een stemming
(pollstok) georganiseerd, om te bepalen welke trage wegen uit categorie 1 als eerste dienen
aangepakt te worden deze legislatuur. Voetweg 42 is een prioritaire voetweg uit categorie 1.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente neemt initiatief tot de verlegging en openstelling van voetweg 42 uit de atlas
der buurtwegen van Perk, tussen de Driebundersweg en de Boektsestraat. Hiervoor is een
verlegging noodzakelijk ter hoogte van de woning Hoogstraat 17.
Gemeenteraadsbesluit van 18 oktober 2018 houdende de voorlopige vaststelling van
rooilijnplan voetweg 42 (deel) en voorlopige aanvaarding van de gedeeltelijke verlegging
van voetweg 42 ter hoogte van de woning Hoogstraat 17 te Perk in het kader van het Trage
Wegen-project.
In navolging hiervan werd een openbaar onderzoek georganiseerd van vrijdag 26 oktober
tot maandag 26 november. Het openbaar onderzoek werd aangekondigd in het Belgisch
Staatsblad, een bericht op de gemeentelijke website, aanplakking aan het gemeentehuis,
aanplakking ter plaatse aan het begin- en eindpunt van het nieuwe en af te schaffen
wegdeel, een aangetekend schrijven aan eigenaren en aangrenzenden van de betrokken
percelen. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend.
Beschrijving van het voorliggende verleggingsdossier: voetweg 42 vertrekt in de
Driebundersweg en loopt op perceel afd. 3 sectie A nr. 115A evenwijdig met perceel afd. 3
sectie A nr. 114G (woning Hoogstraat 19) en perceel afd. 3 sectie A nr. 113B (woning
Hoogstraat 17). Ter hoogte van de woning Hoogstraat 17 doorkruist de voetweg gezien
vanaf de straatzijde diagonaal de linkeruithoek van perceel 113B (in eigendom van
Rooselaer-Herinckx - Hoogstraat 17, 1820 Perk), de voetweg loopt zo virtueel door het
tuinhuis in de uithoek van de tuin. Vanaf daar loopt de voetweg verder op perceel afd. 3
sectie A nr. 111A, in eigendom van de kerkfabriek Sint-Niklaas (gevestigd te
Tervuursesteenweg 171, 1820 Perk), steekt de bedding een ongeklasseerde waterloop over
en blijft de bedding parallel lopen met de waterloop tot de voetweg uitkomt in de
Boektsestraat, ter hoogte van woningen 38 en 40. Volgens het gewestplan Halle-VilvoordeAsse bevindt de voetweg zich ter hoogte van woningen Hoogstraat 17 en 19 in woongebied
met landelijk karakter. De rest van de bedding tussen Driebundersweg en Boektsestraat is
gelegen in landbouwgebied. Voorliggend verleggingsdossier houdt in dat de diagonale
doorkruising van de uithoek van perceel 113B opgelost wordt: de bedding van de voetweg
wordt op perceel 113B afgeschaft en wordt verlegd naar het naastliggende perceel 111A dat
reeds belast is. Volgens het schattingsverslag, opgemaakt door beëdigd landmeter-expert
Jos Boogmans (LAN 040243), houdt deze verplaatsing voor perceel 113B een meerwaarde
in van €940, en voor perceel 111A een minwaarde van €930. Beide partijen (RooselaerHerinckx, perceel 113B en kerkfabriek Sint-Niklaas, perceel 111A) zijn akkoord met
voorliggend verleggingsdossier.
In bijlage werd opgenomen:
 getuigschrift van ruchtbaarheid openbaar onderzoek
 schattingsverslagen, opmetingsplan en rooilijnplan opgemaakt door
beëdigd landmeter-expert Jos Boogmans (LAN 040243)
 ondertekende verbintenissen van de kerkfabriek Sint-Niklaas en dhr. en mevr.
Rooselaer-Herinckx
Juridische overwegingen:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
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Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet.
De wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en
gewijzigd bij het decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de
ruimtelijke ordening en het grond - en pandenbeleid van 4 april 2014.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels
voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen.
Besluit:
Met 18 stemmen voor (Marleen Ral, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jerry Casier, Geert
Laureys, Sato Pollet, Jelle Mombaerts, Clémence Maes, Jan Van hoof, Herman Godts,
Danny Liekens, Gilbert Van Ostaede, Johan Vansintejan, Gilbert Jaspers, Jenny
Vandermeiren, Christophe Ponsard, Chris Boeykens, Rony Blommaert), 1 onthouding
(Bart Verstockt)
1. De raad neemt kennis van het verleggingsdossier van voetweg 42 uit de atlas der
buurtwegen van Perk, bestaande uit de schattingsverslagen, opmetingsplan en rooilijnplan
opgemaakt door beëdigd landmeter Jos Boogmans (LAN 040243), de ondertekende
verbintenissen van de aangelanden en eigenaren en het getuigschrift van ruchtbaarheid.
2. De raad gaat akkoord met het besluit van het schattingsverslag, namelijk dat deze
verplaatsing voor perceel 113B een meerwaarde betekent van €940, en voor perceel 111A
een minwaarde van €930.
3. De raad beslist de vaststelling van het rooilijnplan (deel) en de gedeeltelijke verlegging
van voetweg 42 ter hoogte van de woning Hoogstraat 17 te Perk definitief te aanvaarden.
4. Het raadsbesluit wordt overgemaakt aan de deputatie van de provincie voor definitieve
besluitvorming.
4

Vaststelling rooilijnplan (deel) en aanvaarding gedeeltelijke verlegging voetweg 26 in
het Floordambos te Melsbroek in het kader van het Trage Wegen-project.
Kennisname van procesverbaal van sluiting van openbaar onderzoek. Definitieve
vaststelling en definitieve aanvaarding.
Aanleiding:
Sinds 2013 heeft de gemeente samen met talrijke vrijwilligers haar voetwegen
geïnventariseerd en daarna in een participatieproject (2015) i.s.m. de provincie en een
participatiebureau de bevolking geconsulteerd om te bekijken welke voetwegen vandaag
zinvol zijn om opnieuw open gesteld te worden. Op basis van de wenslijnen uit het
participatietraject en de gemeentelijke beleidsplannen kreeg elke trage weg een aantal
punten toegekend. Aan de hand van dit puntensysteem werd zo een objectieve lijst van de
prioritair aan te pakken wegjes opgesteld. Deze lijst bestaat uit 3 categorieën, waarvan de
eerste categorie de meest prioritaire is. Op de laatste participatieavond werd een stemming
(pollstok) georganiseerd, om te bepalen welke trage wegen uit categorie 1 als eerste dienen
aangepakt te worden deze legislatuur. Voetweg 26 uit de atlas der buurtwegen van
Melsbroek is een prioritaire voetweg uit categorie 1.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente neemt initiatief tot de verlegging van voetweg 26 uit de atlas der buurtwegen
van Melsbroek.
Gemeenteraadsbesluit van 18 oktober 2018 houdende de voorlopige vaststelling van
rooilijnplan voetweg 26 (deel) en voorlopige aanvaarding van de gedeeltelijke verlegging
van voetweg 26 te Melsbroek in het kader van het Trage Wegen-project.
In navolging hiervan werd een openbaar onderzoek georganiseerd van vrijdag 26 oktober
tot maandag 26 november. Het openbaar onderzoek werd aangekondigd in het Belgisch
Staatsblad, een bericht op de gemeentelijke website, aanplakking aan het gemeentehuis,
aanplakking ter plaatse aan het begin- en eindpunt van het nieuwe en af te schaffen
wegdeel, een aangetekend schrijven aan eigenaren en aangrenzenden van de betrokken
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percelen, een aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie. Tijdens het
openbaar onderzoek werden geen bezwaarbrieven ingediend.
Beschrijving van het voorliggende verleggingsdossier: er is een verschil tussen de officiële
bedding van voetweg 26 in de atlas der buurtwegen en de bedding die vandaag in gebruik
is. De officiële bedding van voetweg 26 doorkruist perceel afd. 2 sectie C nr. 1 en loopt dood
op de gemeentegrens met Perk. Op grondgebied Perk staat er geen vervolgtraject
opgetekend in de atlas. Vandaag vormt voetweg 26 een onderdeel van de verbinding tussen
het Floordambos in Melsbroek en de Walenbaan in Perk. Deze verbinding is reeds jaren
open en in gebruik door wandelaars en plaatselijk verkeer door Agentschap Natuur en Bos.
De officiële bedding van voetweg 26 volgens de atlas der buurtwegen is vandaag niet meer
nuttig, want deze loopt dood op de achterkant van de huizen in de Ganzendries (verkaveling
't Dikt). Voorliggend dossier regulariseert voetweg 26 in de verbinding tussen het
Floordambos en de Walenbaan: de officiële bedding van voetweg 26 wordt verlegd naar het
bestaande traject, het nieuwe eindpunt van de voetweg wordt dan de brug over de Leibeek,
die daar de grens vormt tussen Perk en Melsbroek. Vanaf de brug vertrekt een bosdreef
naar de Walenbaan in Perk. Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse bevinden het
afgeschafte gedeelte en het verlegde gedeelte van de voetweg zich in bosgebied. Het
afgeschafte gedeelte en het verlegde gedeelte van de voetweg belasten slechts 1 perceel,
namelijk perceel afd. 2 sectie C nr. 1, in eigendom van Agentschap Natuur en Bos gevestigd te Koning AlbertII-laan 20/8.2, 1000 Brussel. Volgens het
schattingsverslag, opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Jos Boogmans (LAN 040243),
heeft deze verplaatsing geen meerwaarde, noch een minwaarde tot gevolg. Agentschap
Natuur en Bos is akkoord met de verlegging en afschaffing van voetweg 26 op perceel nr. 1.
In bijlage werd opgenomen:
 getuigschrift van ruchtbaarheid openbaar onderzoek
 schattingsverslagen, opmetingsplan en rooilijnplan opgemaakt door
beëdigd landmeter-expert Jos Boogmans (LAN 040243)
 ondertekende verbintenis van Agentschap Natuur en Bos
Juridische overwegingen:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet.
De wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en
gewijzigd bij het decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de
ruimtelijke ordening en het grond - en pandenbeleid van 4 april 2014.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels
voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen.
Besluit:
Met 18 stemmen voor (Marleen Ral, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jerry Casier, Geert
Laureys, Sato Pollet, Jelle Mombaerts, Clémence Maes, Jan Van hoof, Herman Godts,
Danny Liekens, Gilbert Van Ostaede, Johan Vansintejan, Gilbert Jaspers, Jenny
Vandermeiren, Christophe Ponsard, Chris Boeykens, Rony Blommaert), 1 onthouding
(Bart Verstockt)
1. De raad neemt kennis van het verleggingsdossier van voetweg 26 uit de atlas der
buurtwegen van Melsbroek, bestaande uit de schattingsverslagen, opmetingsplan en
rooilijnplan opgemaakt door beëdigd landmeter Jos Boogmans (LAN 040243), de
ondertekende verbintenissen van de aangelanden en eigenaren en het getuigschrift van
ruchtbaarheid.
2. De raad gaat akkoord met het besluit van het schattingsverslag, namelijk dat deze
verplaatsing voor perceel afd. 2 sectie C nr. 1 geen meerwaarde, noch een minwaarde tot
gevolg heeft.
3. De raad beslist de vaststelling van het rooilijnplan (deel) en de gedeeltelijke verlegging
van voetweg 26 in het Floordambos te Melsbroek definitief te aanvaarden.
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4. Het raadsbesluit wordt overgemaakt aan de deputatie van de provincie voor definitieve
besluitvorming.
Personeel
5

Vakantieregeling inzake feestdagen 2019 (336)
Aanleiding:
Het personeelslid heeft betaalde vakantie op
 feestdagen: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 21
juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december.
 4 bijkomende feestdagen: 11 juli, 2 november, 15 november en 26 december.
Indien een feestdag samenvalt met een zaterdag of een zondag kan de gemeenteraad
bepalen dat de vervangingsdagen ofwel
 vrij kunnen opgenomen worden, overeenkomstig de regels die gelden inzake
jaarlijkse vakantie
 ofwel collectief worden vastgelegd
en dit voor 15 december van het voorgaande jaar.
Feiten, context en argumentatie:
Het college van burgemeester en schepenen stemde principieel in met volgende
vakantieregeling inzake feestdagen voor het gemeentepersoneel in 2019
Wettelijke- en gunstverloven
- Verlofdag op
Diensten
weekdag: -gesloten
- Verlofdag tijdens
weekend: + 1
Dinsdag
01-01 Nieuwjaar
X
Maandag 22-04 Paasmaandag
X
Woensdag 01-05 Dag van de Arbeid
X
Donderdag 30-05 O.H. Hemelvaart
X
Maandag 10-06 Pinkstermaandag
X
Donderdag 11-07 Feest Vl. Gemeenschap X
Zondag
21-07 Nationale feestdag
+1
X
Donderdag 15-08 O.L.V. Hemelvaart
X
Vrijdag
01-11 Allerheiligen
X
Zaterdag 02-11 Allerzielen
+1
X
Maandag 11-11 Wapenstilstand
X
Vrijdag
15-11 Dag van de dynastie
+1
Woensdag 25-12 Kerstmis
X
Donderdag 26-12 2e kerstdag
X
+3
Brugdagen (voltijds) administratief
personeel
Vrijdag
31-05 Na O.H.Hemelvaart - ½
Vrijdag
12.07 Na Feest vd Vlaamse - ½
Gemeenschap
Vrijdag
16.08 Na O.L.V.-½
Hemelvaart
Dinsdag 24-12 Dag voor Kerstmis
-½
Vrijdag
Dinsdag

Brugdagen (voltijds) technisch personeel
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

Dinsdag
12
27.12 Na 2e kerstdag
- ½ Vrijdag
31-12 Dag voor Nieuwjaar - ½ Dinsdag

31-05 Na O.H.Hemelvaart
-1
12.07 Na Feest vd Vlaamse - 1
Gemeenschap
16.08 Na O.L.V.-Hemelvaart - 1
24- Dag voor Kerstmis

-½

27.12 Na 2e kerstdag
31-12 Dag voor Nieuwjaar

-1
-½

9
-3
-5
Saldo toe te voegen bij jaarlijks
0 Saldo af te trekken van hun jaarlijks - 2
verlof (voltijds) administratief
verlof (voltijds) technisch personeel
personeel
Juridische overwegingen:
o Artikel 43 en 105 §8 van het gecoördineerde gemeentedecreet van 15 juli 2005.
o De rechtspositieregeling toepasselijk op het gemeente- en OCMW-personeel,
goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2008, gewijzigd in zitting van
26 februari 2009, 26 maart 2009, 19 november 2009, 17 oktober 2013 en 18 oktober
2018.
o Principiële goedkeuring college van burgemeester en schepenen tijdens zitting van
26 november 2018.
Adviezen en visum:
De leden van het syndicaal overleg hebben hun goedkeuring verleend aan de
vakantieregeling.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De gemeenteraad keurt volgende vakantieregeling inzake feestdagen voor het
gemeentepersoneel in 2019 goed:
Brugdagen (voltijds) administratief
personeel

Brugdagen (voltijds) technisch personeel

Vrijdag

31-05 Na O.H.Hemelvaart

-½

Vrijdag

31-05

Na
-1
O.H.Hemelvaart

Vrijdag

12.07 Na Feest vd Vlaamse - ½
Gemeenschap

Vrijdag

12.07

Na Feest vd
Vlaamse
Gemeenschap

-1

Vrijdag

16.08 Na O.L.V.Hemelvaart

-½

Vrijdag

16.08

Na O.L.V.Hemelvaart

-1

Dinsdag

24-12 Dag voor Kerstmis

-½

Dinsdag

Dag voor
Kerstmis

-½

Vrijdag

27.12 Na 2e kerstdag

-½

Vrijdag

27.12

Na 2e kerstdag

-1

Dinsdag

31-12

Dag voor
Nieuwjaar

-½

Dinsdag

31-12 Dag voor Nieuwjaar - ½

Saldo toe te voegen bij jaarlijks
verlof (voltijds) administratief
personeel

24-12

-3

-5

0

Saldo af te trekken van hun jaarlijks - 2
verlof (voltijds) technisch personeel

Het voltijds administratief gemeentepersoneel kan geen vervangingsdagen vrij
opnemen.
Het voltijds technisch personeel van de gemeente dient 2 vakantiedagen in te
leveren.
Deze regeling wordt voor het deeltijds personeel en het personeel met een
variabel uurrooster op maat aangepast.

Onderwijs
6

Gemeentelijke basisschool : aanpassing capaciteit afdeling Piramide en afdeling Tilia

10
(20.55)
Aanleiding:
De verplichting van een schoolbestuur om voorafgaand aan een inschrijvingsperiode, voor
al zijn scholen, vestigingsplaatsen en onderwijsniveaus de capaciteit te bepalen (dit is het
totaal aantal leerlingen dat het schoolbestuur per niveau als een maximaal aantal leerlingen
ziet). Deze verplichting vloeit voort uit het artikel 37 novies §1 opgenomen in het Decreet
Basisonderwijs van 25 februari 1997.
Feiten, context en argumentatie:
Voor de start van de inschrijvingsperiode moet een schoolbestuur voor elk van zijn scholen
de capaciteit bepalen. Het schoolbestuur doet dit autonoom en kan hierbij rekening houden
met bijvoorbeeld de materiële omstandigheden of de pedagogisch-didactische
overwegingen.
Een schoolbestuur kan een leerling slechts weigeren op basis van "capaciteit" als de
desbetreffende capaciteit voor de start van de inschrijvingen is vastgelegd.
Eens een leerling is ingeschreven in een school, geldt deze inschrijving voor de duur van de
hele schoolloopbaan in die school. (art 3bis §4 decreet basisonderwijs)
Om de schoolloopbaan van de leerlingen in de gemeentelijke basisschool afdeling Piramide
te kunnen garanderen (in navolging van bovenvermeld artikel) dient de capaciteit te worden
aangepast als volgt:
 de capaciteit van het vijfde leerjaar wordt gebracht van 63 kinderen naar 48 kinderen
 de capaciteit van het zesde leerjaar wordt gebracht van 48 kinderen naar 63
kinderen
In de gemeentelijke basisschool afdeling Tilia wordt de capaciteit als volgt aangepast:
 de capaciteit van het eerste leerjaar wordt gebracht van 28 kinderen naar 24
kinderen
 de capaciteit van het tweede leerjaar wordt gebracht van 24 kinderen naar 28
kinderen
 de capaciteit van het derde leerjaar wordt gebracht van 24 kinderen naar 25
kinderen
 de capaciteit van het vierde leerjaar wordt gebracht van 28 kinderen naar 24
kinderen
 de capaciteit van het vijfde leerjaar wordt gebracht van 24 kinderen naar 28 kinderen
Het schoolbestuur kan de capaciteit tijdens de lopende inschrijvingsperiode niet verlagen,
maar de capaciteit kan wel verhoogd worden. Het schoolbestuur dient er wel rekening mee
te houden dat dit gevolgen kan hebben voor andere scholen (vb. ouders die door de
verhoogde capaciteit hun keuze veranderen).
Daarom dient het schoolbestuur de capaciteitsverhoging ter kennisgeving mee te geven aan
de schoolbesturen van de andere scholen gelegen in de gemeente.
Juridische overwegingen:
 Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, hoofdstuk IV Leerlingen in het
basisonderwijs:
 capaciteitsbepaling, capaciteitsverhoging en - verlaging
 recht op inschrijving
 garantie schoolloopbaan.
 De volgende artikels uit het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997:
 artikel 18: toelating van een kind van 5 jaar in het lager onderwijs.
 artikel 21: schoolverandering.
 artikel 22: controle door de regering op de inschrijvingen.
 artikel 25: de keuzemogelijkheid van de ouders tussen thuisonderwijs of
onderwijs op school en tussen officieel of gesubsidieerd onderwijs.
 artikel 26: de verplichting van de ouders om hun kind(eren) daadwerkelijk
onderwijs te laten volgen.
 artikel 27: geen inschrijvingsgeld, kosteloos materiaal.
 artikel 28: informatieplicht vanuit schoolbestuur bij inschrijving.
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 artikel 29: godsdienstkeuze.
 artikel 32: schorsing.
 artikel 37: schoolreglement.
 Het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2012 waardoor de capaciteit en de
inschrijvingsperiode werd bepaald in het basisonderwijs.
 De gemeenteraadsbesluiten van 28 februari en 19 december 2013 waardoor de
capaciteit werd aangepast.
 Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 waardoor de capaciteit werd
aangepast in de afdeling Piramide en verhoogd in de afdeling Tilia
 Artikel 21 uit het decreet van 02 april 2004 betreffende participatie op school en in de
Vlaamse onderwijsraad, waarin de thema's waarover er met de schoolraad overleg
dient te worden gepleegd, worden opgesomd waaronder : het studieaanbod.
 Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.
 Het gemeentedecreet artikel 42, bevoegdheden.
Adviezen en visum:
Het advies van de schoolraad ontvangen 13december 2018.
Dit voorstel werd behandeld tijdens het syndicaal overleg van oktober 2018.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De volgende capaciteitsverschuivingen worden goedgekeurd:
1. De capaciteit wordt vanaf 07 januari 2019 voor het schooljaar 2019-2020, tot anders
bepaald, aangepast tot de volgende maximumaantallen:
Voor de GBS Piramide & Tilia 2, 1820 Steenokkerzeel wordt het maximum aantal leerlingen
vastgelegd per leeftijdsgroep:
a. Voor de vestigingsplaats Piramide, Mulslaan 2, 1820 Steenokkerzeel wordt het maximum
aantal:
 thuisklas - 40 kinderen (geboortejaar 2017)
 1ste kleuterklas - 48 kinderen
 2de kleuterklas - 48 kinderen
 3de kleuterklas - 48 kinderen
 1ste leerjaar - 48 (vorig jaar 44 kinderen)
 2de leerjaar - 48 (vorig jaar 48 kinderen)
 3de leerjaar - 48 (vorig jaar 48 kinderen)
 4de leerjaar - 48 kinderen
 5de leerjaar - 48 kinderen (vorig jaar 63 kinderen)
 6de leerjaar - 63 kinderen(vorig jaar 48 kinderen)
b. Voor de vestigingsplaats Tilia, Thenaertstraat 1, 1820 Steenokkerzeel wordt het
maximum aantal:
 1ste leerjaar - 24 (vorig jaar 28 kinderen)
 2de leerjaar - 28 (vorig jaar 24 kinderen)
 3de leerjaar - 25 (vorig jaar 24 kinderen)
 4de leerjaar - 24 kinderen (vorig jaar 28 kinderen)
 5de leerjaar - 28 kinderen (vorig jaar 24 kinderen)
 6de leerjaar - 24 kinderen
2. De aanpassingen dienen te gebeuren om de ingeschreven leerlingen een volledige
schoolcarrière te kunnen garanderen.
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Mandatering Gemeentebestuur Steenokkerzeel als inrichtende macht voor centraal
aanmeldingsregister basisonderwijs
Aanleiding:
Het nieuwe inschrijvingsrecht voor het schooljaar 2019 -2020 waardoor scholen met een
capaciteitsprobleem die leerlingen willen weigeren digitaal moeten aanmelden.
Feiten, context en argumentatie:
Het nieuwe inschrijvingsrecht voor het schooljaar 2019 -2020.
Als één of meerdere scholen een capaciteitsprobleem heeft/hebben en zij leerlingen willen
kunnen weigeren moeten zij dit voor 15 januari 2019 meedelen en met de digitale
aanmeldingsprocedure werken.
De directies van alle netten in de gemeente hebben de handen in elkaar geslagen om
samen een aanmeldingsdossier - dat moet leiden tot het werken met een digitaal
aanmeldingssyteem - op te zetten. Dit dossier moet uiterlijk 15 januari 2019 ingediend zijn.
Als alle scholen met één systeem wensen te werken kan maar één schoolbestuur het
dossier indienen. Het gemeentebestuur zal hier de regierol opnemen. De vrije scholen gaan
hier mee akkoord.
Om deze rol te kunnen uitvoeren en het dossier te kunnen indienen, dienen de inrichtende
machten van de vrije scholen het gemeentebestuur van Steenokkerzeel hiervoor te
mandateren.
Het schoolbestuur van de scholengroep KOPS (964528) en het schoolbestuur VZW De
Kleuterschool De Zandkorrel (61838) mandateren het gemeentebestuur als de inrichtende
macht van de gemeenteschool Piramide & Tilia (961292) vanaf heden tot herroeping van
het mandaat (zie bijlage).
Juridische overwegingen:
 Onder voorbehoud van goedkeuring: decreet houdende wijziging van het decreet
basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat het
inschrijvingsrecht betreft
 Omzendbrief Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs
met referentie BaO/2012/01 op datum van 05 juni 2012.
 Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997: Artikel 37bis tot en met artikel 37vicies
septies
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 tot bepaling van het model
van inschrijvingsregister en mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving, de
provinciale bemiddelingscel voor gemeenten gelegen buiten het werkingsgebied van
het LOP en de procedure voor de goedkeuring van de aanmeldingsprocedure door
de Vlaamse Regering na een negatief besluit van de Commissie inzake
leerlingenrechten
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 2002 betreffende de
Commissie inzake leerlingenrechten zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 2 juni 2006.
 Het decreet op datum van 30 november 2007 betreffende het flankerend
onderwijsbeleid.
 De bepalingen van het gemeentedecreet.
 Het gemeenteraadsbesluit op datum van 21 december 2017, houdende bepaling van
het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het
gemeentedecreet.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Volgend besluit wordt door de gemeenteraad goedgekeurd:
1. Het gemeentebestuur van Steenokkerzeel wordt tot herroeping van het mandaat,
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gemandateerd om de regierol inzake het digitaal aanmeldingsplatform in het kleuter-, lageren basisonderwijs van de gemeente Steenokkerzeel op te nemen en dit voor:
de
rangschikking
en
toewijzing
van
de
aangemelde
leerlingen
- het uitreiken van de melding van de definitieve toewijzing of van de melding over het niet
kunnen toewijzen van de leerling aan een door de ouders gekozen school of
vestigingsplaats
- de mededeling van de niet-gerealiseerde inschrijvingen tijdens de voorrangsperiodes voor
het
aanmelden/inschrijven
en dit tijdens de periode waarin de voorrangsgroepen aanmelden, de periode van de
aanmeldingen van de niet-voorrangsgroepen en de verwerkingsperiode van de
aanmeldingen.
2. Vanaf de periode van de vrije inschrijvingen reiken de scholen zelf de mededeling van
niet-gerealiseerde inschrijvingen uit.
3. Het mandaat treedt in werking voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020
startend op 01 januari 2019.
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Gemeenschappelijk aanmeldingsregister voor de onderwijsinstellingen van de
gemeente Steenokkerzeel
Aanleiding:
Het nieuwe inschrijvingsrecht voor het schooljaar 2019 -2020 en de verplichting voor
scholen die leerlingen willen kunnen weigeren - op basis van capaciteit - om leerlingen te
laten aanmelden via een digitaal aanmeldingssysteem.
Feiten, context en argumentatie:
Als één of meerdere scholen een capaciteitsprobleem heeft/hebben en zij leerlingen willen
weigeren, moeten zij voor 15 januari 2019 een dossier indienen bij de commissie voor de
leerlingenrechten en verklaren dat ze via een digitale aanmeldingsprocedure zullen werken.
Met grote waarschijnlijkheid wordt het decreet dat dit inschrijvingsrecht hervormt
goedgekeurd op 19 december 2019. Om de schoolbesturen te ondersteunen zullen er
samen met het decreet standaarddossiers goedgekeurd worden. Scholen krijgen de
mogelijkheid om één dossier te kiezen.
De scholen van de gemeente Steenokkerzeel hebben besloten om samen in één
aanmeldingssysteem te stappen en gezamenlijk één van deze standaarddossiers te kiezen
en in te dienen voor 15 januari 2019 .
In dit dossier zullen de volgende aandachtspunten vastgelegd worden:
- alle scholen te Steenokkerzeel melden aan.
- de capaciteitsniveaus waarvoor zal aangemeld moeten worden
- welke ordeningscriteria er gebruikt zullen worden indien er meer aangemelde leerlingen
zijn dan er plaatsen zijn: schoolkeuze, afstand of toeval.
- broers en zussen en kinderen van personeel kunnen wel/niet geweigerd worden.
- hoe de sociale mix zal bewerkstelligd worden: capaciteit opsplitsen in 2 contingenten
- welke software zal gebruikt worden. De scholen staan achter de keuze om met de VZW VICT-OR samen te werken.
- op welke manier men de ouders zal informeren.
Juridische overwegingen:
 Onder voorbehoud van goedkeuring: decreet houdende wijziging van het decreet
basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat het
inschrijvingsrecht betreft
 Omzendbrief Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs
met referentie BaO/2012/01 op datum van 05 juni 2012.
 Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
 Decreet gelijke onderwijskansen van 25 november 2011
 De collegebeslissing op datum van 03 december 2018 die de voorbereidende
onderhandelingen goedkeurde
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 tot bepaling van het model
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van inschrijvingsregister en mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving, de
provinciale bemiddelingscel voor gemeenten gelegen buiten het werkingsgebied van
het LOP en de procedure voor de goedkeuring van de aanmeldingsprocedure door
de Vlaamse Regering na een negatief besluit van de Commissie inzake
leerlingenrechten
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 2002 betreffende de
Commissie inzake leerlingenrechten zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 2 juni 2006.
 Het decreet op datum van 30 november 2007 betreffende het flankerend
onderwijsbeleid.
 De bepalingen van het gemeentedecreet.
 Het gemeenteraadsbesluit op datum van 21 december 2017, houdende bepaling van
het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het
gemeentedecreet.
Adviezen en visum:
Het advies op datum ontvangen van de schoolraad.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad stemt in met:
1. Het gemeentebestuur vervult als inrichtende macht van de gemeenteschool de regierol
om het dossier en digitaal aanmeldingsdossier op te starten en zo aan de decretale
verplichtingen te voldoen.
2 Akkoord te gaan dat de scholen gelegen op het grondgebied van de gemeente uit de
goedgekeurde standaarddossiers één dossier kiezen dat qua criteria het beste aansluit bij
de lokale noden.
In dit dossier worden volgende criteria gezamenlijk vastgelegd:
- alle scholen te Steenokkerzeel melden aan.
- de capaciteitsniveaus waarvoor zal aangemeld moeten worden
- welke ordeningscriteria er gebruikt zullen worden indien er meer aangemelde leerlingen
zijn dan er plaatsen zijn: schoolkeuze, afstand en/of toeval.
- broers en zussen en kinderen van personeel kunnen wel/niet geweigerd worden.
- hoe de sociale mix zal bewerkstelligd worden: capaciteit opsplitsen in 2 contingenten
- de software die de VZW V-ICT-OR aanbiedt zal gebruikt worden.
- op welke manier men de ouders zal informeren.
Financiën
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Kerkbestuur
Sint-Rumoldus
meerjarenplanaanpassing

Steenokkerzeel:

budgetwijziging

2018

-

Aanleiding:
Het centraal kerkbestuur (CKB) moet de budgetwijzigingen van de kerkbesturen voor 15
september gecoördineerd indienen bij de gemeenteoverheid. Als de budgetwijziging past
binnen het goedgekeurde meerjarenplan moet de gemeenteraad hiervan binnen de 50
dagen na ontvangst akte nemen. Als de budgetwijziging niet past binnen het goedgekeurde
meerjarenplan moet de gemeenteraad zich hierover binnen de 50 dagen na ontvangst
uitspreken.
Feiten, context en argumentatie:
Het CKB heeft bij de gemeente op 5 november 2018 een meerjarenplanaanpassing en
budgetwijziging 2018 van het kerkbestuur St.-Rumoldus ingediend. Hierover werd er vooraf
overleg gepleegd op 28 juni 2018. De toezichtstermijn eindigt op 25 december 2018.
Het Aartsbisdom Mechelen-Brussel heeft op 14 november een gunstig advies gegeven over
het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van het kerkbestuur Sint-Rumoldus.
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Het verslag van de overlegvergadering van 28 juni zit in bijlage aan deze notulen.
Het meerjarenplan werd gewijzigd omdat de investeringskredieten in de budgetwijziging
2018 werden aangepast.
Juridische overwegingen:
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten.
Besluit:
Met 18 stemmen voor (Marleen Ral, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jerry Casier, Geert
Laureys, Sato Pollet, Jelle Mombaerts, Clémence Maes, Jan Van hoof, Herman Godts,
Danny Liekens, Gilbert Van Ostaede, Johan Vansintejan, Gilbert Jaspers, Jenny
Vandermeiren, Christophe Ponsard, Chris Boeykens, Rony Blommaert), 1 onthouding
(Bart Verstockt)
1. De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing van het kerkbestuur Sint-Rumoldus
Steenokkerzeel goed.
2. De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2018 van het kerkbestuur SintRumoldus
Steenokkerzeel
zonder
exploitatietoelage,
met
een
verhoogde
investeringstoelage (toelage opgetrokken tot € 176.912).
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Autonoom Gemeentebedrijf: budget 2019
Aanleiding:
Met het oog op de werking 2019 werd een budget 2019 van het AGB Steenokkerzeel
opgemaakt.
Feiten, context en argumentatie:
De raad van bestuur besliste op 20 september 2018 om enkel een budget 2019 ter
vaststelling op te maken, en dus geen aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 meer.
In het laatste jaar van de huidige planningsperiode 2014-2019 is de opmaak van een
meerjarenplanaanpassing immers facultatief.
Juridische overwegingen:
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en latere wijzigingen betreffende de
invoering van de beleids- en beheerscyclus.
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen tot vaststelling van de
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en
van de rekeningstelsels.
Artikel 243 van het gemeentedecreet.
De omzendbrief BB 2018 KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de
éénjarige meerjarenplannen 2019.
Besluit:
Met 18 stemmen voor (Marleen Ral, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jerry Casier, Geert
Laureys, Sato Pollet, Jelle Mombaerts, Clémence Maes, Jan Van hoof, Herman Godts,
Bart Verstockt, Danny Liekens, Johan Vansintejan, Gilbert Jaspers, Jenny
Vandermeiren, Christophe Ponsard, Chris Boeykens, Rony Blommaert), 1 onthouding
(Gilbert Van Ostaede)
1. Het budget 2019 van het AGB Steenokkerzeel wordt goedgekeurd.
2. Samengevat geeft dit de volgende financiële resultaten:
Resultaat op kasbasis

Autofinancieringsmarge

2019: 96.679 EUR

2019: 7.859 EUR
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Autonoom Gemeentebedrijf: prijssubsidie 2019
Aanleiding:
Om economisch rendabel te zijn heeft het AGB nood aan een prijssubsidie van het
gemeentebestuur. De waarde van de prijssubsidie bedraagt de prijs die de bezoeker voor
recht op toegang betaalt, vermenigvuldigd met een bepaalde factor.
Besluit:
Met 18 stemmen voor (Marleen Ral, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jerry Casier, Geert
Laureys, Sato Pollet, Jelle Mombaerts, Clémence Maes, Jan Van hoof, Herman Godts,
Bart Verstockt, Danny Liekens, Johan Vansintejan, Gilbert Jaspers, Jenny
Vandermeiren, Christophe Ponsard, Chris Boeykens, Rony Blommaert), 1 onthouding
(Gilbert Van Ostaede)
Onderstaand aangepast prijssubsidiereglement voor het boekjaar 2019 wordt goedgekeurd:

-

PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT
“GEMEENSCHAPSCENTRUM” BESTAANDE UIT:
GEBOUW “DE CORREN” GELEGEN TE 1820 STEENOKKERZEEL, VAN
FRACHENLAAN 24A; EN
GEBOUW “DE CAMME” GELEGEN TE 1820 STEENOKKERZEEL,
TERVUURSESTEENWEG 173.

Tussen
de Gemeente Steenokkerzeel, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester
en Schepenen, gevestigd in Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel, waarvoor
handelen de heer Kurt Ryon, burgemeester, en mevrouw Heidi Abeloos, algemeen
directeur, enerzijds;
en
het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel, vertegenwoordigd door de Raad van
Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel, gevestigd in Orchideeënlaan
17 te 1820 Steenokkerzeel, waarvoor handelen de heer Jelle Mombaerts, voorzitter Raad
van Bestuur, en mevrouw Heidi Abeloos, secretaris, anderzijds;
wordt overeengekomen dat de Gemeente Steenokkerzeel prijssubsidies zal toekennen aan
het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel voor het verlenen van recht op toegang aan
bezoekers van evenementen van cultuur of vermaak van eigen programmatie in het
“gemeenschapscentrum”. Dit prijssubsidiereglement legt de toekenning van deze
prijssubsidies vast en geldt voor de periode vanaf 1/1/2019 tot en met 31/12/2019.
VOORWAARDEN
 Het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel heeft haar inkomsten en uitgaven
geraamd voor de periode van 1/1/2019 tot en met 31/12/2019 (zie bijlage). Op basis
van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel
vastgesteld dat de inkomsten uit ticketverkoop van evenementen van cultuur of
vermaak van eigen programmatie in het “gemeenschapscentrum” minstens EUR
233.164 (inclusief 6% btw) voor de periode van 1/1/2019 tot en met 31/12/2019
moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel
vanaf 1/1/2019 de voorziene toegangsprijzen (inclusief btw) voor alle bezoekers voor de
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periode van 1/1/2019 tot en met 31/12/2019 voor recht op toegang tot evenementen van
cultuur of vermaak van eigen programmatie te vermenigvuldigen met een factor 7,77.


De Gemeente Steenokkerzeel erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf
Steenokkerzeel, op basis van deze ramingen, de voorziene toegangsprijzen
(inclusief btw) voor recht op toegang tot evenementen van cultuur of vermaak van
eigen programmatie moet vermenigvuldigen met een factor 7,77 om economisch
rendabel te zijn.



Rekening houdend met de sociale en culturele functie van het
“gemeenschapscentrum” wenst de Gemeente Steenokkerzeel dat er tijdens de
periode van 1/1/2019 tot en met 31/12/2019 geen prijsverhogingen doorgevoerd
worden ten aanzien van bezoekers van evenementen van cultuur of vermaak van
eigen programmatie. De Gemeente Steenokkerzeel wenst immers de
toegangsgelden te beperken opdat de evenementen van cultuur of vermaak van
eigen programmatie toegankelijk zijn voor iedereen. De Gemeente Steenokkerzeel
verbindt er zich toe om voor de periode van 1/1/2019 tot en met 31/12/2019 deze
beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Gemeente Steenokkerzeel
bedraagt de prijs (inclusief btw) die de bezoeker voor recht op toegang betaalt
vermenigvuldigd met een factor 7,77; afgerond 8.



Deze gesubsidieerde inkomgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd
worden tijdens de periode van 1/1/2019 tot 31/12/2019 in het kader van een
periodieke evaluatie van de exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf
Steenokkerzeel. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de
Gemeente Steenokkerzeel deze steeds documenteren (bv. aan de hand van een
gemeenteraadsbeslissing).



Het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel moet op de 5de werkdag van elke
maand de Gemeente Steenokkerzeel een overzicht bezorgen van het aantal
bezoekers waaraan recht op toegang is verleend tijdens de voorbije maand tot de
eigen evenementen van cultuur of vermaak. Dit overzicht dient tevens het bedrag
aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal
gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het Autonoom
Gemeentebedrijf Steenokkerzeel uitreikt aan de Gemeente Steenokkerzeel. De
Gemeente Steenokkerzeel dient deze debet nota te betalen aan het Autonoom
Gemeentebedrijf Steenokkerzeel binnen de 15 werkdagen na ontvangst.



Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 1/1/2020 zal worden onderhandeld
tussen de Gemeente Steenokkerzeel en het Autonoom Gemeentebedrijf
Steenokkerzeel vóór 31/1/2020.

Bijlage:
Raming inkomsten en uitgaven boekjaar 2019

ONTVANGSTEN
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Sleutel

Omschrijving

0705/70050020 Verkopen van handelsgoederen
0705/70000999 Verhuringen met betrekking tot de exploitatie
0050/70509999 Diverse verhuringen zonder betrekking tot de exploitatie
0030/75100000 Ontvangen intresten
0705/74500010 Schadevergoedingen
011902/74500000 Recuperatie van kosten
Verrekening kapitaalsubsidies

UITGAVEN
0705/61310050 Auteursrechten
0030/61490000 Administratiekost
0119/61500010 Diverse benodigdheden en klein gereedschap
0705/60200000 Aankopen van diensten
0705/60400000 Aankopen van handelsgoederen
0050/61008000 Huur en huurlasten op gebouwen
011902/61008000 Huur en huurlasten op gebouwen
0705/61599999 Huurlasten op materieel
0119/61030100 Onderhoud en herstellingen gebouwen
0119/61503000 Onderhoud en herstellingen materieel
0119/61130000 Water
0119/61110000 Gas
0119/61100000 Electriciteit
0119/61410010 Diverse bureelbenodigdheden
0119/61410040 Telefoon
0119/61310020 Erelonen consultancy
0119/61310090 Erelonen bedrijfsrevisor
0119/61209999 Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
0119/61430070 Promotiekosten
0705/64099999 Diverse andere belastingen
0030/64000010 Roerende voorheffing
011901/61429999 Informaticakosten
011902/65999999 Financiële kosten
0705/61430010 Representatie- en receptiekosten
0190/64020000 Geraamde belastingen
Afschrijvingen

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

Bedrag
24.150
98.690
143.436
20
120
0
4.333
270.749

6.500
80
7.000
68.564
35.000
137.000
12.810
9.938
56.000
6.000
2.000
13.000
16.500
1.000
4.500
5.000
3.000
1.700
5.000
24
20
2.400
100
2.381
5.000
90.198
490.715

-219.966
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RESULTAAT VORIGE BOEKJAREN

0

PRIJSSUBSIDIE
Berekening factor
prijssubsidie 2019

Te financieren saldo
BTW 6%
Te financieren saldo incl. BTW
Raming te ontvangen inkomsten programmatie gemeente 2019
Factor

12

219.966
13.198
-233.164
30.000
7,7721

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019: vaststelling (472.1)
Aanleiding:
In de investeringsenveloppen van de gemeente dringen zich een aantal aanpassingen in de
kredieten van 2018 op.
Feiten, context en argumentatie:
Het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018 werden door de
gemeenteraad vastgesteld op 21 december 2017.
Op de gemeenteraad van 20 september 2018 werden de budgetwijziging 1-2018 en de
bijhorende aanpassing van het meerjarenplan vastgesteld.
Sinds de invoering van de beleids- en beheerscyclus kunnen kredieten op 3 manieren
aangepast worden:
 via budgetwijziging (BW)
 via interne kredietaanpassing (IKA)
 via een aanpassing van de ramingen
Een BW is nodig indien:
 Daling saldo van een beleidsdomein in het exploitatiebudget
 Wijziging verbinteniskrediet (uitgave of ontvangst) van een investeringsenveloppe
 Wijziging uitgave- of ontvangstenkrediet voor investeringen van een beleidsdomein
 Wijziging kredieten voor andere uitgaven of ontvangsten in het liquiditeitenbudget
Bovendien dient bij een BW ook het meerjarenplan (MJP) aangepast te worden indien:
 Wijziging prioritaire beleidsdoelstelling of de daaraan gekoppelde actieplannen
 Resultaat op kasbasis < 0
 Autofinancieringsmarge budget < autofinancieringsmarge MJP
Een IKA kan bij andere wijzigingen van kredieten, bv. een gelijkmatige stijging van de
uitgaven- en ontvangstenkredieten van een beleidsdomein in het exploitatiebudget.
Aanpassingen van de ramingen zijn alle aanpassingen die geen wijziging van de kredieten
voor gevolg hebben, zoals:
 een verschuiving van de ramingen van een 62-rekening naar een 61-rekening
binnen hetzelfde beleidsdomein
 een verschuiving van een raming van het ene beleidsveld naar een ander
beleidsveld binnen hetzelfde beleidsdomein
 een wijziging van de actieplannen van een niet-prioritaire beleidsdoelstelling
 een wijziging van een actie van een prioritaire beleidsdoelstelling
Bevoegdheden:
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Over een BW en aanpassing van het MJP moet de gemeenteraad beslissen
Over een IKA moet het college van burgemeester en schepenen beslissen
Wie over de aanpassing van de ramingen kan beslissen, moet in het interne
controlesysteem worden vastgelegd; dit kan dus eventueel op ambtelijk niveau
gebeuren.

Juridische overwegingen:
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 25 november
2012, meer bepaald artikels 27 en 28.
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012.
Het Gemeentedecreet, meer bepaald artikels 146 en 147.
Tussenkomsten:
Jan Van hoof zal zich onthouden door het terugvallen de financiële overschotten en het
weinig realistisch budgetteren.
Besluit:
Met 13 stemmen voor (Marleen Ral, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jerry Casier, Geert
Laureys, Sato Pollet, Jelle Mombaerts, Clémence Maes, Jan Van hoof, Herman Godts,
Danny Liekens, Gilbert Van Ostaede, Jenny Vandermeiren), 6 onthoudingen (Bart
Verstockt, Johan Vansintejan, Gilbert Jaspers, Christophe Ponsard, Chris Boeykens,
Rony Blommaert)
1. De gemeenteraad stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 vast.
2. Samengevat geeft dit de volgende financiële resultaten:
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Resultaat op kasbasis

Autofinancieringsmarge

2014 = 18.709.644 EUR

2014 = 1.490.383 EUR

2015 = 18.799.523 EUR

2015 = 2.797.404 EUR

2016 = 18.447.182 EUR

2016 = 2.488.107 EUR

2017 = 17.720.163 EUR

2017 = 1.691.144 EUR

2018 = 6.287.766 EUR

2018 = 118.572 EUR

2019 = 4.595.027 EUR

2019 = -115.074 EUR

2020 = 4.505.081 EUR

2020 = 21.239 EUR

Budgetwijziging nr. 2/2018: vaststelling (472.1)
Aanleiding:
In de investeringsenveloppen van de gemeente dringen zich een aantal aanpassingen in de
kredieten van 2018 op.
Feiten, context en argumentatie:
Het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018 werden door de
gemeenteraad vastgesteld op 21 december 2017.
Op de gemeenteraad van 20 september 2018 werden de budgetwijziging 1-2018 en de
bijhorende aanpassing van het meerjarenplan vastgesteld.
Sinds de invoering van de beleids- en beheerscyclus kunnen kredieten op 3 manieren
aangepast worden:
 via budgetwijziging (BW)
 via interne kredietaanpassing (IKA)
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 via een aanpassing van de ramingen
Een BW is nodig indien:
 Daling saldo van een beleidsdomein in het exploitatiebudget
 Wijziging verbinteniskrediet (uitgave of ontvangst) van een investeringsenveloppe
 Wijziging uitgave- of ontvangstenkrediet voor investeringen van een beleidsdomein
 Wijziging kredieten voor andere uitgaven of ontvangsten in het liquiditeitenbudget
Bovendien dient bij een BW ook het meerjarenplan (MJP) aangepast te worden indien:
 Wijziging prioritaire beleidsdoelstelling of de daaraan gekoppelde actieplannen
 Resultaat op kasbasis < 0
 Autofinancieringsmarge budget < autofinancieringsmarge MJP
Een IKA kan bij andere wijzigingen van kredieten, bv. een gelijkmatige stijging van de
uitgaven- en ontvangstenkredieten van een beleidsdomein in het exploitatiebudget.
Aanpassingen van de ramingen zijn alle aanpassingen die geen wijziging van de kredieten
voor gevolg hebben, zoals:
 een verschuiving van de ramingen van een 62-rekening naar een 61-rekening
binnen hetzelfde beleidsdomein
 een verschuiving van een raming van het ene beleidsveld naar een ander
beleidsveld binnen hetzelfde beleidsdomein
 een wijziging van de actieplannen van een niet-prioritaire beleidsdoelstelling
 een wijziging van een actie van een prioritaire beleidsdoelstelling
Bevoegdheden:
 Over een BW en aanpassing van het MJP moet de gemeenteraad beslissen
 Over een IKA moet het college van burgemeester en schepenen beslissen
 Wie over de aanpassing van de ramingen kan beslissen, moet in het interne
controlesysteem worden vastgelegd; dit kan dus eventueel op ambtelijk niveau
gebeuren.
Juridische overwegingen:
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 25 november
2012,
meer
bepaald
artikels
27
en
28.
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
gewijzigd
bij
ministerieel
besluit
van
26
november
2012.
Het Gemeentedecreet, meer bepaald artikels 154 en 155.
Adviezen en visum:
De financieel directeur geeft een positief advies voor deze budgetwijziging nr. 2-2018.
Besluit:
Met 13 stemmen voor (Marleen Ral, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jerry Casier, Geert
Laureys, Sato Pollet, Jelle Mombaerts, Clémence Maes, Jan Van hoof, Herman Godts,
Danny Liekens, Gilbert Van Ostaede, Jenny Vandermeiren), 6 onthoudingen (Bart
Verstockt, Johan Vansintejan, Gilbert Jaspers, Christophe Ponsard, Chris Boeykens,
Rony Blommaert)
1. De gemeenteraad stelt de budgetwijziging nr. 2-2018 vast.
2. Samengevat geeft dit de volgende financiële resultaten:
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Resultaat op kasbasis

Autofinancieringsmarge

2018 = 6.287.766 EUR

2018 = 118.572 EUR

Budget 2019: vaststelling (472.1)

22
Aanleiding:
Het budget voor 2019 dient opgemaakt en vastgesteld te worden.
Feiten, context en argumentatie:
Onder schema B3 (de investeringsenveloppen) worden niet enkel de nieuwe
investeringsenveloppen weergegeven, maar ook diegene waar er een wijziging werd
aangebracht en waar er krediet is voorzien in 2019.
Juridische overwegingen:
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november
2012.
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012.
De omzendbrief BB 2018 KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de
éénjarige meerjarenplannen 2019.
Artikels 148 tot en met 151 van het Gemeentedecreet.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 augustus 2018 om aan
de gemeenteraad enkel een budget 2019 ter vaststelling voor te leggen, en dus geen
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.
Adviezen en visum:
De financieel directeur geeft een positief advies voor het budget 2019.
Hij wenst ook op te merken dat er in de voorbije jaren steeds een overschot was op de
dotatie aan de politiezone Kastze. De voorbije jaren schommelde dit overschot rond de
150.000 tot 200.000 EUR. Indien er bij de afsluiting van de rekening 2018 van de politiezone
opnieuw een overschot blijkt, zal dit verrekend worden met de dotatie van 2019. Hierdoor
zal onze autofinancieringsmarge voor 2019 stijgen.
Tussenkomsten:
Gilbert Van Ostaede, gemeenteraadslid, heeft volgende vraag over dit agendapunt :
Graag info waarom toch een negatieve autofinanciering mag ingediend worden voor budget
2019.
Autofinancieringsmarge
Budget
2019
is
191.284
€.
Daar de aanpassing met het eventueel overschot ( mogelijk 150.000 a 200.000 € ) op de
dotatie van Kastze
pas na de afsluiting
rekeningen eind 2018 is.
- Voor de perceptie van goed bestuur, waarom kon mits besparing in exploitatie niet nu
reeds een positieve autofinanciering gemaakt worden voor 2019 als goedkeuring op de
gemeenteraad?
Het daarna eventueel overschot van dotatie Kastze was dan nog een extra!
Motivatie
:
De AFM moet positief zijn in het laatste boekjaar van de financiële nota van het
meerjarenplan.
Als dat niet het geval is, schorst de provinciegouverneur het meerjarenplan.
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/node/464.
Schepen Jelle Mombaerts antwoordt dat dit niet wettelijk verplicht is in het laatste jaar van
de legislatuur. De nieuwe ploeg zal het budget in 2019 grondig tegen het licht houden.
Besluit:
Met 7 stemmen voor (Marleen Ral, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Geert Laureys, Jelle
Mombaerts, Clémence Maes, Herman Godts), 12 onthoudingen (Jerry Casier, Sato
Pollet, Jan Van hoof, Bart Verstockt, Danny Liekens, Gilbert Van Ostaede, Johan
Vansintejan, Gilbert Jaspers, Jenny Vandermeiren, Christophe Ponsard, Chris
Boeykens, Rony Blommaert)
1.De gemeenteraad stelt het budget 2019 vast.
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2. Samengevat geeft dit de volgende financiële resultaten:
Resultaat op kasbasis

Autofinancieringsmarge

2019: 4.156.297 EUR

2019: -191.284 EUR

3. De in het gemeentebudget voorziene dotatie om de werking van de politiezone Kastze te
verzekeren zal, vanaf 1 januari 2019 en volgens de noodwendigheden van deze zone, op
zicht van een regelmatig opgesteld betalingsbevel, uitbetaald worden.
4. De in het gemeentebudget voorziene dotatie om de werking van de hulpverleningszone
Vlaams-Brabant West te verzekeren zal, vanaf 1 januari 2019 en volgens de
noodwendigheden van deze zone, op zicht van een regelmatig opgesteld betalingsbevel,
uitbetaald worden.
15

Jaarrekening 2017 gemeente Steenokkerzeel: kennisname.
Aanleiding:
De gemeenteraad heeft op 28 juni 2018 de jaarrekening van de gemeente over het boekjaar
2017 vastgesteld.
Feiten, context en argumentatie:
De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant heeft op 27 november 2018 de
jaarrekening 2017 van de gemeente Steenokkerzeel goedgekeurd.
Juridische overwegingen:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 172, 173 en 175 §3 tot en met
§5.
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de jaarrekening 2017 van
de gemeente Steenokkerzeel.
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Gemeentebelasting op het ophalen van sluikstortingen
Aanleiding:
E-mail ontvangen van het Agentschap Binnenlands Bestuur - afdeling financiën op 30
november 2018:
Naast het strafrechtelijk of bestuurlijk optreden of een GAS-boete kan de gemeente haar
opruimingskosten verhalen op de sluikstorter. Hierbij is het belangrijk dat de vergoeding
voor het opruimen van het sluikstort louter kostendekkend is. Bij het bepalen van het tarief
kan rekening gehouden worden met de aard en de hoeveelheid van de achtergelaten
afvalstoffen, met het ingezette materieel en personeel en met de afstand die afgelegd wordt
om het afval op te halen en/of weg te brengen. De gemeente kan de afvalstoffen door eigen
personeel laten opruimen of door derden.
De gemeente beschikt over de mogelijkheid om bestuurlijk of strafrechtelijk op te treden
tegen sluikstort. Bijgevolg kan de gemeente de vergoeding voor het opruimen van het
sluikstort niet aanwenden als afschrikmiddel of als extra sanctie.
Conclusie: een vergoeding voor het opruimen van sluikstort die niet louter kostendekkend is,
is niet aanvaardbaar.
Feiten, context en argumentatie:
De financiële toestand van de gemeente.
Gelet op het feit dat het rechtvaardig is volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ degene die
afvalstoffen heeft achtergelaten op niet reglementaire plaatsen, die door de
gemeentediensten moeten worden weggehaald, te laten bijdragen in de kosten van deze
gemeentelijke tussenkomst.
Juridische overwegingen:
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Artikel 40 en 41, 14° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals
gewijzigd door het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van het
decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft.
Artikel 170 §4 van de Grondwet.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28
mei 2010 en 17 februari 2012.
De Omzendbrief BB2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Plaats in beleidsplan en budget:
Budgetsleutel 0020/73328000 van het overig beleid.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Heffingsperiode en belastbaar feit
Er wordt vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 een gemeentebelasting
gevestigd op weghalen door het gemeentebestuur van allerhande afvalstoffen gestort op
plaatsen waar dit storten door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is.
Artikel 2. Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft.
Diegene die opdracht geeft om afvalstoffen achter te laten of de eigenaar van de
afvalstoffen is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Artikel 3. Tarief
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
- Bij ambtshalve verwijdering door het gemeentebestuur: een uitvoeringskost die
gelijk is aan de onkostennota van het bestuur. Hierin zijn begrepen: uurloonkost van
de arbeider(s) en gebruik van de gemeentelijke voertuigen en materiaal.
- Bij ambtshalve verwijdering door een derde in opdracht van het gemeentebestuur:
een uitvoeringskost die gelijk is aan het factuurbedrag (inclusief btw) van de derde.
Artikel 4. Inkohiering
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Het bedrag van de belasting wordt ingekohierd vanaf de dag na het weghalen.
Artikel 5. Betalingstermijn
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de overhandiging van het
aanslagbiljet.
Artikel 6. Bezwaar
§1. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belasting bezwaar
indienen bij het college van burgemeester en schepenen dat handelt als administratieve
overheid.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op
straffe van verval worden ingediend, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf
de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de
kennisgeving van de aanslag.
§2.Het bezwaarschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei
2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 7. Algemene bepalingen
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen,
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zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken
1, 3, 4, 7 tot 10 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en
met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover ze niet
specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 8.
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2019 en wordt bekendgemaakt
overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis
gebracht overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017 en latere wijzigingen.

Algemeen directeur
Bijkomende agendapunten gemeenteraadsleden :
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Vraagstelling over budget 2019 - autofinancieringsmarge. (Open VLD-fractie)
Aanleiding:
Gilbert Van Ostaede, gemeenteraadslid, geeft toelichting over dit agendapunt :
Graag info waarom toch een negatieve autofinanciering mag ingediend worden voor budget
2019.
Autofinancieringsmarge Budget 2019 is - 191.284 €.
Daar de aanpassing met het eventueel overschot ( mogelijk 150.000 a 200.000 € ) op de
dotatie van Kastze pas na de afsluiting rekeningen eind 2018 is.
- Voor de perceptie van goed bestuur, waarom kon mits besparing in exploitatie niet nu
reeds een positieve autofinanciering gemaakt worden voor 2019 als goedkeuring op de
gemeenteraad?
Het daarna eventueel overschot van dotatie Kastze was dan nog een extra!
Motivatie :
De AFM moet positief zijn in het laatste boekjaar van de financiële nota van het
meerjarenplan.
Als dat niet het geval is, schorst de provinciegouverneur het meerjarenplan.
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/node/464
Besluit:
Dit punt werd behandeld bij de bespreking van het budget 2019.
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Vraagstelling over budget OW028 - renovaties Den Dam. (Open VLD-fractie)
Aanleiding:
Gilbert Van Ostaede geeft toelichting over dit agendapunt :
Vraag : - Waarom kreeg het budget OW028 ( Den DAM renovaties ) nu geen verhoging met
1 miljoen € voor de infrastructuur op Den DAM van Tennis Ter Ham ,
petanqueclub Den Dam en voetbalclub KSVO ?
- Zal dit geen vertraging geven voor uitvoering eerste kwartaal 2019 van het afgesproken "
renovatieplan " met de 3 sportclubs op Den Dam en opgemaakt met de gemeentedienst ?
Motivatie :
Budget Den Dam 2017 : 1.031.000 € ( hiervan reeds in mindering de aanleg voor KSVO
van het synthetisch veld )
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Budget Den Dam 2019 : 1.131.000 € ( zie bijlage , waarop in het totaal nog steeds vermeld
staat de aanleg van het synthetisch veld voor 550.000 € ? dat reeds gedaan is in 2018 )
Zoals vermeld op gemeenteraad 28.6.18 is er 1 miljoen € meer budget nodig tov budget
2017 vermoed ik voor het
Plan Den Dam renovaties gemaakt in samenspraak met de 3 clubs op Den Dam en de
diensten en klaar was in Juni 2018 .
Zie info : * Zie gemeenteraad 28.6.18 Info
Vraagstelling Gilbert Van Ostaede ivm punt GR 2018 /138 Vraagstelling met
stemming voor aanstellen ontwerper voor renovatie Den DAM infrastructuur.
Gilbert Van Ostaede geeft toelichting over dit agendapunt :
Motivatie :
1/ Collegeverslag 11.6.18 punt 12 vermelde nog geen raming bij Bestek . BV: De Kantine
en kleedkamers van FCM hadden een BAC Raming volgens
BAC Dossier AR 1454- BAC van 578.466,61 € voor totaal van 528,58 m2 ( Kleedkamers +
Kantine ) of 1.095 € /m2
Zie bestek nr 2018/861.6 Kantine /kleedkamers Den Dam TOTAAL aantal m2 oppervlakte
X 1.095 € /m2 = nodige Raming
2/ BV , voor de aanstelling op de gemeenteraad van een ontwerper voor de Cajetanus
school , was er in het bijlage bestek opgemaakt door de gemeentedienst voor de toen
nodige kosten van het afgesproken project St Cajetanus dat ook maar 1 cijfer raming
vermelde , namelijk 1.200.000 € ( BTW en erelonen in )
Zie Bijzonder Bestek ref : 2025/861.2
3/ We lezen in de mail onder van 26.10.16 van Schepen van Sport :
Het bespreken en opmaken van de plannen voor de nieuwbouw en herinrichting van
Den Dam kunnen al starten in een vroeger stadium, maar een stedenbouwkundige
vergunning kan pas gegeven worden na goedkeuring van het GRS en het RUP, begin
2018 dus besluit de voorzitter deelt mee dat deze stemming niet mogelijk is, omdat er
geen voorstel met bestek werd voorgelegd aan de raad.
Gilbert Van Ostaede neemt hier kennis van en geeft verder toelichting over zijn vraag.
Geert Laureys antwoordt dat er twee clubs vragende partij zijn om ook hun kantine te
vernieuwen, terwijl in het huidig dossier alleen sprake is van kleedkamers; om die reden
wordt het concept herbekeken, evenals het budget, met een mogelijke meerkost van €
1.000.000.
Dit is iets dat met andere woorden degelijk moet bestudeerd en besproken worden binnen
het college. Bovendien is het in een verkiezingsjaar onmogelijk om projecten met een
onvoorzien grote financiële impact op te starten, die de volgende legislatuur belast.
De berekening in het punt van raadslid Van Ostaede klopt bovendien niet.
Besluit:
Schepen Geert Laureys antwoordt dat hij verbaasd is omdat hij de info uitgebreid heeft
gecommuniceerd aan de clubs en aan het college ter info. Ook aan Gilbert Van Ostaede
werd de stand van zaken herhaaldelijk overgemaakt.
De omvang van het project veranderde zodanig, dat dit als een nieuw project diende
beschouwd te worden, en niet als een lopend bestaand project, waardoor het niet
aangewezen was dit in een technisch budget van een uittredend bestuur op te nemen. Dit
wordt afgeraden door het Agentschap Binnenlands Bestuur.
Voor het aanduiden van een ontwerper was het zeker te vroeg, vermits er nog geen
lastenboek was opgemaakt.
Er werd vandaag nog samengezeten met de clubs, die akkoord zijn met het projectverloop.
Hopelijk kunnen we er in februari 2019 mee naar de gemeenteraad, in afwachting van de
budgetwijziging.
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Vraagstelling over het uitblijven van de beloofde
mobiliteitsproblematiek op de zondagsmarkt. (Groen-fractie)

oplossing

voor

de
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Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Uitblijven van beloofde oplossing voor mobiliteitsproblematiek tijdens de zondagse markt. (
problemen met doorgaand verkeer van fietsers/wielertoeristen en de marktbezoekers )
Toelichting
Uit de notulen van de GR van 20 september 2018.
aanleiding
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Tijdens de Steenokkerzeelse zondagsmarkt wordt de straat afgesloten door
middel van 2 barelen. De eerste aan van de Fuerisonplein (wanneer men van
de van Frachenlaan komt) en de tweede op de Mulslaan (ter hoogte van de
beenhouwerij Martin)
Fietsers en groepen wielertoeristen begeven zich evenwel langs de barelen en
rijden door de winkelende menigte, met regelmatige conflicten tot gevolg. De
marktleider ziet een oplossing voor het probleem door het bord C 11 (Veboden
toegang voor bestuurders van rijwielen) aan de barelen te bevestigen. Wij
suggereren hier een bordje ‘Fietsers hier afstappen’ en controle op de naleving
ervan.
Vraag :
Wat is volgens het bestuur een oplossing (of oplossingen) voor dit probleem?
besluit
De bevoegde schepen, Sato Pollet, antwoordt dat we deze bordjes zullen
aankopen en aanbrengen, dan kan de marktleider wel wat makkelijker
tussenkomen.
Vraag : Wij zijn nu exact 3 maanden later, en de borden hangen er nog steeds niet, laat
staan de naleving en de controle op de naleving er van. Hoe komt dat ?
Besluit:
Schepen Sato Pollet antwoordt dat er officiële borden bestaan, die kunnen opgehangen
worden, maar een bord 'fietsers afstappen' bestaat niet officieel, daar dient een hele
procedure voor doorlopen worden, wat tijd in beslag neemt.
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Vraagstelling over de gewijzigde verkeerssituatie tijdens de zondagsmarkt. (Groenfractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Toelichting :
Vraagstelling over verkeersbord D1 (verplichting de door de pijl aangeduide richting te
volgen) op de Van Frachenlaan ter hoogte van huisnummer 8 &10. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt : Ieder zondag wordt er bij het begin van
markt het verkeersbord D1, door de marktleider, opengevouwd. Door dit bord is ieder
bestuurder verplicht, wanneer hij het bord voorbij rijdt, om zijn weg verder te zetten langs de
Bruyneelstraat. Spijtig genoeg moeten wij vaststellen dat meerdere bestuurders dit bord
negeren. 1)Wanneer zij langs de linkerzijde van de straat op de parkeerplaatsen tussen
boekhandel Sara en de BSI Projects geparkeerd staan, verlaten zij die plaatsen door
richting bakkerij Claes te draaien en dus zo tegen de rijrichting hun plaats te verlaten. 2)
Wanneer ze langs de rechterkant parkeren (wat toegelaten is tijdens de markturen), verlaten
ze hun plaats door rechtsomkeer te maken of rijden ze tot aan de parking van de oude Spar
en maken ze daar rechtsomkeer om zo tegen de rijrichting weg te rijden. Vraag : Zou het
niet aangewezen zijn om, gedurende een paar zondagen, iemand daar te posteren die dan
de mensen er op attent maken dat zij een overtreding begaan? Kan het bestuur de mensen
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( beter/meer) informeren over de gewijzigde verkeerssituatie? Zou men het bord ook niet
verplaatsen en aan de paal van het verkeersbord, ter hoogte van nr 12 aanbrengen? Waar
het nu staat is het ,wanneer er SUV of camionetten staan, niet altijd zichtbaar.
Besluit:
Sato Pollet antwoordt dat we aan de politie vragen hiervoor specifiek te controleren.
Vraag : Heeft de politie controle gehouden? En wat is het resultaat van de controle?
We geven vrijblijvend een extra suggestie mee :
Richting Markt een nadarafsluiting te plaatsen met volgende borden : zie bijlage.
C33 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod te keren : zie bijlage.
D1 Verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen. De plaatsgesteldheid bepaalt
de stand van de pijl. Wanneer het verkeersbord dat een niet-gebogen pijl voorstelt, op een
hindernis geplaatst is, betekent het dat de door de pijl aangeduide richting moet
voorbijgereden worden
En indien nodig een oranje bord met : “ Opgelet gewijzigde verkeerssituatie” (in het zwart).
(zie bijlage)
Besluit:
Schepen Sato Pollet antwoordt dat de politie al controles heeft gedaan, maar resultaten zijn
nog niet bekend.
De burgemeester vult aan: de signalisatie klopt perfect; men heeft controles gedaan, maar
er is op zondag maar één ploeg beschikbaar, die actief is in de hele zone. Bovendien
moeten er op verschillende plaatsen (8) dan borden geplaatst worden, terwijl de signalisatie
momenteel eigenlijk al volstaat.
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Vraagstelling over samenwerking met Pro Natura. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Toelichting : ( uit het college van 3 december 2018) 'Op maandag 11 juni 2018 was er met
Pro Natura een gesprek om de huidige werkwijze te evalueren.
Op dit overleg waren voor de gemeente schepen Jerry Casier en groendeskundige Marc
Verelst en voor Pro Natura Jill De Cock en Nathalie Saelens aanwezig.
Hierbij werd afgesproken dat Marc spoedig een takenmoederlijst opstelt met de taken per
seizoen bijvoorbeeld bladeren ruimen, per periode bijvoorbeeld zwerfvuil langs wegen en
per week bijvoorbeeld zwerfvuil in dorpscentra. Hieruit kan dan door Pro Natura zelf een
planning worden opgesteld...
Het doel is om Marc te ontlasten. Meer van zijn taken moeten door Pro Natura worden
overgenomen. Over de huidige weekplanning is de schriftelijke feedback door Pro Natura
blijkbaar nog niet optimaal.
Een tweede punt was de vraag tot eventuele ondersteuning van de dienst “Werken in eigen
beheer” om achterstallige taken mee te helpen uit voeren.
Eind 2018 worden het opstellen van de planning en het opvolgen van de taken aan “Werken
in eigen beheer” doorgegeven. Marc heeft de vrijgekomen tijd nodig voor zijn andere taken,
in het bijzonder mobiliteit. Marc blijft het wel opvolgen en kan desnoods ondersteunen of
inspringen.'
Vraag: Kan de gemeenteraad de opgestelde planning verkrijgen?
Besluit:
Schepen Jerry Casier antwoordt dat er nog een leerproces lopende is: welke taken worden
in eigen beheer uitgevoerd en welke door Pronatura, om tot een volledige jaarplanning te
komen (moederlijst). Die planning wordt afgesproken in januari 2019.
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Vraagstelling over de gratis drinkwatertappunten voor de gemeente door De
Watergroep. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Uit de notulen van college van 3 december 2018:
Gratis drinkwatertappunten voor de gemeente door De Watergroep
Feiten, context en argumentatie:
De brief van De Watergroep van 12 november 2018, houdende melding van het project
'Gratis drinkwatertappunten'. Elke gemeente-vennoot krijgt op basis van een aantal
drinkwateraftakkingen een aantal gratis drinkwatertappunten. Hiermee willen ze hun
vennoten
stimuleren
om
volop
te
kiezen
voor
kraantjeswater.
Op het provinciaal comité van 12 december 2018, om 9 uur, in de Broekstraat 150 te 3001
Heverlee geeft De Watergroep meer uitleg bij dit project.
Jelle Mombaerts stelt voor om de drinkwaterbidons in het gemeentehuis te vervangen door
drinkwaterfonteinen.
Dit zal nog verder bekeken worden in functie van de verbouwingswerken in het
gemeentehuis.
Uit nazicht van Johnny Dewyngaert blijkt dat er 4 drinkwaterfonteinen in de scholen stuk zijn
en dienen vervangen te worden. Namelijk 2 in de school Tilia en 2 in de school Piramide. Er
wordt eveneens voorgesteld om bijkomend een drinkwaterfontein te plaatsen buiten aan de
werkliedenloods.
De dienst openbare werken stelt voor om Bernard Paesen af te vaardigen om naar het
provinciaal comité te gaan op 12 december 2018.
De brief van De Watergroep werd op 22 november 2018 overgemaakt aan Herman Godts,
gemeentelijk vertegenwoordiger bij het provinciaal comité van De Watergroep.
Juridische overwegingen:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet.
Besluit:
1. De 4 drinkwaterfonteinen in de scholen die stuk zijn dienen vervangen te worden: 2 in de
school Tilia en 2 in de school Piramide. Bijkomend voorstellen om een drinkwaterfontein te
plaatsen aan de werkliedenloods.
2. De mogelijkheid om de drinkwaterbidons in het gemeentehuis te vervangen door
drinkwaterfonteinen dient nog verder bekeken te worden in functie van de
verbouwingswerken in het gemeentehuis.
3. Bernard Paesen wordt afgevaardigd om naar het provinciaal comité te gaan op 12
december 2018.
Vraag: Kan het bestuur niet opteren om in elke deelgemeente één of meerdere gratis
openbare drinkwatertappunten te laten installeren? Wat is gratis? De installatie, het verbruik
of beiden ?
Welke info werd op 12/12 gegeven in het provinciaal comité?

Besluit:
Schepen Jelle Mombaerts antwoordt dat hij samen met Bernard naar deze vergadering is
geweest:
 het gaat alleen over binnentappunten
 de installatie is gratis, het verleggen van de leidingen moet betaald worden, het
onderhoudscontract is 5 jaar gratis
 in januari wordt aanbesteding afgerond, dan kunnen de gemeenten hun keuzes
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bekendmaken, er zijn er 4 voorzien voor onze gemeente, maar wij hebben geen
voorrang, dus vermoedelijk pas in het najaar uit te voeren.
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Vraagstelling om in de college- en gemeenteraadsverslagen de functie van de
gemandateerde personen te vermelden. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt toelichting over dit agendapunt :
Kan men in de collegeverslagen en gemeenteraadsverslagen naast de namen van
bevoegde of gemandateerde mensen ook hun functie vermelden aub?
Besluit:
Schepen Geert Laureys ziet er geen probleem in; Heidi Abeloos, algemeen directeur, vult
aan dat dit occassioneel kan gebeuren uit vergetelheid, we proberen er in de toekomst meer
aandacht aan te schenken.
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Vraagstelling over het herstellen van het voetpad in de Nachtegaalslaan. (Groenfractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Aangezien op een informatieavond ivm mobiliteit nogmaals is gebleken dat een deel van de
mobiliteitsproblemen in o.a. Melsbroek, mede zijn ontstaan door ondeskundige beslissingen
en ingrepen van het ( vroegere) bestuur en nu het seizoen weer is aangebroken om te
snoeien, te planten en te verplanten … Wil het bestuur eindelijk werk maken van het
herstellen van het voetpad van de Nachtegaalslaan? Zijnde; het verwijderen van de
boomroosters ( die zoals we voorspeld hadden naar boven worden geduwd door de
boomwortels), het verplanten van de 10 boompjes op andere plekken in de gemeente waar
bomen en boomroosters NIET 3/4de van het voetpad in nemen, zodat dit voetpad eindelijk
weer optimaal kan gebruikt worden zonder buggies, rolstoelen, rollators, steps, etc te
hinderen?
Besluit:
Schepen Wim Mombaerts antwoordt dat deze werken werden uitgevoerd tijdens vorige
legislatuur. Hij is ter plaatse gaan kijken, en heeft vastgesteld dat 2 roosters 1 à 2 cm
omhoog gekomen is. Herplanten is geen optie, de bomen overleven dit niet. Wat ons meer
zorgen baart zijn de lindes in de Perksesteenweg. We volgen dit dossier zeker nauw op.

Heidi Abeloos
Algemeen directeur

Marleen Ral
Voorzitter gemeenteraad

