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Openbaar
Notulen
1

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

Beperking conformiteitsattest in tijd
Aanleiding:
Indien een woning voldoet aan de minimale normen volgens de Vlaamse Wooncode, kan de
gemeente een conformiteitsattest aan de eigenaar uitreiken. Om te voldoen aan die
minimale kwaliteitseisen mag een woning niet meer dan 15 strafpunten scoren. In de
dagdagelijkse praktijk wordt men er echter mee geconfronteerd dat sommige gebreken niet
meer dan 15 strafpunten scoren maar wel dermate ernstig zijn dat het niet logisch is om
voor 10 jaar een conformiteitsattest uit te reiken.
Feiten, context en argumentatie:
Om een Woonbeleid op maat te realiseren wordt in de Vlaamse Wooncode de gemeente als
regisseur van het lokaal Woonbeleid aangeduid.
De gemeente levert conformiteitsattesten af, wanneer een woning conform blijkt. Tijdens
een conformiteitsonderzoek wordt er gecontroleerd of de woning veilig en gezond is en
voorzien is van basiscomfort. In het subsidiedossier van de interlokale vereniging
Woonbeleid Noord is een actie opgenomen om het Conformiteitsattest (CA) te beperken in
tijd. Doelstelling 2.3: Beperken van de geldigheidsduur van conformiteitsattesten krachtens
art. 10, eerste lid, 5° van de Vlaamse Wooncode.
Het CA kan pas uitgereikt worden indien er minder dan 15 strafpunten gescoord wordt op
het technisch verslag van het onderzoek. Zie het technisch verslag, met de minimale
kwaliteitseisen volgens de Vlaamse Wooncode, in bijlage. Een CA is standaard tien jaar
geldig en belastingplichtig. De eigenaar/verhuurder betaalt hiervoor 62,50 euro aan de
gemeente.
Door het voeren van een preventief woningkwaliteitsbeleid streeft de gemeente naar een
kwaliteitsvoller patrimonium dat zich aanpast aan de wijzigende regelgeving. Woningen met
minder dan 15 strafpunten kennen vaak nog één of meerdere gebreken.
De gemeente kan de geldigheidsduur van het conformiteitsattest – standaard tien jaar –
beperken. Hierin kan de gemeente gaan differentiëren naar keuze.
Wonen-Vlaanderen past de beperking van de geldigheidsduur ook toe als zij
conformiteitsattesten aflevert op het grondgebied van de gemeente.
Het gebrek aan de nodige dakisolatie wordt vanaf 2020 bestraft met 15 strafpunten,
waardoor er geen CA kan afgeleverd worden. Het beperken in tijd van het CA tot 2020
benadrukt het belang van de verplichting van dakisolatie.
Vanaf 2023 wordt ook het gebrek aan dubbele beglazing bestraft met 15 strafpunten,
waardoor het beperken in tijd van het CA tot 2023 een logische volgende stap is.
Bij ernstige vochtproblemen die geen 15 strafpunten opleveren is het beperken in tijd van
het CA eveneens aangeraden.
Op de werkgroepen van 4 september 2018, 13 november 2018 en op het lokaal
woonoverleg van 1 oktober 2018 werd dit reeds besproken. Op 10 januari 2019 werd dit
voorstel goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
Juridische overwegingen:
Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikelen 7 – 14;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998, artikelen 10 – 15bis;
Het decreet van 6 juli 2001, gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013, houdende de
intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst gewijzigd op 24 februari 2017;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid;
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Het Provinciaal subsidiereglement van 8 november 2016 voor projecten die het lokaal
woonbeleid ondersteunen;
De overeenkomst met statutaire draagkracht van 31 juli 2017 tot verderzetting van de
Interlokale Vereniging Regionaal Woonbeleid Noord tussen het bestuur van de gemeenten
Grimbergen, Kampenhout, Steenokkerzeel, Wemmel en Zemst;
De goedkeuring van het subsidiedossier van de interlokale vereniging Woonbeleid Noord
door de gemeenteraad op 22 juni 2017, waaronder doelstelling 2, actie 2.3. De gemeente
beperkt de geldigheidsduur van een CA krachtens artikel 10, eerste lid, 5°, van de Vlaamse
Wooncode;
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad laat het conformiteitsattest beperken tot:
 2023 bij enkel glas in de leefruimtes (verplichting dubbele beglazing tegen 2023 - 15
strafpunten);
 2020 bij afwezigheid van dakisolatie (verplichting dakisolatie tegen 2020 - 15
strafpunten);
 5 jaar wanneer aanwezigheid van vocht tot en met 9 strafpunten vastgesteld wordt;
 2 jaar wanneer aanwezigheid van vocht vanaf 9 strafpunten vastgesteld wordt.
Voor de overige blijft het 10 jaar geldig.
gecoro
3

Gemeentelijke commissie
jaarverslag 2018

voor

ruimtelijke

ordening

(GECORO)

kennisname

Aanleiding:
De voorzitter van de GECORO dient over het beheer van de werkingsmiddelen jaarlijks
verslag uit te brengen aan de gemeenteraad en de overige leden.
Hierbij wordt de gemeenteraad in kennis gesteld van het jaarverslag 2018 van de
werkzaamheden en het beheer van de werkingsmiddelen van de GECORO tijdens het jaar
2018. Het verslag is in bijlage toegevoegd.
Juridische overwegingen:
Het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de nadere regels
voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke
commissies voor ruimtelijke ordening, inzonderheid artikel 4.
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2018 van de werkzaamheden en het
beheer van de werkingsmiddelen van de GECORO.
openbare werken
politie van het wegverkeer
4

Politie van het wegverkeer: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer,
houdende aanpassen van de voorrangsregeling Vereeckenstraat, Vanheylenstraat,
Pensionaatlaan en Heilig Kruisdreef (581.15)
Feiten, context en argumentatie:
Het verslag van de periodieke overlegvergadering met Kastze Verkeer van 11 december
2018, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 17 december
2018, houdende onder andere op het einde van de Vereeckenstraat een stopbord (B5) te
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plaatsen. Stopbord (B5) te plaatsen aan het einde van de parkeerstrook Vereeckenstraat. In
de Pensionaatlaan en de Vanheylenstraat (tegen het kruispunt met Vereeckenstraat) de
voorrangsborden B15a te plaatsen.
De dienst openbare werken stelt voor om ook in de Heilig Kruisdreef een stopbord +
markering te plaatsen. Anders moeten de bestuurders komende van de Pensionaatlaan
voorrang verlenen aan de Heilig Kruisdreef en kan er geen voorrangsbord B15 geplaatst
worden in de Pensionaatlaan.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
Juridische overwegingen:
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit:
Met 17 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Annie Berckmans,
Clémence Maes, Hannelore Velaerts, Ronny De Caerlé, Sandra Ceuleers, Werner
Vanderborght, Peggy Lepage, Alen Cilic, Yvette Van Daele), 5 onthoudingen (Bart
Verstockt, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Ann Goovaerts, Griet Deroover)
1. Op de Vereeckenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Pensionaatlaan geldt:
 de bestuurders moeten stoppen en voorrang verlenen;
 de plaats waar de bestuurders moeten stoppen ingevolge het verkeersbord B5 wordt
aangeduid.
Op de Vanheylenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Vereeckenstraat geldt:

de bestuurders hebben voorrang.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B5
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.1 van de wegcode
- verkeersborden B15.
2. Op de Heilig Kruisdreef ter hoogte van het kruispunt met de Vanheylenstraat geldt:

de bestuurders moeten stoppen en voorrang verlenen;

de plaats waar de bestuurders moeten stoppen ingevolge het verkeersbord B5
wordt aangeduid.
Op de Pensionaatlaan ter hoogte van het kruispunt met de Heilig Kruisdreef geldt:

de bestuurders hebben voorrang.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B5
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.1 van de wegcode
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- verkeersborden B15.
3. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams
Huis voor de Verkeersveiligheid.
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Politie van het wegverkeer: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer,
houdende het instellen van een toegangsverbod voor voertuigen op de weg naar de
hondenlosloopweide vanaf de Perksesteenweg en in de Gillijnsstraat ter hoogte van
buurtweg 15 met uitzondering voor fietsers en bromfietsers klasse A, B en P (581.15)
Aanleiding:
Er staan regelmatig auto's geparkeerd langsheen de weg naar de vijver Vogelzang en er
rijden zelfs auto's tot aan de hondenlosloopweide.
Feiten, context en argumentatie:
Het verslag van het politieoverleg van 3 oktober 2017, goedgekeurd door het college op 23
oktober 2017, houdende onder andere - punt 6.2 - om juist na de winkel van de boerderij
een bord C3 te plaatsen met onderbord 'uitgezonderd landbouwvoertuigen en diensten'.
Hetzelfde probleem stelt zich in de Gillijnsstraat ter hoogte van de woning nr. 28 voor de
toegang naar buurtweg 15 richting Vogelzang.
Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017, houdende het instellen van een
toegangsverbod voor voertuigen op de weg naar de hondenlosloopweide vanaf de
Perksesteenweg en in de Gillijnsstraat ter hoogte van buurtweg nr. 15 en het gedeeltelijk
opheffen van het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2008.
Het verslag van het politieoverleg van 18 september 2018, goedgekeurd door het college op
24 september 2018, houdende onder andere zowel aan de kant Gillijnsstraat als aan de
boerderij Hof Ten As onderborden M3 'uitgezonderd fietsers en bromfietsen klasse A, B en
P te plaatsen.
In de wegcode wordt vermeld dat de letter "A" wordt weggelaten op het onderbord indien
het verbod evenmin geldt voor de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B en
speed pedelecs. Er worden dan geen letters geplaatst op de onderborden.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
Het situatieplan als bijlage met het betreffende verkeersbord voor de Perksesteenweg en de
Gillijnsstraat.
Juridische overwegingen:
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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1. Op de Perksesteenweg vanaf het einde van de winkel van de boerderij langs de
toegangsweg in de richting van de hondenlosloopweide geldt:
 de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder
 de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
 de maatregel geldt niet voor landbouwvoertuigen en diensten.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C3
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type IV, M3.
2. Op de Gillijnsstraat vanaf huisnr. 28 op buurtweg 15 in de richting van Vogelzang geldt:
 de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder
 de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
 de maatregel geldt niet voor landbouwvoertuigen en diensten.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C3
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type IV, M3.
3. Volgend aanvullend reglement wordt opgeheven:
 Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017, houdende het instellen van een
toegangsverbod voor voertuigen op de weg naar de hondenlosloopweide vanaf de
Perksesteenweg en in de Gillijnsstraat ter hoogte van buurtweg nr. 15 en het
gedeeltelijk opheffen van het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2008.
4. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams
Huis voor de Verkeersveiligheid.
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Politieverordening inzake de openbare orde, rust en veiligheid, alsook het verbod op
niet-toegelaten betogingen aan de asielcentra 127bis en Caricole, te Steenokkerzeel
Aanleiding:
Naar aanleiding van enkele incidenten in het repatriëringscentrum 127bis, waarvan de
basispolitiezorg wordt opgenomen door de PZ KASTZE, heeft de burgemeester van
Steenokkerzeel op 1 augustus 2011 een besluit ondertekend waarin in art. 3 aan de FOD
Binnenlandse zaken - Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wordt gevraagd om de eenmaking
van de sites repatriëringscentrum 127bis en Caricole te overwegen, met het aanbrengen
van een derde ‘ondoorzichtige’ omheining en wachtpost.
Als antwoord op een schrijven van de DVZ in 2015, waarin toelichting wordt gegeven bij de
genomen veiligheidsmaatregelen, maar wordt gevraagd om af te zien van de eis om een
bijkomende ondoorzichtige omheining, antwoordt de burgemeester dat de gemeente
Steenokkerzeel van deze eis niet wil afstappen.
Op 4 september 2018 licht de dienst vreemdelingen aan de burgemeester en de korpschef
toe dat de DVZ i.s.m. de Regie der Gebouwen (RDG) twee percelen zal aankopen die
gelegen zijn tegenover 127bis (gemeente Steenokkerzeel, 1ste afdeling sectie C, 48A en
89E).
Het doel is om (a) extra parking te voorzien voor het personeel en bezoekers ingevolge de
geplande capaciteitsuitbreiding van 127bis in 2019 (extra vleugel van 40 bewoners +
ingebruikname van de woonunits voor gezinnen vanaf augustus 2018) en (b) de installatie
van een omheiningsdraad die de centra 127bis en Caricole met elkaar verbindt, inclusief
een mobiel hek dat de dienstweg kan afsluiten.
Op 29 november 2018 hebben alle betrokken partners (gemeente, politiediensten,
brandweer, BAC, RDG en DVZ) een eerste overleg gepleegd. De dienstweg is ingekleurd
als buurtweg (nr. 5) in de atlas der buurtwegen. Dit betekent dat de weg vrij toegankelijk
dient te blijven, behalve wanneer er een beslissing vanwege de overheid is die de vrije
toegang beperkt.
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Om die reden is het noodzakelijk dat er een regelgevend kader komt dat de politiediensten
toelaat de plaats af te sluiten in geval van calamiteiten die een gevaar opleveren voor de
openbare orde.
Feiten, context en argumentatie:
Het voorstel van politieverordening:
Gelet op artikel 133, 134 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op art. 63, 285, 286 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op art 14, 22, 28, 29, 30, 31 en 33 van de wet op het politieambt;
Gelet op art 26 van de gecoördineerde Belgische grondwet;
Gelet op de omzendbrief OOP41 ter;
Gelet de aankoop van de Regie der Gebouwen om de percelen, gelegen te gemeente
Steenokkerzeel, 1ste afdeling sectie C, 48A en 89E aan te kopen, met als doel deze over te
dragen aan de FOD Binnenlandse zaken - Dienst Vreemdelingenzaken;
Gelet de plannen van de FOD Binnenlandse zaken - Dienst Vreemdelingenzaken om de
capaciteit van de asielcentra uit te breiden zoals toegelicht aan de korpschef en de
burgemeester op 4 september 2018;
Gelet het burgemeestersbesluit van de burgemeester van Steenokkerzeel van 02 aug 2011,
met daarin de vraag een omheining te voorzien die de sites 127 bis en Caricole één maakt,
bevestigd in een schrijven van de burgemeester aan de DVZ op 16 juli 2015 met dezelfde
vraag;
Gelet op de verschillende calamiteiten in en omheen de asielcentra in 2018, o.a. een
stroompanne waarbij het RC 127 bis moest worden ontruimd en verschillende manifestaties
waaronder de manifestatie van 20 juni 2018 waar 98 manifestanten dienden te worden
aangehouden en de manifestatie van 23 september 2018 met de aanwezigheid van 500
manifestanten;
Gelet de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de gemeentelijke overheid voor de
openbare orde en de bepalingen van het decreet van 2 oktober 1795 (10 vendémiere jaar
IV) betreffende de collectieve aansprakelijkheid van het plaatselijk bestuur voor schade door
samenscholingen;
Overwegende de voorzichtigheids- en zorgvuldigheidsplicht van de gemeentelijke
bestuursorganen;
Overwegende de continu kwetsbare sfeer in de asielcentra waarbij een incident aan de
buitenperimeter het vlampunt kan betekenen voor een ordeverstoring intern het centrum;
Overwegende de mogelijkheid voor de gemeente om met een organisator van een
samenscholing een vrijwaringsovereenkomst af te sluiten voor terugbetaling van eventuele
schade;
Gelet op de bevoegdheden van de burgemeester betreffende de algemene politiële
bevoegdheid in art 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet waarin staat vervat dat de
gemeenten tot taak hebben te voorzien van een goede politie;
Gelet op de politiële uitvoerende bevoegdheid van de burgemeester zoals vervat in art 133
van de Nieuwe Gemeentewet voor wat betreft beslissingen die een individuele draagwijdte
hebben en vervat staan in politiebesluiten;
Gelet de politiële verordenende bevoegdheid van de gemeenteraad vervat in art 119 van de
Nieuwe Gemeentewet die beslissingen kan nemen met een algemene draagwijdte en
waarin politiestraffen kunnen worden opgenomen;
Overwegende dat het genegotieerd beheer van de site op een betere manier kan worden
gemanaged indien er met de organisator volgens de principes van de omzendbrief OOP41
op voorhand afspraken kunnen worden gemaakt;
Overwegende dat een sluitbare omheining het beheer van de plaats en een eventueel
herstel van de openbare orde door de politiediensten kan vergemakkelijken, vooral bij de
toepassing van reactieve actiemodi;
Overwegende dat zowel FOD Binnenlandse zaken – Dienst Vreemdelingenzaken, de
gemeente Steenokkerzeel als Brussels Airport Company (BAC) als beheerders van de
plaats op een overleg op 29 november 2018 instemmen met de installatie van de omheining
en het voorzien van een sluitbare poort aan de zijde van de Tervuursesteenweg;
Overwegende de reeds actuele aanwezigheid van een sluitbare poort over de dienstweg
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tussen de omheining van TC Caricole en de omheiningsdraad van de nationale luchthaven;
Overwegende de nabijheid van de nationale luchthaven en de veelgebruikte landingsbaan
25L;
Artikel 1:
De politieverordening is van kracht vanaf de 5e dag na bekendmaking volgens artikel 285,
286 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur, en dit voor onbepaalde tijd;
Algemene veiligheidsmaatregelen bij manifestaties aan de asielcentra 127 bis en
Caricole te Steenokkerzeel
Artikel 2:
De organisator maakt minstens 8 weken voorafgaand aan de manifestatie de schriftelijke
aanvraag tot toelating over aan de burgemeester om op het openbare domein een
evenement/steunbetuiging/herdenking te mogen organiseren.
Artikel 3:
1. Bij de aanvraag verduidelijkt de organisator:
 De identiteits- en contactgegevens van de organisatoren
 De datum en tijdstip van het evenement/steunbetuiging/herdenking
 De reden van het evenement/steunbetuiging/herdenking
 De reisroute van het evenement/steunbetuiging/herdenking
 De intenties en geplande acties tijdens het evenement/steunbetuiging/herdenking
 De deelnemende groepen, het geschat aantal deelnemers en de aard van het
gebruikte vervoer van en naar de plaats van herdenking
2. Voorafgaand aan de manifestatie bespreekt de organisator, indien noodzakelijk voor de
burgemeester of politiediensten, de aanvraag met de politiediensten en de burgemeester
van Steenokkerzeel. De burgemeester kan per evenement/steunbetuiging/herdenking de
gemaakte afspraken laten vatten hetzij in een samenwerkingsakkoord tussen organisator,
bestuurlijke overheid en politie, hetzij in een punctueel burgemeestersbesluit. De
bestuurlijke overheid kan aan de organisatie een geldelijke waarborg opleggen, en dit ter
naleving van de gemaakte afspraken.
3. Met het oog op een vlot en democratisch verloop van de manifestatie, verduidelijkt de
organisator in de aanvraag de veiligheids- en ordemaatregelen die hij/zij zal nemen.
4. Indien de omstandigheden dat vereisen voorziet de organisator in een interne
veiligheidsdienst. Deze ondersteunt de organisator om de manifestatie in goede banen te
leiden en ordelijk te laten verlopen. Bij het inzetten van een interne veiligheidsdienst gelden
volgende afspraken:
 De leden van deze interne veiligheidsdienst nemen zelf niet deel aan het
evenement/steunbetuiging/herdenking .
 De interne veiligheidsdienst is duidelijk herkenbaar en aanspreekbaar voor de politie.
Alle leden van de interne veiligheidsdienst dragen daarom voor de volledige duur
van de herdenking een fluo overgooier.
 De organisator garandeert dat het aantal leden van de interne veiligheidsdienst zich
verhoudt van één persoon tot 20 manifestanten, met een minimum van 6 personen.
 De interne veiligheidsdienst neemt vóór de herdenking contact op met de plaatselijke
leidinggevende van de begeleidende politiedienst.
5. De aanwijzingen van de politie die de manifestatie begeleidt, worden strikt en onmiddellijk
gevolgd.
6. Voorbijgangers worden niet verhinderd in hun bewegingsvrijheid.
7. Voorbijgangers worden niet uitgescholden, bedreigd of geïntimideerd.
8. Voorbijgangers worden niet aangetast in hun fysieke integriteit.
9. Het is verboden om gedurende de manifestatie maskers en helmen te dragen of het
gezicht onherkenbaar te maken door middel van sjaals of andere attributen.
10. De organisator dient de maatregelen te nemen om eventuele ongevallen met
manifestanten te voorkomen.
11. Het is verboden schade toe te brengen aan de openbare infrastructuur of private
eigendommen.
12. De openbare weg wordt in de oorspronkelijke, nette staat achtergelaten. Zo niet zullen
de gemeentediensten de kosten voor het schoonmaken aan de organisator aanrekenen.
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13. Bij het bedelen van flyers of andere attributen voorziet de organisator een persoon die
belast is om de weggeworpen exemplaren terug op te rapen. Flyers en spandoeken die aan
de omheiningsdraad worden opgehangen worden aan het einde van de herdenking
verwijderd.
14. Het is verboden om ‘lock-on’ of vasthechtingsmateriaal aan te brengen op private of
openbare infrastructuur.
15. Het is verboden om voorwerpen over de omheiningsdraad van de asielcentra te werpen
of te katapulteren.
16. De bepalingen van het verkeersreglement (KB 01-12-1975) en de beschikkingen inzake
geluidsnormen (KB 24-02-1977) dienen strikt te worden nageleefd.
1° De politie wordt niet gehinderd in het vervullen van de opdracht het verkeer vrij te
houden.
2° Het is verboden, zowel tijdens de stoet als tijdens het
evenement/steunbetuiging/herdenking aan het asielcentrum om voetzoekers of ander
vuurwerk aan te wenden, of windvliegers en/of (wens)ballonnen op te laten of gebruik
te maken van laserstralen of zoeklichten.
3° Gebruik van sirenes, luidsprekers of andere lawaaiveroorzakende middelen is
verboden, buiten de megafoon die gebruikt wordt door de organisator of de op
voorhand aan de politie aangekondigde deelnemers.
17. Hulp- en politiediensten krijgen te allen tijde vrije doorgang.
18. Het openbaar vervoer mag geen hinder ondervinden van de manifestatie.
19. Elke deelnemer van een manifestatie wordt door de organisator ingelicht dat hij/zij kan
gefilmd worden.
Artikel 4:
Indien de organisator niet voldoet of wenst te voldoen aan de bepalingen van art 2 en 3, kan
de burgemeester in een punctueel politiebesluit verscherpte maatregelen nemen en indien
nodig een samenscholingsverbod uitvaardigen.
Specifieke veiligheidsmaatregelen
Artikel 5:
De toegang tot de asielcentra RC 127 bis (incl. de woonunits voor gezinnen), TC Carcole
kan door het sluiten van 2 poorten over de dienstweg worden afgesloten. Dit door het sluiten
van de automatische poorten.
De poorten zijn in de regel geopend, zodat de categorieën weggebruikers zoals
aangegeven op het verkeersbord F99c vrij kunnen gebruik maken van deze buurtweg.
Artikel 6:
In geval van een aangekondigde manifestatie kan de burgemeester op basis van een advies
van de politiediensten beslissen over de noodzakelijkheid en opportuniteit van het sluiten
van de poorten en de duur ervan, ter vrijwaring van de openbare orde. Deze beslissing zal
gemotiveerd worden in een afzonderlijk politiebesluit;
Artikel 7:
In geval van een onaangekondigde manifestatie zal de vertegenwoordiger van de
centrumdirecteur onverwijld telefonisch contact opnemen met de officier van bestuurlijke
politie van de politiezone KASTZE, die in reële tijd op basis van de aangereikte informatie
en bij delegatierecht van de burgemeester, het bevel kan geven om de poorten te sluiten.
De poorten zullen in dat geval slechts geopend worden op bevel van de officier van
bestuurlijke politie of de burgemeester;
Artikel 8:
In geval van een noodsituatie in één of beide asielcentra (minstens de situaties die staan
opgenomen in het BNIP) zullen de poorten te allen tijde geopend blijven om het vrij verkeer
van hulpdiensten te waarborgen. Indien de hulpdiensten tijdens de manifestatie op de
dienstweg toegang moeten hebben tot één of beide asielcentra, worden de poorten door de
centrumdirecteur geopend na hierover in overleg te treden met de bevoegde overheid in
regel met NIP/BNIP officier van bestuurlijke politie zodat deze de politionele activiteiten
hierop kan afstemmen;
Artikel 9:
Indien de politiediensten een veiligheidsperimeter instellen omheen de toegang van de
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centra, kunnen desalniettemin personen die daartoe gemachtigd zijn volgens de wet op de
vreemdelingen, op vertoon van hun identiteitskaart en na afstemming met de
centrumdirecteur, toegang krijgen tot de asielcentra;
Artikel 10:
De politiediensten zorgen voor de uitvoering en naleving van deze verordening.
Artikel 11:
Tenzij voor dezelfde overtreding een wet of decreet sancties voorziet, worden op
overtredingen van onderhavige politieverordening overeenkomstig de bepalingen van art 17
van het algemeen politiereglement van de gemeente Steenokkerzeel van 20/04/2017
administratieve sancties opgelegd;
Artikel 12:
Een afschrift van deze politieverordening wordt overeenkomstig art 119, 3° en 5° van de
Nieuwe Gemeentewet overgemaakt aan de bestendige deputatie van de provincieraad,
evenals aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aan de
politierechtbank te Vilvoorde, aan de korpschef van de lokale politiezone KASTZE en aan
de directeur-coördinator van het arrondissement Halle-Vilvoorde.
Juridische overwegingen:
Artikelen 133, 134 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet.
Artikelen 63, 285, 286 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Artikelen 14, 22, 28, 29, 30, 31 en 33 van de wet op het politieambt.
Art. 26 van de gecoördineerde Belgische grondwet.
Omzendbrief OOP41 ter.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad keurt onderhavige politieverordening goed, inzake de openbare orde, rust
en veiligheid, alsook het verbod op niet-toegelaten betogingen aan de asielcentra 127bis en
Caricole, te Steenokkerzeel:
Artikel 1:
De politieverordening is van kracht vanaf de 5e dag na bekendmaking volgens artikel 285,
286 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur, en dit voor onbepaalde tijd;
Algemene veiligheidsmaatregelen bij manifestaties aan de asielcentra 127 bis en
Caricole te Steenokkerzeel
Artikel 2:
De organisator maakt minstens 8 weken voorafgaand aan de manifestatie de schriftelijke
aanvraag tot toelating over aan de burgemeester om op het openbare domein een
evenement/steunbetuiging/herdenking te mogen organiseren.
Artikel 3:
1. Bij de aanvraag verduidelijkt de organisator:
 De identiteits- en contactgegevens van de organisatoren
 De datum en tijdstip van het evenement/steunbetuiging/herdenking
 De reden van het evenement/steunbetuiging/herdenking
 De reisroute van het evenement/steunbetuiging/herdenking
 De intenties en geplande acties tijdens het evenement/steunbetuiging/herdenking
 De deelnemende groepen, het geschat aantal deelnemers en de aard van het
gebruikte vervoer van en naar de plaats van herdenking
2. Voorafgaand aan de manifestatie bespreekt de organisator, indien noodzakelijk voor de
burgemeester of politiediensten, de aanvraag met de politiediensten en de burgemeester
van Steenokkerzeel. De burgemeester kan per evenement/steunbetuiging/herdenking de
gemaakte afspraken laten vatten hetzij in een samenwerkingsakkoord tussen organisator,
bestuurlijke overheid en politie, hetzij in een punctueel burgemeestersbesluit. De
bestuurlijke overheid kan aan de organisatie een geldelijke waarborg opleggen, en dit ter
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naleving van de gemaakte afspraken.
3. Met het oog op een vlot en democratisch verloop van de manifestatie, verduidelijkt de
organisator in de aanvraag de veiligheids- en ordemaatregelen die hij/zij zal nemen.
4. Indien de omstandigheden dat vereisen voorziet de organisator in een interne
veiligheidsdienst. Deze ondersteunt de organisator om de manifestatie in goede banen te
leiden en ordelijk te laten verlopen. Bij het inzetten van een interne veiligheidsdienst gelden
volgende afspraken:
 De leden van deze interne veiligheidsdienst nemen zelf niet deel aan het
evenement/steunbetuiging/herdenking .
 De interne veiligheidsdienst is duidelijk herkenbaar en aanspreekbaar voor de politie.
Alle leden van de interne veiligheidsdienst dragen daarom voor de volledige duur
van de herdenking een fluo overgooier.
 De organisator garandeert dat het aantal leden van de interne veiligheidsdienst zich
verhoudt van één persoon tot 20 manifestanten, met een minimum van 6 personen.
 De interne veiligheidsdienst neemt vóór de herdenking contact op met de plaatselijke
leidinggevende van de begeleidende politiedienst.
5. De aanwijzingen van de politie die de manifestatie begeleidt, worden strikt en onmiddellijk
gevolgd.
6. Voorbijgangers worden niet verhinderd in hun bewegingsvrijheid.
7. Voorbijgangers worden niet uitgescholden, bedreigd of geïntimideerd.
8. Voorbijgangers worden niet aangetast in hun fysieke integriteit.
9. Het is verboden om gedurende de manifestatie maskers en helmen te dragen of het
gezicht onherkenbaar te maken door middel van sjaals of andere attributen.
10. De organisator dient de maatregelen te nemen om eventuele ongevallen met
manifestanten te voorkomen.
11. Het is verboden schade toe te brengen aan de openbare infrastructuur of private
eigendommen.
12. De openbare weg wordt in de oorspronkelijke, nette staat achtergelaten. Zo niet zullen
de gemeentediensten de kosten voor het schoonmaken aan de organisator aanrekenen.
13. Bij het bedelen van flyers of andere attributen voorziet de organisator een persoon die
belast is om de weggeworpen exemplaren terug op te rapen. Flyers en spandoeken die aan
de omheiningsdraad worden opgehangen worden aan het einde van de herdenking
verwijderd.
14. Het is verboden om ‘lock-on’ of vasthechtingsmateriaal aan te brengen op private of
openbare infrastructuur.
15. Het is verboden om voorwerpen over de omheiningsdraad van de asielcentra te werpen
of te katapulteren.
16. De bepalingen van het verkeersreglement (KB 01-12-1975) en de beschikkingen inzake
geluidsnormen (KB 24-02-1977) dienen strikt te worden nageleefd.
1° De politie wordt niet gehinderd in het vervullen van de opdracht het verkeer vrij te
houden.
2° Het is verboden, zowel tijdens de stoet als tijdens het
evenement/steunbetuiging/herdenking aan het asielcentrum om voetzoekers of ander
vuurwerk aan te wenden, of windvliegers en/of (wens)ballonnen op te laten of gebruik te
maken van laserstralen of zoeklichten.
3° Gebruik van sirenes, luidsprekers of andere lawaaiveroorzakende middelen is
verboden, buiten de megafoon die gebruikt wordt door de organisator of de op voorhand
aan de politie aangekondigde deelnemers.
17. Hulp- en politiediensten krijgen te allen tijde vrije doorgang.
18. Het openbaar vervoer mag geen hinder ondervinden van de manifestatie.
19. Elke deelnemer van een manifestatie wordt door de organisator ingelicht dat hij/zij kan
gefilmd worden.
Artikel 4:
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Indien de organisator niet voldoet of wenst te voldoen aan de bepalingen van art 2 en 3, kan
de burgemeester in een punctueel politiebesluit verscherpte maatregelen nemen en indien
nodig een samenscholingsverbod uitvaardigen.
Specifieke veiligheidsmaatregelen
Artikel 5:
De toegang tot de asielcentra RC 127 bis (incl. de woonunits voor gezinnen), TC Carcole
kan door het sluiten van 2 poorten over de dienstweg worden afgesloten. Dit door het sluiten
van de automatische poorten.
De poorten zijn in de regel geopend, zodat de categorieën weggebruikers zoals
aangegeven op het verkeersbord F99c vrij kunnen gebruik maken van deze buurtweg.
Artikel 6:
In geval van een aangekondigde manifestatie kan de burgemeester op basis van een advies
van de politiediensten beslissen over de noodzakelijkheid en opportuniteit van het sluiten
van de poorten en de duur ervan, ter vrijwaring van de openbare orde. Deze beslissing zal
gemotiveerd worden in een afzonderlijk politiebesluit;
Artikel 7:
In geval van een onaangekondigde manifestatie zal de vertegenwoordiger van de
centrumdirecteur onverwijld telefonisch contact opnemen met de officier van bestuurlijke
politie van de politiezone KASTZE, die in reële tijd op basis van de aangereikte informatie
en bij delegatierecht van de burgemeester, het bevel kan geven om de poorten te sluiten.
De poorten zullen in dat geval slechts geopend worden op bevel van de officier van
bestuurlijke politie of de burgemeester;
Artikel 8:
In geval van een noodsituatie in één of beide asielcentra (minstens de situaties die staan
opgenomen in het BNIP) zullen de poorten te allen tijde geopend blijven om het vrij verkeer
van hulpdiensten te waarborgen. Indien de hulpdiensten tijdens de manifestatie op de
dienstweg toegang moeten hebben tot één of beide asielcentra, worden de poorten door de
centrumdirecteur geopend na hierover in overleg te treden met de bevoegde overheid in
regel met NIP/BNIP officier van bestuurlijke politie zodat deze de politionele activiteiten
hierop kan afstemmen;
Artikel 9:
Indien de politiediensten een veiligheidsperimeter instellen omheen de toegang van de
centra, kunnen desalniettemin personen die daartoe gemachtigd zijn volgens de wet op de
vreemdelingen, op vertoon van hun identiteitskaart en na afstemming met de
centrumdirecteur, toegang krijgen tot de asielcentra;
Artikel 10:
De politiediensten zorgen voor de uitvoering en naleving van deze verordening.
Artikel 11:
Tenzij voor dezelfde overtreding een wet of decreet sancties voorziet, worden op
overtredingen van onderhavige politieverordening overeenkomstig de bepalingen van art 17
van het algemeen politiereglement van de gemeente Steenokkerzeel van 20/04/2017
administratieve sancties opgelegd;
Artikel 12:
Een afschrift van deze politieverordening wordt overeenkomstig art 119, 3° en 5° van de
Nieuwe Gemeentewet overgemaakt aan de bestendige deputatie van de provincieraad,
evenals aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aan de
politierechtbank te Vilvoorde, aan de korpschef van de lokale politiezone KASTZE en aan
de directeur-coördinator van het arrondissement Halle-Vilvoorde.
patrimonium
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Aanvraag tot afschaffing van een gedeelte van voetweg nr. 68 gelegen te
Steenokkerzeel, 1ste afdeling, sectie A, nrs. 88/2 en 88D. Gemeenteraadsbesluit
houdende voorlopige aanvaarding.
Feiten, context en argumentatie:
Aanvraag tot afschaffing van een gedeelte van voetweg nr. 68 gelegen te Steenokkerzeel,
1ste afdeling, sectie A, nrs. 88/2 en 88D door Suzanne Janssens (inmiddels overleden op
18/12/2018), Overloop Stephane en Overloop William.
De aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing wordt als volgt gemotiveerd:
De weergegeven bedding van het af te schaffen deel van deze voetweg nr. 68 loopt dwars
over het aan de Haachtsesteenweg palende perceel nr. 88D - 88/2.
Het gedeelte van de voetweg nr. 68 welk aan de andere zijde van de Haachtsesteenweg is
gelegen, werd reeds afgeschaft bij besluit van de Bestendige Deputatie van 13/12/2010.
Tevens is er te paard op de perceelsgrens met het aanpalende perceel 86H nog een
voetweg aanwezig, welke in de atlas der buurtwegen is gekend onder voetweg nr. 69. Deze
voetweg gaat achteraan het perceel over in de zate van voetweg nr. 68 welke behouden
blijft richting Hertblocklaan.
De afschaffing van het weergegeven deel van de voetweg zou het tevens mogelijk maken
de bebouwbaarheid van het perceel te onderzoeken, mits de huidige ligging de eventuele
bouwzone diagonaal zou doorkruisen.
De oorspronkelijke ligging van het gedeelte voetweg nr. 68 op de percelen 88/2 en 88D, is
ter plaatse niet meer zichtbaar en in onbruik. Door het af te schaffen gedeelte van voetweg
nr. 68 krijgt het perceel een meerwaarde als bouwgrond.
Voetweg nr. 68 op perceel 88D en 88/2 zit in het actieplan trage wegen in categorie 3 met
vermelding ‘niet voorzien om open te maken’.
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.
Schriftelijke verklaring van 13 december 2018 van de aanvragers, houdende het ten laste
nemen van volgende kosten:
- de kosten voor het opstellen van de nodige plannen dienstig tot gedeeltelijke afschaffing
van gezegde voetweg nr. 68
- erelonen en kosten voor het opstellen van het nodige schattingsverslag (aan te vragen
door gemeentelijke technische dienst)
- indien van toepassing, betaling van de meerwaarde, volgens de schatting van de
ontvanger der registratie te Leuven, van zijn gronden ingevolge deze wijziging d.m.v. een
storting in de gemeentekas
- de administratieve belasting voor het houden van het openbaar onderzoek
- andere kosten en voorwaarden die door de gemeente in bepaalde omstandigheden
kunnen worden opgelegd.
Een plan tot gedeeltelijke afschaffing voetweg nr. 68 te Steenokkerzeel, 1ste afdeling, sectie
A, nrs. 88D en 88/2 werd opgemaakt door landmeters Buro Van Eyken op 5 december
2018.
Een schattingsverslag voor de meerwaarde, ingevolge van de gedeeltelijke afschaffing van
voetweg nr. 68, wordt aangevraagd bij een landmeter-expert.
Juridische overwegingen:
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het besluit van de gemeenteraad van 21 december 2017, houdende bepaling van het
begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal
Bestuur.
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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 19 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Annie Berckmans,
Clémence Maes, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Ronny De Caerlé,
Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Alen Cilic, Yvette Van Daele),
3 onthoudingen (Bart Verstockt, Ann Goovaerts, Griet Deroover)
1. De aanvraag tot afschaffing van een gedeelte van voetweg nr. 68 gelegen te
Steenokkerzeel, 1ste afdeling, sectie A, nrs. 88/2 en 88D, wordt voorlopig aanvaard.
2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het inrichten van een
openbaar onderzoek.
3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het aanstellen van een
landmeter-expert, voor het bepalen van de meerwaarde ingevolge de wijziging.
4. Na het openbaar onderzoek het onderhavig dossier ter definitieve beslissing voor te
leggen aan de gemeenteraad.

jeugd
8

Subsidiereglement jeugdverenigingen (2019-2024)
Aanleiding:
Het bestaande subsidiereglement is verouderd en dient herbekeken te worden. Dit
subsidiereglement werd in de zitting van 25 juni 2015 door de gemeenteraad een laatste
keer aangepast en goedgekeurd.
Feiten, context en argumentatie:
Tot op heden bestond dit subsidiereglement uit vier luiken: het reglement m.b.t. de basis- en
werkingssubsidie die jeugdverenigingen kunnen bekomen, het reglement inzake
kadervorming, het reglement inzake projectsubsidies en het reglement van de Passiepas.
De Jeugddienst stelt voor om vanaf 2019 te werken met drie afzonderlijke reglementen,
omdat de verschillende reglementen geen overlap vertonen en er zo ook duidelijker over de
verschillende topics naar de burger kan gecommuniceerd worden. Voor de Passiepas
bestaat er reeds een afzonderlijk reglement. Het reglement m.b.t. projectsubsidies zit reeds
vervat in de andere drie reglementen.
De jeugddienst heeft in samenwerking met (het bestuur van) de jeugdraad het bestaande
subsidiereglement voor jeugdverenigingen onder de loep genomen, geüpdatet en
herschreven.
Het subsidiereglement voor jeugdverenigingen is door de Jeugddienst opgemaakt en werd
positief geadviseerd door de Jeugdraad. Het reglement is zeer sterk veranderd waardoor
het onmogelijk is om een duidelijke vergelijking tussen het oude en het nieuwe reglement te
maken. De lay-out werd aangepast aan de huisstijl van de gemeente en oogt heel wat
moderner. Er gebeurden ook heel wat tekstuele aanpassingen. Daarnaast werden heel wat
artikels verplaatst en onder een andere, meer logische tussentitel of hoofdstuk geplaatst.
Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet. Het oude en het nieuwe
reglement worden als bijlage aan dit punt toegevoegd.
De Jeugddienst stelt voor om volgende aanpassingen te doen aan hoofdstuk 1 (Erkenning
van jeugdwerkinitiatieven):
- Er wordt duidelijk in het reglement aangehaald dat enkel de door de gemeente opgestelde
documenten mogen gebruikt worden voor het indienen van de subsidieaanvraag. De drie
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documenten die vroeger werden gebruikt, worden vervangen door een overzichtelijk Exceldocument.
- Het bedrag van de basissubsidie zal verhoogd worden van 640 euro naar 700 euro voor
jeugdverenigingen. Voor jeugdhuizen wordt het bedrag verhoogd van 450 euro naar 475
euro. Dit zorgt ervoor dat er een groter deel van het totaal te verdelen bedrag naar de
basissubsidie zal gaan en dat het deel voor de werkingssubsidie zal dalen. Dit heeft geen
effect op het totale te begroten bedrag, dit blijft 17.000 euro.
De Jeugddienst stelt voor om volgende aanpassingen te doen aan hoofdstuk 2
(Werkingssubsidie):
- De rubrieken worden uitgebreider beschreven, er zijn duidelijkere voorwaarden en regels
waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor punten.
- Bij tussentitel A (Jeugdbewegingen: A-punten) wordt de rubriek '1 punt per gemiddelde
deelnemer' geschrapt. De reden hiervoor is dat het te moeilijk is om na te gaan of de
doorgegeven aantallen kloppen.
- Bij tussentitel A (Jeugdbewegingen: A-punten) wordt er bij de rubriek '4 punten per
gekwalificeerd begeleid(st)er' een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een pedagogische
kwalificatie en een veiligheidskwalificatie. De kwalificaties worden duidelijker en uitgebreider
omschreven. Begeleiders kunnen beide kwalificaties behalen. Indien dat het geval is, tellen
hun punten dubbel. De kwalificaties moeten met een bewijs kunnen aangetoond worden.
Voor jeugdhuizen, bij tussentitel C, kunnen bestuursleden in deze rubriek enkel een
veiligheidskwalificatie behalen. Hier gelden dus geen dubbele punten.
- Bij tussentitel B (Jeugdbewegingen: B-punten) worden de rubrieken
'ontmoetingsmomenten' en 'activiteiten gericht op niet-leden' geschrapt, omdat het niet
duidelijk was welke activiteiten in deze rubrieken thuis horen.
- Bij tussentitel B (Jeugdbewegingen: B-punten) wordt de vroegere rubriek '1 punt per
spelactiviteit, recreatieve activiteit of repetitie' opgedeeld in de rubrieken '1 punt per
spelactiviteit' en '2 punten per speciale activiteit'. In de eerste rubriek worden de typische
zondagactiviteiten geteld, in de tweede rubriek worden activiteiten geteld die de normale
werking overstijgen. Er worden duidelijke voorbeelden gegeven bij beide categorieën.
- Bij tussentitel B (Jeugdbewegingen: B-punten) wordt een nieuwe rubriek toegevoegd,
namelijk '2 punten per Jeugdraad'. Jeugdbewegingen krijgen 2 punten per Jeugdraad
waarop zij aanwezig zijn geweest. Dit geldt ook voor jeugdhuizen (tussentitel D:
Jeugdhuizen B-punten).
- Bij tussentitel B (Jeugdbewegingen: B-punten) in de rubriek ‘3 punten per tijdschriftuitgave,
website of sociale mediakanaal’ wordt aangepast dat voor elk van deze categorieën 3
punten geteld worden. Het aantal (bv. tijdschriftuitgaven) heeft geen effect op het aantal
punten. Dit geldt ook voor jeugdhuizen (tussentitel D: Jeugdhuizen: B-punten).
- Bij tussentitel B (Jeugdbewegingen: B-punten) wordt de vroegere rubriek '6 punten per
kamp- en/of weekenddag' opgesplitst in twee aparte rubrieken: '4 punten per weekenddag'
en '6 punten per kampdag'. Kampdagen tellen in het nieuwe reglement dus voor meer
punten dan weekenddagen.
- Bij tussentitel B (Jeugdbewegingen: B-punten) wordt in de rubriek '4/8 punten per gevolgde
kadervorming' aangepast dat er geen maximaal aantal te behalen punten is voor deze
rubriek. Een vorming die 1 dag duurt (min. 2 uren) is 4 punten waard, een meerdaagse
vorming 8 punten. Dit geldt ook voor jeugdhuizen (tussentitel D: Jeugdhuizen B-punten).
- Bij tussentitel D (Jeugdhuizen: B-punten) is er een nieuwe rubriek '4 punten per speciale
activiteit'. Dit zijn alle activiteiten waar voorbereiding aan vooraf ging en die meer zijn dan
een gewone jeugdhuisavond. Gewone jeugdhuisavonden worden geteld in de rubriek
'ontmoetingsmomenten'.
De Jeugddienst stelt voor om de jaarlijkse toelage die Avonturenkamp vzw ontvangt voor
het organiseren van haar zomerkamp ook in het subsidiereglement op te nemen. Op
bladzijde 17 van het nieuwe reglement wordt beschreven dat zij een toelage van 50 euro
per deelnemer en leiding, woonachtig in de gemeente, kunnen ontvangen. Zij kunnen
maximaal een toelage van 2.500 euro bekomen. Zij dienen ter verantwoording een ledenlijst
en een overzicht van de door hen gemaakte kosten en opbrengsten aan de gemeente te
bezorgen om hun toelage te kunnen krijgen. Deze toelage werd vroeger niet in een
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reglement beschreven, maar stond wel ingeschreven in de begroting en het meerjarenplan.
De looptijd is voorzien tot het einde van deze legislatuur waarna het reglement kan
bijgestuurd worden indien nodig. Uiteraard kunnen er tussentijds aanpassingen gebeuren
indien deze noodzakelijk zijn.
De Jeugddienst stelt voor om het nieuwe subsidiereglement voor de eerste maal te
gebruiken in oktober 2019, wanneer de volgende subsidieaanvragen ingediend moeten
worden.
Als bijlage aan dit besluit kunnen jullie het oude en het nieuwe reglement terugvinden. Het
oude reglement is het "subsidiereglement jeugd 2014-2019" (luik 1 en 2 Basis- en
werkingssubsidie).
Juridische overwegingen:
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Artikel 40 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur dat zegt dat de gemeenteraad instaat voor het
vaststellen van de gemeentelijke reglementen.
Adviezen en visum:
De Jeugdraad geeft positief advies voor het nieuwe subsidiereglement voor de
jeugdverenigingen. De Jeugdraad gaat er mee akkoord om dit reglement met
terugwerkende kracht te laten ingaan vanaf het huidige werkingsjaar (september 2018 augustus 2019), zodat de subsidieaanvraag die de verenigingen in oktober 2019 indienen
kan uitgevoerd worden binnen de nieuwe regelgeving.
Het advies is als bijlage aan dit punt toegevoegd.
Plaats in beleidsplan en budget:
Beleidsdoelstelling 1419/001/006: Open gemeente - inspraak Actieplan 1419/001/006/012:
Ondersteunen kwalitatieve uitbouw van jeugdverenigingen via een doelgericht
subsidiebeleid Actie 1419/001/006/012/002: Uitbetalen van de subsidies aan de
jeugdverenigingen op basis van het reglement in functie van de kwalitatieve uitbouw van de
vereniging.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad keurt het nieuwe subsidiereglement voor jeugdverenigingen goed.
Het reglement zal in werking treden vijf dagen na de publicatie ervan.
De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat het nieuwe subsidiereglement toegepast zal
worden bij de volgende subsidieaanvragen.
9

Subsidiereglement kadervorming jongeren (2019-2024)
Aanleiding:
Het bestaande subsidiereglement is verouderd en dient herbekeken te worden. Dit
subsidiereglement werd in de zitting van 25 juni 2015 door de gemeenteraad een laatste
keer aangepast en goedgekeurd.
Feiten, context en argumentatie:
Tot op heden bestond dit subsidiereglement uit vier luiken: het reglement m.b.t. de basis- en
werkingssubsidie die jeugdverenigingen kunnen bekomen, het reglement inzake
kadervorming, het reglement inzake projectsubsidies en het reglement van de Passiepas.
De Jeugddienst stelt voor om vanaf 2019 te werken met drie afzonderlijke reglementen,
omdat de verschillende reglementen geen overlap vertonen en er zo ook duidelijker over de
verschillende topics naar de burger kan gecommuniceerd worden. Voor de Passiepas
bestaat er reeds een afzonderlijk reglement.
De Jeugddienst heeft in samenwerking met (het bestuur van) de jeugdraad het bestaande
subsidiereglement m.b.t. kadervorming onder de loep genomen, geüpdatet en het
herschreven.
Het subsidiereglement inzake kadervorming is door de Jeugddienst opgemaakt en werd
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positief geadviseerd door de Jeugdraad. Volgende zaken werden gewijzigd aan het
reglement:
- De lay-out werd aangepast aan de huisstijl van de gemeente en oogt heel wat moderner.
- Er is een apart artikel (artikel 3) geschreven voor jongeren die niet woonachtig zijn in de
gemeente, maar wel een bestuurs- of leidingsfunctie opnemen binnen een van de door de
gemeentelijke Jeugdraad erkende jeugdverenigingen. Zij kunnen in het nieuwe reglement
enkel terugbetaling krijgen voor de door hen gevolgde kadervorming indien de gemeente
waarin zij wonen geen terugbetaling voorziet.
- In artikel 2 staat beschreven dat men na het volgen van kadervorming, waarna men de
stage op het gemeentelijk speelplein of bij een lokale jeugdvereniging doet, slechts 80
procent terugbetaling krijgt. In het huidige reglement wordt hiervoor 100 procent
terugbetaling voorzien.
- In artikel 2 staat beschreven dat men ook na het volgen van de cursus "hoofdanimator in
het jeugdwerk" 80 procent van het inschrijvingsgeld krijgt terugbetaald, indien men de stage
op het gemeentelijk speelplein of bij een lokale jeugdvereniging doet.
- In artikel 5 staat beschreven dat het totaal beschikbare bedrag hetzelfde blijft, namelijk
3.000 euro. De verdeling van dit budget (over kadervorming voor individuele jongeren
enerzijds en verenigingen anderzijds) wordt echter geschrapt. Het budget kan dus besteed
worden naargelang de noden die er zijn. Het maximale bedrag dat jeugdhuizen en
jeugdbewegingen kunnen krijgen voor het organiseren van kadervorming wordt
gelijkgesteld voor beiden, dit wordt 350 euro.
- Er wordt een nieuw artikel geschreven (artikel 8) waarin staat dat de aanvraag ten laatste
op 1 juni volgend op het jaar waarin de cursus plaatsvond, dient te gebeuren.
- Artikel C9 uit het oude reglement wordt geschrapt, reiskosten worden in het nieuwe
reglement niet meer vergoed door de gemeente. Het begrip kostprijs dient dan ook niet
verduidelijkt te worden, aangezien hier enkel het inschrijvingsgeld mee bedoeld wordt.
De looptijd is voorzien tot het einde van deze legislatuur waarna het reglement kan
bijgestuurd worden indien nodig. Uiteraard kunnen er tussentijds aanpassingen gebeuren
indien deze noodzakelijk zijn.
Als bijlage aan dit gemeenteraadsbesluit kan het oude en het nieuwe reglement
teruggevonden worden. Het oude reglement is het "subsidiereglement jeugd 2014-2019"
(luik 3 kadervormingssubsidie).
Juridische overwegingen:
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Artikel 40 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur dat zegt dat de gemeenteraad instaat voor het
vaststellen van de gemeentelijke reglementen.
Adviezen en visum:
De Jeugdraad geeft positief advies voor het nieuwe reglement inzake kadervorming. Dit
advies is bijgevoegd als bijlage aan dit besluit.
Plaats in beleidsplan en budget:
Beleidsdoelstelling 1419/001/006: Open gemeente - inspraak Actieplan 1419/001/006/012:
Ondersteunen kwalitatieve uitbouw van jeugdverenigingen via een doelgericht
subsidiebeleid Actie 1419/001/006/012/002: Uitbetalen van de subsidies aan de
jeugdverenigingen op basis van het reglement in functie van de kwalitatieve uitbouw van de
vereniging.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad keurt het nieuwe reglement inzake kadervorming goed.
Het reglement zal in werking treden op de vijfde dag na de bekendmaking ervan.
secretariaat
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Autonoom gemeentebedrijf (AGB) : samenstelling raad van bestuur.
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Feiten, context en argumentatie:
Op 26 juni 2003 werd het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel opgericht en de
statuten, het beleidsplan en het financieel plan werden goedgekeurd.
Op 18 september 2014 keurde de gemeenteraad de statutenwijziging van het Autonoom
Gemeentebedrijf Steenokkerzeel goed.
Artikel 11 van voormelde statuten betreffende de samenstelling van de raad van bestuur,
luidt als volgt :
§1. De gemeenteraad benoemt de leden van de raad van bestuur. Het aantal leden van de
raad van bestuur bedraagt maximum 12. Ten hoogste twee derde van de leden is van
hetzelfde geslacht.
§2. De mandaten van bestuurder worden over de verschillende fracties verdeeld
overeenkomstig de bepalingen van artikel 235 van het decreet lokaal bestuur. Het is geen
voorwaarde voor een kandidaat om deel uit te maken van de gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld om 9 leden af te vaardigen in de raad van bestuur.
Artikel 235, § 2, al. 3 decreet lokaal bestuur schrijft voor dat elke fractie minstens één
bestuurder moet hebben.
De mandaten worden onder de politieke fracties van de gemeenteraad verdeeld zoals volgt
:
 Klaver-NVA : 5
 LVB : 1
 Groen : 1
 sp.a : 1
 CD&V : 1
De voordrachten van de politieke fracties zijn :
 Klaver-NVA : Jelle Mombaerts
 Klaver-NVA : Geert Laureys
 Klaver-NVA : Maaike Dierickx
 Klaver-NVA : Johan Witters
 Klaver-NVA : Paul Degraeve
 LVB : Annie Berckmans
 Groen : Inge Singulé
 sp.a : Chris Blanckaert
 CD&V : Pamela Cologne
De gemeenteraad stelt vast dat ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden van
hetzelfde geslacht is.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming bij eenparigheid tot verkiezing van de
raad van bestuur.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 235.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Besluit:
1. De gemeenteraad opteert er voor om 9 personen af te vaardigen in de raad van
bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel.
De mandaten worden onder de politieke fracties van de gemeenteraad verdeeld.
2. De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel wordt –
voor de duur van de legislatuur 2019-2024 – samengesteld als volgt:
o Klaver-NVA : Jelle Mombaerts
o Klaver-NVA : Geert Laureys
o Klaver-NVA : Maaike Dierickx
o Klaver-NVA : Johan Witters
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Klaver-NVA : Paul Degraeve
LVB : Annie Berckmans
Groen : Inge Singulé
sp.a : Chris Blanckaert
CD&V : Pamela Cologne

3Wplus : Aanduiding afgevaardigde in de algemene vergadering - aanduiding
kandidaat-lid in de raad van bestuur - aanduiding kandidaat-lid in de stuurgroep
woonbeleid.
Aanleiding:
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad, dient men over te gaan tot de
aanduiding van een afgevaardigde in de algemene vergadering en een kandidaat-lid in de
raad van bestuur van 3Wplus.
Tevens dient men 1 kandidaat-lid in de stuurgroep "regionaal woonbeleid" aan te duiden
zoals voorzien in de overeenkomst van de interlokale vereniging "Regionaal Woonbeleid
Noord" van 31 juli 2017.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectieve
afgevaardigde in de algemene vergadering en kandidaat-lid in de raad van bestuur van
3Wplus.
De stemming geeft volgende uitslag :
Bruno Peeters bekomt 14 stemmen;
Gilbert Lesage bekomt 3 stemmen;
Griet Deroover bekomt 3 stemmen;
Wim Mombaerts bekomt 1 stem;
Marleen Ral bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een kandidaat-lid in de
stuurgroep "regionaal woonbeleid" van 3Wplus.
De stemming geeft volgende uitslag :
Wim Mombaerts bekomt 13 stemmen;
Annie Berckmans bekomt 3 stemmen;
Bart Verstockt bekomt 3 stemmen;
Karel Servranckx bekomt 1 stem;
Kurt Ryon bekomt 1 stem;
Geert Laureys bekomt 1 stem
Er zijn geen blanco stemmen
Juridische overwegingen:
Op 22 juni 2017 stemde de gemeenteraad in met verdere deelname aan het
intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Regionaal Woonbeleid Noord’.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Besluit:

1. Bruno Peeters, Wijckmansstraat 15 bus 1 1820 Steenokkerzeel,
bruno.peeters@steenokkerzeel.be, 0477/46 88 99, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als effectief afgevaardigde in de algemene vergadering en kandidaat-lid
in de raad van bestuur van 3Wplus, voor de duur van de huidige legislatuur.
2. Wim Mombaerts, Tervuursesteenweg 199 1820 Steenokkerzeel,
wim.mombaerts@steenokkerzeel.be, 0497/07 72 75, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als kandidaat-lid in de stuurgroep "regionaal woonbeleid" van 3Wplus,
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voor de duur van de huidige legislatuur.
3. 3Wplus zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Elk Zijn Huis : Aanduiding afgevaardigde in de algemene vergadering en de raad van
bestuur.
Aanleiding:
Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019 - 2024 dient de gemeenteraad over te gaan
tot de aanduiding van een vertegenwoordiger in algemene vergadering en de raad van
bestuur bij Elk Zijn Huis.
Feiten, context en argumentatie:
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de cvba Elk Zijn Huis dient de gemeente een
vertegenwoordiger voor te dragen om als bestuurder in de raad van bestuur van de
vennootschap te zetelen.
Daarenboven kan de gemeente een vertegenwoordiger afvaardigen in de algemene
vergadering (deze persoon kan, maar hoeft niet, dezelfde persoon te zijn als de mandataris
die het bestuur voordraagt om te zetelen als bestuurder in de raad van bestuur).
De gemeente dient bij geheime stemming over te gaan tot de aanduiding van:
1. een mandataris om de gemeente te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering
van Elk Zijn Huis gedurende de huidige legislatuur.
De stemming geeft volgende uitslag :
Clémence Maes bekomt 14 stemmen;
Ann Goovaerts bekomt 3 stemmen;
Alen Cilic bekomt 3 stemmen;
Wim Mombaerts bekomt 1 stem;
Geert Laureys bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
2. een mandataris om de gemeente te vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur van Elk
Zijn Huis gedurende de huidige legislatuur
De stemming geeft volgende uitslag :
Kurt Ryon bekomt 14 stemmen;
Karel Servranckx bekomt 3 stemmen;
Griet Deroover bekomt 3 stemmen;
Marleen Ral bekomt 1 stem;
Gilbert Jaspers bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
Juridische overwegingen:
Artikel 15 van de statuten van de cvba Elk Zijn Huis
Het Decreet Lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 77 en 78 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad en de artikelen 432 en 445.
Besluit:
1. Clémence Maes, Bruyneelstraat 7 1820 Steenokkerzeel,
clemence.maes@steenokkerzeel.be, 0472/50 63 31, wordt aangesteld als effectief
afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de cvba Elk Zijn Huis,
voor de duur van de huidige legislatuur.
2. Kurt Ryon, Kortenbergsesteenweg 100 1820 Steenokkerzeel,
kurt.ryon@steenokkerzeel.be, 0475/68 36 41, wordt aangesteld als kandidaat-lid in de raad
van bestuur van de cvba Elk Zijn Huis , voor de duur van de huidige legislatuur.
3. Elk Zijn Huis zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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ERSV - Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant : Aanduiding

23
afgevaardigde in de algemene vergadering.
Aanleiding:
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad, dient de gemeenteraad over te
gaan tot de aanduiding van een afgevaardigde van de gemeente in de algemene
vergadering van het erkend regionaal samenwerkingsverband Vlaams-Brabant.
Feiten, context en argumentatie:
De ESF-oproep 354 ‘Versterkt Streekbeleid’ werd gelanceerd op 23 december 2015 en het
project 6347 werd goedgekeurd op 28 juni 2016
Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde werkt samen met ERSV Vlaams-Brabant VZW,
Provincieplein 1, 3010 Leuven, welke optreedt als promotor van dit project
Dit gebeurt onder meer via de Themawerkgroep Werk & Economie binnen het
Toekomstforum welke vorm geeft aan het actieve partnerschap, bestaande uit
vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten, sociale partners, provincie VlaamsBrabant en eventueel toegevoegde deskundigen
Het opzet van dit ESF-project bestaat uit een geïntegreerd en actiegericht samenwerken
aan de uitbouw van een versterkt sociaaleconomisch streekbeleid in de regio met als grote
lijnen: een duurzame economische ontwikkeling, een goedwerkende arbeidsmarkt en
mobiliteit als conditio sine qua non.
De medewerkers van ERSV (Regioteam) nemen de inhoudelijke ondersteuning van het
Toekomstforum en van meerdere werkgroepen op zich.
De gemeente Steenokkerzeel neemt deel aan het lopende ESF-project ‘Versterkt
Streekbeleid’ .
Begin 2019 wordt er een nieuwe ESF-oproep gelanceerd met als opzet dit versterkt
streekbeleid via het Toekomstforum Halle-Vilvoorde verder uit te bouwen.
De aangeduide vertegenwoordiger zal bijzondere interesse betonen voor streekoverleg en
ook zal worden betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het nieuwe ESF-project
‘versterkt streekbeleid’.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectieve
afgevaardigde in de algemene vergadering van het erkend regionaal
samenwerkingsverband Vlaams-Brabant.
De stemming geeft volgende uitslag :
Marleen Ral bekomt 15 stemmen;
Annie Berckmans bekomt 3 stemmen;
Griet Deroover bekomt 3 stemmen;
Kurt Ryon bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
Juridische overwegingen:
Het decreet van 29 april 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de
bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de
sociaaleconomische raden van de regio en de regionale sociaaleconomische
overlegcomités.
De ESF-oproep 354 ‘Versterkt Streekbeleid’ gelanceerd op 23 december 2015 en de
goedkeuring van project 6347 op 28 juni 2016.
Besluit van 23 december 2004, houdende toetreding tot het Erkend Regionaal
Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Besluit:
1. Marleen Ral, Sinte-Veerledreef 23 1820 Steenokkerzeel,
marleen.ral@steenokkerzeel.be, 0472/58 05 82, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als effectief afgevaardigde in de algemene vergadering van het Erkend
Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant, voor de duur van de huidige
legislatuur.
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2. Het erkend regionaal samenwerkingsverband Vlaams-Brabant zal van dit besluit op
de hoogte worden gebracht.
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Fineg : Aanduiding afgevaardigden algemene vergadering - Aanduiding kandidaatbestuurder in de raad van bestuur.
Aanleiding:
Schrijven van FINEG van 14 januari 2019 inzake het verzoek :
- een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering
- een kandidaat- bestuurder voor de raad van bestuur
aan te duiden, tijdens de huidige legislatuur.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is aandeelhouder van FINEG nv.
FINEG nv is als naamloze vennootschap niet onderworpen aan het decreet lokaal bestuur
en dat dit impliceert dat de afgevaardigden van de gemeente in de raad van
bestuur en de algemene vergaderingen van FINEG nv niet noodzakelijk deel moeten
uitmaken van de gemeenteraad.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectieve
afgevaardigde
in
de
algemene
vergadering
van
Fineg
nv.
De stemming geeft volgende uitslag :
Johan Witters bekomt 14 stemmen;
Bart Verstockt bekomt 3 stemmen;
Gilbert Lesage bekomt 3 stemmen;
Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
Gilbert Jaspers bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een
plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van Fineg nv.
De stemming geeft volgende uitslag :
Patrick Debeyter bekomt 18 stemmen;
Alen Cilic bekomt 3 stemmen;
Marleen Ral bekomt 1 stem
Er zijn geen blanco stemmen
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een kandidaatbestuurder
in
de
raad
van
bestuur
van
Fineg
nv.
De stemming geeft volgende uitslag :
Paul Degraeve bekomt 14 stemmen;
Karel Servranckx bekomt 3 stemmen;
Wim Mombaerts bekomt 1 stem;
Kurt Ryon bekomt 1 stem;
Ann Goovaerts bekomt 1 stem;
Alen Cilic bekomt 1 stem;
Kabil Baldemir bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
Juridische overwegingen:
 Gemeenteraadsbesluit van 29 april 201 betreffende de toetreding tot Fineg.
 Artikels 25 en 29 van de statuten van Fineg nv aangaande de samenstelling van en
de vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
 Artikel 13 van de statuten van Fineg nv aangaande de samenstelling van de raad
van bestuur.
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en
41 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
 Het decreet lokaal bestuur.
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Besluit:
1. Johan Witters, Lo-Molen 1A bus 201 1820 Steenokkerzeel,
johan.witters@icloud.com, wordt aangesteld als effectief afgevaardigde in de
algemene vergadering van Fineg nv, voor de duur van de huidige legislatuur.
2. Patrick Debeyter, Roekensstraat 8 1820 Steenokkerzeel,
patrick.debeyter@steenokkerzeel.be, wordt aangesteld als plaatsvervangend
afgevaardigde in de algemene vergadering van Fineg nv, voor de duur van de
huidige legislatuur.
3. Paul Degraeve, Vliegenierslaan 6 1820 Steenokkerzeel,
paul.degraeve@proximus.be, wordt voorgedragen aan de algemene vergadering als
kandidaat-bestuurder bij Fineg nv, voor de duur van de huidige legislatuur.
4. Fineg nv zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Havicrem : Aanduiding afgevaardigden in de algemene vergadering - Aanduiding
kandidaat-lid in de raad van bestuur - Aanduiding kandidaat-lid in de raad van
bestuur met raadgevende stem. - Goedkeuring agenda algemene vergadering van 27
maart 2019.
Aanleiding:
Email van Havicrem van 24 januari 2019 waarin wordt meegedeeld dat de algemene
vergadering zal plaatsvinden op woensdag 27 maart 2019, om 18u00, in het crematorium
"Daelhof", Erasmuslaan 50 te Eppegem, met volgende agenda:
1. Goedkeuring van de notulen van de bijzondere en buitengewone algemene
vergadering van 12 december 2018.
2. Samenstelling nieuwe raad van bestuur.
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.
Artikel 24§4 van de nieuwe statuten van Havicrem en artikel 445 van het decreet lokaal
bestuur van 22 december 2017 wordt een algemene vergadering bijeengeroepen om tot de
algehele
vernieuwing
van
de
raad
van
bestuur
over
te
gaan.
Conform artikel 32 van de nieuwe statuten van Havicrem en het decreet lokaal bestuur
dient er een effectieve afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde aangeduid te
worden in de algemene vergadering van Havicrem, voor de duur van de legislatuur.
Artikel 13 van de nieuwe statuten bepaalt dat de vereniging wordt bestuurd door de raad
van bestuur, samengesteld uit maximum 15 stemgerechtigde leden, bij geheime stemming
benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de 27 deelnemende
gemeenten.De Naast de voordracht van een stemgerechtigd lid, heeft iedere deelnemende
gemeente conform artikel 24§1 van de nieuwe statuten te recht om, tot lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem, een gemeenteraadslid voor te dragen dat verkozen is op
een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester
en schepenen en deze aanduiding voor te leggen aan de bijzondere algemene vergadering
van Havicrem.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectieve
afgevaardigde
in
de
algemene
vergadering
van
Havicrem.
De stemming geeft volgende uitslag :
Clémence Maes bekomt 15 stemmen;
Bart Verstockt bekomt 3 stemmen;
Annie Berckmans bekomt 2 stemmen;
Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
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Ann Goovaerts bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing
plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van
De stemming geeft volgende uitslag :
Yvette Van Daele bekomt 14 stemmen;
Gilbert Lesage bekomt 3 stemmen;
Griet Deroover bekomt 3 stemmen;
Rudy Peeters bekomt 1 stem;
Er is 1 blanco stemmen

van een
Havicrem.

De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een kandidaatbestuurder
in
de
raad
van
bestuur
Havicrem.
De stemming geeft volgende uitslag :
Geert Laureys bekomt 14 stemmen;
Annie Berckmans bekomt 3 stemmen;
Ann Goovaerts bekomt 3 stemmen;
Wim Mombaerts bekomt 1 stem;
Marleen Ral bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een kandidaat-lid
met
raadgevende
stem
in
de
raad
van
bestuur
Havicrem.
De stemming geeft volgende uitslag :
Rudy Peeters bekomt 14 stemmen;
Griet Deroover bekomt 3 stemmen;
Karel Servranckx bekomt 3 stemmen;
Gilbert Jaspers bekomt 1 stem;
Ann Goovaerts bekomt 1 stem
Er zijn geen blanco stemmen.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De punten vermeld op de agenda van de algemene vergadering van Havicrem van
27 maart 2019 goed te keuren.
2. Clémence Maes, Bruyneelstraat 7 1820 Steenokkerzeel,
clemence.maes@steenokkerzeel.be, 0472/50 63 31, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als effectief afgevaardigde in de algemene vergadering van Havicrem,
voor de duur van de huidige legislatuur.
3. Yvette Van Daele, Nieuwstraat 2A 1820 Steenokkerzeel,
yvette.vandaele@steenokkerzeel.be, 0485/18 60 38, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van
Havicrem, voor de duur van de huidige legislatuur.
4. Bovengenoemde volmachtdragers te mandateren om op de algemene vergadering
van Havicrem van 27 maart 2019 te handelen en te beslissen conform de beslissing
van de gemeenteraad.
5. Geert Laureys, Tervuursesteenweg 126 1820 Steenokkerzeel,
geert.laureys@steenokkerzeel.be, 0473/88 68 12, gemeenteraadslid, wordt
voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur Havicrem, voor de
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duur van de huidige legislatuur.
6. Rudy Peeters, Dreefweg 28 1820 Steenokkerzeel, rudy.peeters@steenokkerzeel.be,
0478/59 94 92, gemeenteraadslid, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder met
raadgevende stem in de raad van bestuur Havicrem, voor de duur van de huidige
legislatuur.
7. Havicrem zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Haviland : Aanduiding afgevaardigden in de algemene vergadering - Aanduiding
kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur - Aanduiding kandidaat-bestuurder met
raadgevende stem in de raad van bestuur. Goedkeuring agenda algemene
vergadering van 28 maart 2019.
Aanleiding:
Schrijven van Haviland van 5 februari 2019 waarin wordt meegedeeld dat de algemene
vergadering zal plaatsvinden op 28 maart 2019 om 18u00 in de kantoren van Haviland, met
volgende agenda :
1. Samenstelling van de raad van bestuur :
- benoeming van de raad van bestuur
- akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem
- Benoeming deskundigen
2. Varia.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is aangesloten bij de intercommunale Haviland die werd
opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226;
Haviland is een dienstverlenende vereniging voor intergemeentelijk samenwerkingsverband
voor de ruimtelijke ordening en de economische sociale expansie van het arrondissement
Halle–Vilvoorde, die wordt beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur.
Het werkingsgebied van Haviland is onderverdeeld in 4 categorieën volgens aandelen :
Cat. A: > 1.400 aandelen = 5 bestuurders
Cat. B: 1.001-1.400 aandelen = 2 bestuurders
Cat. C: 500-1.000 aandelen = 6 bestuurders
Cat. D: < 500 aandelen = 2 bestuurders
Het gemeentebestuur Steenokkerzeel behoort samen met gemeenten Affligem, Hoeilaart,
Kampenhout, Kraainem, Liedekerke, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk,
Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Ternat, Wemmel en Wezembeek-Oppem, tot de categorie
C (6 bestuurders).
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectieve
afgevaardigde in de algemene vergadering van Haviland.
De stemming geeft volgende uitslag :
Bruno Peeters bekomt 13 stemmen;
Karel Servranckx bekomt 3 stemmen;
Ann Goovaerts bekomt 3 stemmen;
Kurt Ryon bekomt 1 stem;
Marleen Ral bekomt 1 stem;
Er is 1 blanco stem
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een
plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van Haviland.
De stemming geeft volgende uitslag :
Bart Verstockt bekomt 14 stemmen;
Annie Berckmans bekomt 3 stemmen;
Ann Goovaerts bekomt 3 stemmen;
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Wim Mombaerts bekomt 1 stem;
Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een individuele
vertegenwoordiger uit de lijst van 15 kandidaat- bestuurders in de raad van bestuur van
Haviland.
De stemming geeft volgende uitslag :
Patrick De Smedt bekomt 14 stemmen;
Eva De Bleeker bekomt 5 stemmen;
Walter De Donder bekomt 2 stemmen;
Greet Willems bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een kandidaatbestuurder met raadgevende stem in de raad van bestuur Haviland.
De stemming geeft volgende uitslag :
Ann Goovaerts bekomt 18 stemmen;
Annie Berckmans bekomt 3 stemmen;
Rudy Peeters bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen.
Juridische overwegingen:
Het besluit van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de duurtijd van
Haviland te beperken tot 18 jaar, ingaand op de datum van inwerkingtreding van voormeld
decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november 2019.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 432 en 445
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Bruno Peeters, Wijckmansstraat 15 bus 1 1820 Steenokkerzeel,
bruno.peeters@steenokkerzeel.be, 0477/46 88 99, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als effectief afgevaardigde in de algemene vergadering van Haviland,
voor de duur van de huidige legislatuur.
2. Bart Verstockt, Gillijnsstraat 36 1820 Steenokkerzeel,
bart.verstockt@steenokkerzeel.be,0476/31 20 26 gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van
Haviland, voor de duur van de huidige legislatuur.
3. De gemeenteraad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaatbestuurders zodat de algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de
raad van bestuur :
o Cochez Greta (Pepingen)
o De Bleeker Eva (Hoeilaart)
o De Broyer Jan (Overijse)
o De Donder Walter (Affligem)
o De Smedt Patrick (Opwijk)
o Degroote Kris (Herne)
o Destoop Leen (Halle)
o Erckelbout Jan (Dilbeek)
o Holemans Ingrid (Zaventem)
o Keymolen Bart (Sint-Pieters-Leeuw)
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Steven Elpers (Merchtem)
Serkeyn Johan (Vilvoorde)
Vandaele Hugo (Beersel)
 Vansteenkiste Walter (Wemmel) – 1ste 3j en Matthys Dominique
(Wezembeek-Oppem - laatste 3j
o Willems Greet (Kampenhout)
De gemeenteraad duidt in de lijst van de kandidaat-bestuurders binnen de categorie
C volgende individuele vertegenwoordiger aan : Patrick De Smedt.
Ann Goovaerts, Kerkstraat 15 1820 Steenokkerzeel,
ann.goovaerts@steenokkerzeel.be, 0471/67 46 22, gemeenteraadslid, wordt
voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de raad van
bestuur, voor de duur van de huidige legislatuur.
De afgevaardigde van de gemeente Steenokkerzeel is gemandateerd om de
samenstelling van de raad van bestuur op de algemene vergadering van Haviland
op 28 maart 2019 goed te keuren.
Haviland zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.

Haviland : Aanduiding afgevaardigde stuurgroep wijkwerken.
Aanleiding:
Schrijven van de intercommunale Haviland van 12 december 2018 betreffende
samenstelling stuurgroep Wijk-werken naar aanleiding van de vernieuwing van de
gemeenteraad.
Feiten, context en argumentatie:
Op 01 januari 2018 is het systeem van Wijk-werken van start gegaan, in opvolging van het
vroegere systeem PWA.
De organisatie van Wijk-werken werd in handen gegeven van de intercommunale Haviland
en verenigt 26 gemeenten.
De gemeente wordt verzocht over te gaan tot de aanduiding van een afgevaardigde in de
stuurgroep Wijk-werken.
De stemming geeft volgende uitslag:
Liesbeth Degrève bekomt 15 stemmen;
Ann Goovaerts bekomt 3 stemmen;
Gilbert Lesage bekomt 3 stemmen;
Marleen Ral bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
Juridische overwegingen:
Decreet lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikelen 40 en 41 inzake de bevoegdheid van
de gemeenteraad en de artikelen 432 en 445.
Besluit:
Liesbeth Degrève, Ganzendries 19 1820 Steenokkerzeel,
liesbeth.degreve@steenokkerzeel.be, 0478/23 19 45, gemeenteraadslid, wordt aangesteld
als afgevaardigde in de Stuurgroep Wijk-werken, voor de duur van de huidige legislatuur.
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Infrax West : Aanduiding afgevaardigden in de algemene vergadering. - Aanduiding
kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur en kandidaat-lid in het Regionaal
Bestuurscomité Vlaams-Brabant. Goedkeuring agenda algemene vergadering in
buitengewone zitting van 26 maart 2019.
Aanleiding:
Schrijven van Infrax West van 15 januari 2019 waarin wordt meegedeeld dat de
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buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op 26 maart 2019, om 18u00, in het
Fluvius-gebouw,
Noordlaan
9
te
Torhout,
met
volgende
agenda
:
1 Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
Schrijven van Infrax West van 16 november 2018, waarin de principenota werd
overgemaakt.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is aangesloten bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Infrax West.
De afgevaardigden voor de algemene vergadering kunnen aangeduid worden voor de
volledige legislatuur.
De decretale en statutaire onverenigbaarheden gelden ook voor de afgevaardigden op de
algemene vergadering. De afgevaardigden op de algemene vergadering kunnen niet
voorgedragen worden als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité of voor de raad
van bestuur.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van Infrax-West vervallen alle huidige mandaten
bij Infrax-West onmiddellijk na de algemene vergadering van 26 maart 2019 en dat de
algemene vergadering dient over te gaan tot een algehele vervanging van de
bestuursorganen.
De gemeente Steenokkerzeel is ingedeeld bij het regionaal bestuurscomité VlaamsBrabant.
Overeenkomstig artikel 17, punt 2 van de statuten van Infrax-West heeft elke gemeente het
recht om 1 kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité.
Overeenkomstig artikel 12, punt 1 van de statuten van Infrax-West hebben de deelnemende
gemeenten het recht om maximaal 15 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om
dezelfde persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het regionaal
beheerscomité. Het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de
raad van bestuur is beperkt tot 15.
De bestuurders moeten "onafhankelijke bestuurders" zijn, die moeten voldoen aan een
aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in de toelichtingsnota.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectieve
afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van Infrax West.
De stemming geeft volgende uitslag :
Griet Deroover bekomt 17 stemmen;
Annie Berckmans bekomt 3 stemmen;
Kurt Ryon bekomt 2 stemmen;
Er zijn geen blanco stemmen
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een
plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van
Infrax West.
De stemming geeft volgende uitslag :
Ann Goovaerts bekomt 17 stemmen;
Karel Servranckx bekomt 3 stemmen ;
Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
Geert Laureys bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een kandidaatbestuurder in de raad van bestuur en kandidaat-lid in het regionaal bestuurscomité
Vlaams-Brabant van Infrax West.
De stemming geeft volgende uitslag :
Jelle Mombaerts bekomt 14 stemmen;
Alen Cilic bekomt 3 stemmen;
Griet Deroover bekomt 3 stemmen;
Wim Mombaerts bekomt 1 stem;
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Geert Laureys bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake
de
bevoegdheid
van
de
gemeenteraad.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 432, alinea 3,
waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor de
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
Infrax West van 26 maart 2019 goed te keuren.
2. Griet Deroover, Steenwagenstraat 8 1820 Steenokkerzeel,
griet.deroover@steenokkerzeel.be, 0474/27 91 02, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als effectief afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering
van Infrax West, voor de duur van de huidige legislatuur.
3. Ann Goovaerts, Kerkstraat 15 1820 Steenokkerzeel,
ann.goovaerts@steenokkerzeel.be, 0471/67 46 22, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone) algemene
vergadering van Infrax West, voor de duur van de huidige legislatuur.
4. Bovengenoemde volmachtdragers te mandateren om op de buitengewone algemene
vergadering van Infrax West van 26 maart 2019 te handelen en te beslissen conform
de beslissing van de gemeenteraad.
5. Jelle Mombaerts, Vanderborghtstraat 12 1820 Steenokkerzeel,
jelle.mombaerts@stenokkerzeel.be, 0494/37 61 71, gemeenteraadslid, wordt
voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur en als kandidaat-lid
in het regionaal bestuurscomité Vlaams-Brabant van Infrax West, voor de duur van
de huidige legislatuur.
6. Infrax West zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Fluvius OV : Bevestiging beheersoverdracht Infrax West en onderschrijving van een
aandeel A.
Aanleiding:
Schrijven van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 18 januari 2019 omtrent de
beheersoverdracht vanaf 1 april 2019 betreffende het statutair personeel van Infrax West.
Juridische overwegingen:
Door de goedkeuring van de statuten van Infrax West door de gemeente in de
buitengewone algemene vergadering van 26 juni 2018 is er een beheersoverdracht voorzien
met betrekking tot het statutair personeel richting Fluvius Opdrachthoudende Vereniging
vanaf 1 april 2019.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De beheersoverdracht met ingang van 1 april 2019 met betrekking tot het statutair
personeel van Infrax West, zoals opgenomen in de statuten van Infrax West die
werden goedgekeurd op 26 juni 2018, te bevestigen.
2. Ingevolge de beslissing genomen in artikel 1, één aandeel A ter waarde van 24,79
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euro te onderschrijven en te volstorten binnen Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging.
3. Fluvius Opdrachthoudende Vereniging te verzoeken de in artikel 1 genomen
beslissing voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering.
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 Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie
van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
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Fluvius OV : Voordracht kandidaat-bestuurder Infrax West als kandidaat-bestuurder
van Fluvius OV.
Aanleiding:
De gemeente Steenokkerzeel zal vanaf 1 april 2019 aangesloten zijn bij de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.
Feiten, context en argumentatie:
Alle huidige mandaten bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging vervallen onmiddellijk na
voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele vervanging van de
bestuursorganen dient over te gaan.
De deelnemende gemeenten hebben het recht om maximaal 6 bestuurders, namelijk 3
namens de deelnemende gemeenten van de provincie Limburg en telkens 1 namens de
deelnemende gemeenten van respectievelijk de provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en
West-Vlaanderen voor te dragen.
Het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad van
bestuur
is
beperkt
tot
6.
De bestuurders moeten "onafhankelijke bestuurders" zijn, die moeten voldoen aan een
aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De kandidaat-bestuurder die binnen Fluvius System Operator namens Infrax West
benoemd wordt in de raad van bestuur, ook voor te dragen als kandidaat-bestuurder
van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf 1 april
2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
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Fluvius Antwerpen (IVEG) : Aanduiding afgevaardigden in de algemene vergadering. Aanduiding kandidaat-lid voor de raad van bestuur en regionaal bestuurscomité.
Goedkeuring agenda algemene vergadering in buitengewone zitting van 27 maart
2019.
Aanleiding:
Schrijven van Fluvius Antwerpen van 3 januari 2019 waarin wordt meegedeeld dat de
buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op 27 maart 2019, om 18u00, in het
Lindner Hotel, Lange Kievitstraat 125 te Antwerpen, met volgende agenda :
1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
Schrijven van Fluvius antwerpen van 23 november 2018, waarin de principenota werd
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overgemaakt.
Feiten, context en argumentatie:
Ingevolge de fusie van Iveg met IMEA en Integan tot Fluvius Antwerpen met ingang van 1
april 2019 hebben de voordrachten betrekking op Fluvius Antwerpen.
De gemeente Steenokkerzeel zal vanaf 1 april 2019 deel uitmaken van Fluvius Antwerpen.
De afgevaardigden voor de algemene vergadering kunnen aangeduid worden voor de
volledige legislatuur.
De decretale en statutaire onverenigbaarheden gelden ook voor de afgevaardigden op de
algemene vergadering. De afgevaardigden op de algemene vergadering kunnen niet
voorgedragen worden als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité of voor de raad
van bestuur.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van Iveg vervallen alle huidige mandaten bij Iveg
onmiddellijk na de algemene vergadering van 27 maart 2019 en dat de algemene
vergadering dient over te gaan tot een algehele vervanging van de bestuursorganen.
De gemeente Steenokkerzeel is ingedeeld bij het regionaal bestuurscomité VlaamsBrabant.
Overeenkomstig artikel 17, punt 2 van de statuten van Fluvius Antwerpen heeft elke
gemeente het recht om 1 kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité.
Overeenkomstig artikel 12, punt 2 van de statuten van Fluvius Antwerpen hebben de
deelnemende gemeenten het recht om maximaal 15 kandidaat-bestuurders voor te dragen
en dat het om dezelfde persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor
het regionaal beheerscomité. Het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen
leden
van
de
raad
van
bestuur
is
beperkt
tot
15.
De bestuurders moeten "onafhankelijke bestuurders" zijn, die moeten voldoen aan een
aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in de toelichtingsnota.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectieve
afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius Antwerpen.
De stemming geeft volgende uitslag :
Griet Deroover bekomt 21 stemmen;
Kurt Ryon bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een
plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van
Fluvius Antwerpen West.
De stemming geeft volgende uitslag :
Ann Goovaerts bekomt 18 stemmen ;
Annie Berckmans bekomt 3 stemmen ;
Geert Laureys bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een kandidaatbestuurder in de raad van bestuur en kandidaat-lid in het regionaal bestuurscomité
Vlaams-Brabant van Fluvius Antwerpen.
De stemming geeft volgende uitslag :
Bruno Peeters bekomt 14 stemmen;
Annie Berckmans bekomt 3 stemmen;
Griet Deroover bekomt 3 stemmen;
Wim Mombaerts bekomt 1 stem;
Geert Laureys bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 432, alinea 3,
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waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor de
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
Fluvius Antwerpen van 27 maart 2019 goed te keuren.
2. Griet Deroover, Steenwagenstraat 8 1820 Steenokkerzeel,
griet.deroover@steenokkerzeel.be, 0474/27 91 02, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als effectief afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering
van Fluvius Antwerpen, voor de duur van de huidige legislatuur.
3. Ann Goovaerts, Kerkstraat 15 1820 Steenokkerzeel,
ann.goovaerts@steenokkerzeel.be, 0471/67 46 22, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone) algemene
vergadering van Fluvius Antwerpen, voor de duur van de huidige legislatuur.
4. Bovengenoemde volmachtdragers te mandateren om op de buitengewone algemene
vergadering van Fluvius Antwerpen van 27 maart 2019 te handelen en te beslissen
conform de beslissing van de gemeenteraad.
5. Bruno Peeters, Wijckmansstraat 15 bus 1 1820 Steenokkerzeel,
bruno.peeters@steenokkerzeel.be, 0477/46 88 99, gemeenteraadslid, wordt
voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur en als kandidaat-lid
in het regionaal bestuurscomité Vlaams-Brabant van Fluvius Antwerpen, voor de
duur van de huidige legislatuur.
6. Fluvius Antwerpen zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Fluvius OV :
Bevestiging beheersoverdracht Fluvius Antwerpen (Iveg) en
onderschrijving van een aandeel A.
Aanleiding:
Schrijven van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 18 januari 2019 omtrent de
beheersoverdracht vanaf 1 april 2019 betreffende het statutair personeel van Fluvius
Antwerpen.
Feiten, context en argumentatie:
Door de goedkeuring van de statuten van Fluvius Antwerpen door de gemeente in de
algemene vergadering van Iveg 20 juni 2018 is er een beheersoverdracht voorzien met
betrekking tot het statutair personeel van ex-Iveg richting Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging vanaf 1 april 2019.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De beheersoverdracht met ingang van 1 april 2019 met betrekking tot het statutair
personeel van ex-Iveg, zoals opgenomen in de statuten van Fluvius Antwerpen die
werden goedgekeurd op 20 juni 2018, te bevestigen.
2. Ingevolge de beslissing genomen in artikel 1, één aandeel A ter waarde van 24,79
euro te onderschrijven en te volstorten binnen Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging.
3. Fluvius Opdrachthoudende Vereniging te verzoeken de in artikel 1 genomen
beslissing voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering.
4. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
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voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie
van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
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Fluvius OV : Voordracht kandidaat-bestuurder Fluvius Antwerpen (Iveg) als
kandidaat-bestuurder van Fluvius OV.
Aanleiding:
De gemeente Steenokkerzeel zal vanaf 1 april 2019 aangesloten zijn bij de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.
Feiten, context en argumentatie:
Alle huidige mandaten bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging vervallen onmiddellijk na
voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele vervanging van de
bestuursorganen dient over te gaan.
De deelnemende gemeenten hebben het recht om maximaal 6 bestuurders, namelijk 3
namens de deelnemende gemeenten van de provincie Limburg en telkens 1 namens de
deelnemende gemeenten van respectievelijk de provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en
West-Vlaanderen voor te dragen.
Het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad van
bestuur is beperkt tot 6.
De bestuurders moeten "onafhankelijke bestuurders" zijn, die moeten voldoen aan een
aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De kandidaat-bestuurder die binnen Fluvius System Operator namens Fluvius
Antwerpen benoemd wordt in de raad van bestuur, ook voor te dragen als kandidaatbestuurder van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, voor een duur van zes jaar,
vanaf 1 april 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
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PBE : Aanduiding afgevaardigden in de algemene vergadering. - Aanduiding
kandidaat-lid voor de raad van bestuur en regionaal bestuurscomité. Goedkeuring
agenda algemene vergadering in buitengewone zitting van 22 maart 2019.
Aanleiding:
Schrijven van PBE van 11 januari 2019 waarin wordt meegedeeld dat de buitengewone
algemene vergadering zal plaatsvinden op 22 maart 2019, om 18u00, in de feestzaal te
Lubbeek, met volgende agenda :
1 Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
Schrijven van PBE van 6 november 2018, waarin de principenota werd overgemaakt.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is aangesloten bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband PBE.
De afgevaardigden voor de algemene vergadering kunnen aangeduid worden voor de
volledige legislatuur.
De decretale en statutaire onverenigbaarheden gelden ook voor de afgevaardigden op de
algemene vergadering. De afgevaardigden op de algemene vergadering kunnen niet
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voorgedragen worden als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité of voor de raad
van bestuur.
Overeenkomstig artikel 23 van de statuten van PBE vervallen alle huidige mandaten bij
PBE onmiddellijk na de algemene vergadering van 22 maart 2019 en dat de algemene
vergadering dient over te gaan tot een algehele vervanging van de bestuursorganen.
De gemeente Steenokkerzeel is ingedeeld bij het regionaal bestuurscomité VlaamsBrabant.
Overeenkomstig artikel 29 van de statuten van PBE heeft elke gemeente het recht om 1
kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van PBE hebben de deelnemende gemeenten
het recht om maximaal 15 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde
persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het regionaal
beheerscomité. Het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de
raad van bestuur is beperkt tot 15.
De bestuurders moeten "onafhankelijke bestuurders" zijn, die moeten voldoen aan een
aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in de toelichtingsnota.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectieve
afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering
van PBE.
De stemming geeft volgende uitslag :
Kurt Ryon bekomt 16 stemmen;
Karel Servranckx bekomt 3 stemmen;
Griet Deroover bekomt 2 stemmen;
Ann Goovaerts bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een
plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van
PBE.
De stemming geeft volgende uitslag :
Wim Mombaerts bekomt 14 stemmen;
Alen Cilic bekomt 3 stemmen;
Ann Goovaerts bekomt 2 stemmen;
Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
Geert Laureys bekomt 1 stem;
Griet Deroover bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een kandidaatbestuurder in de raad van bestuur en kandidaat-lid in het regionaal bestuurscomité
Vlaams-Brabant
van
PBE.
De stemming geeft volgende uitslag :
Geert Laureys bekomt 14 stemmen;
Gilbert Lesage bekomt 3 stemmen;
Griet Deroover bekomt 2 stemmen;
Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
Marleen Ral bekomt 1 stem;
Ann Goovaerts bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 432, alinea 3,
waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor de
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het
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mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
PBE van 22 maart 2019 goed te keuren.
2. Kurt Ryon, Kortenbergsesteenweg 100 1820 Steenokkerzeel,
kurt.ryon@steenokkerzeel.be, 0475/68 36 41, gemeenteraadslid, wordt aangesteld
als effectief afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van PBE,
voor de duur van de huidige legislatuur.
3. Wim Mombaerts, Tervuursesteenweg 199 1820 Steenokkerzeel,
wim.mombaerts@steenokkerzeel.be, 0497/07 72 75, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone) algemene
vergadering van PBE, voor de duur van de huidige legislatuur.
4. Bovengenoemde volmachtdragers te mandateren om op de buitengewone algemene
vergadering van PBE van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform de
beslissing van de gemeenteraad.
5. Geert Laureys, Tervuursesteenweg 126 1820 Steenokkerzeel,
geert.laureys@steenokkerzeel.be, 0473/88 68 12, gemeenteraadslid, wordt
voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur en als kandidaat-lid
in het regionaal bestuurscomité Vlaams-Brabant van PBE, voor de duur van de
huidige legislatuur.
6. PBE zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Fluvius OV :
aandeel A.

Bevestiging beheersoverdracht PBE en onderschrijving van een

Aanleiding:
Schrijven van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 18 januari 2019 omtrent de
beheersoverdracht vanaf 1 april 2019 betreffende het statutair personeel van PBE.
Feiten, context en argumentatie:
Door de goedkeuring van de statuten van PBE door de gemeente in de algemene
vergadering van 15 juni 2018 is er een beheersoverdracht voorzien met betrekking tot het
statutair personeel richting Fluvius Opdrachthoudende Vereniging vanaf 29 maart 2019.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De beheersoverdracht met ingang van 29 maart 2019 met betrekking tot het statutair
personeel van PBE, zoals opgenomen in de statuten van PBE die werden
goedgekeurd op 15 juni 2018, te bevestigen.
2. Ingevolge de beslissing genomen in artikel 1, één aandeel A ter waarde van 24,79
euro te onderschrijven en te volstorten binnen Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging.
3. Fluvius Opdrachthoudende Vereniging te verzoeken de in artikel 1 genomen
beslissing voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering.
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 Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie
van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
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Fluvius OV : Voordracht kandidaat-bestuurder PBE als kandidaat-bestuurder van
Fluvius OV.
Aanleiding:
De gemeente Steenokkerzeel zal vanaf 29 maart 2019 aangesloten zijn bij de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.
Feiten, context en argumentatie:
Alle huidige mandaten bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging vervallen onmiddellijk na
voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele vervanging van de
bestuursorganen dient over te gaan.
De deelnemende gemeenten hebben het recht om maximaal 6 bestuurders, namelijk 3
namens de deelnemende gemeenten van de provincie Limburg en telkens 1 namens de
deelnemende gemeenten van respectievelijk de provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en
West-Vlaanderen voor te dragen.
Het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad van
bestuur is beperkt tot 6.
De bestuurders moeten "onafhankelijke bestuurders" zijn, die moeten voldoen aan een
aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De kandidaat-bestuurder die binnen Fluvius System Operator namens PBE
benoemd wordt in de raad van bestuur, ook voor te dragen als kandidaat-bestuurder
van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf 1 april
2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
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Fluvius OV
vergadering.

:

Aanduiding

afgevaardigden

op

de

(buitengewone)

algemene

Aanleiding:
Vanaf 1 april 2019 is de gemeente Steenokkerzeel aangesloten bij Fluvius
Opdrachthoudende vereniging.
Feiten, context en argumentatie:
De afgevaardigden voor de algemene vergadering kunnen aangeduid worden voor de
volledige legislatuur.
De decretale en statutaire onverdedigbaarheid gelden ook voor de afgevaardigden op de
algemene vergadering. De afgevaardigden op de algemene vergadering kunnen niet
voorgedragen worden als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité of voor de raad
van bestuur.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectieve
afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius OV.
De stemming geeft volgende uitslag :
Kurt Ryon bekomt 15 stemmen;
Alen Cilic bekomt 3 stemmen;
Bart Verstockt bekomt 2 stemmen;
Marleen Ral bekomt 1 stem;
Ann Goovaerts bekomt 1 stem;
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Er zijn geen blanco stemmen
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een
plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van
Fluvius
OV.
De stemming geeft volgende uitslag :
Jelle Mombaerts bekomt 14 stemmen;
Ann Goovaerts bekomt 3 stemmen;
Gilbert Lesage bekomt 2 stemmen;
Geert Laureys bekomt 1 stem;
Yvette Van Daele bekomt 1 stem;
Er is 1 blanco stem
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake
de
bevoegdheid
van
de
gemeenteraad.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 432, alinea 3,
waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor de
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering.
Besluit:

1. Kurt Ryon, Kortenbergsesteenweg 100 1820 Steenokkerzeel,
kurt.ryon@steenokkerzeel.be, 0475/68 36 41, gemeenteraadslid, wordt aangesteld
als effectief afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging, voor de duur van de huidige legislatuur.
2. Jelle Mombaerts, Vanderborghtstraat 12 1820 Steenokkerzeel,
jelle.mombaerts@steenokkerzeel.be, 0494/37 61 71, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone) algemene
vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, voor de duur van de huidige
legislatuur.
3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
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Interza : Aanduiding afgevaardigden in de algemene vergadering. - Aanduiding
kandidaat-afgevaardigde in de raad van bestuur en kandidaat-afgevaardigde in het
regionaal bestuurscomité. - Goedkeuring agenda buitengewone algemene
vergadering van 21 maart 2019.
Aanleiding:
Brief van Interza van 15 januari 2019 waarin wordt meegedeeld dat de buitengewone
algemene vergadering zal plaatsvinden op 21 maart 2019, om 19u00, in de Hoeve
Nothengem, Sint-Lambertusstraat 1 te Nossegem, met volgende agenda :
1. Vaststelling van de geldigheid tot vergaderen.
2. Aanduiding van de leden van de raad van bestuur.
3. Vaststelling van de lijst van raadgevend bestuurders.
Feiten, context en argumentatie:
Conform de statuten dient Interza bij het begin van de gemeentelijke legislatuur over te
gaan tot de aanduiding van een nieuwe raad van bestuur.
Conform artikel 38 van de statuten van Interza heeft de gemeente Zaventem recht op 2
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bestuurders
en
de
overige
gemeenten
op
1
bestuurder.
Iedere gemeente heeft het recht om een raadgevend bestuurder aan te duiden, verkozen op
een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester
en schepenen.
De gemeente Steenokkerzeel heeft recht op 3 afgevaardigden in de algemene vergadering.
Deze afgevaardigden kunnen conform de nieuwe statuten worden aangeduid voor de
volledige legislatuur.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een 1ste effectieve
afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van Interza.
De stemming geeft volgende uitslag :
Clémence Maes bekomt 14 stemmen;
Karel Servranckx bekomt 3 stemmen;
Marleen Ral bekomt 2 stemmen;
Griet Deroover bekomt 2 stemmen;
Er is 1 blanco stem
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een 2de effectieve
afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van Interza.
De stemming geeft volgende uitslag :
Yvette Van Daele bekomt 14 stemmen;
Annie Berckmans bekomt 3 stemmen;
Griet Deroover bekomt 2 stemmen;
Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
Geert Laureys bekomt 1 stem;
Er is 1 blanco stem
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een 3de effectieve
afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van Interza.
De stemming geeft volgende uitslag :
Peggy Lepage bekomt 14 stemmen;
Alan Cilic bekomt 3 stemmen;
Griet Deroover bekomt 2 stemmen;
Wim Mombaerts bekomt 1 stem;
Ann Goovaerts bekomt 1 stem;
Er is 1 blanco stem
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een kandidaatbestuurder
in
de
raad
van
bestuur
van
Interza.
De stemming geeft volgende uitslag :
Marleen Ral bekomt 17 stemmen;
Annie Berckmans bekomt 3 stemmen;
Griet Deroover bekomt 2 stemmen;
Er zijn geen blanco stemmen
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een kandidaatbestuurder
met
raadgevende
stem
van
Interza.
De stemming geeft volgende uitslag :
Griet Deroover bekomt 17 stemmen;
Karel Servranckx bekomt 3 stemmen;
Ann Goovaerts bekomt 1 stem;
Alan Cilic bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen.
Juridische overwegingen:
Het Koninklijk Besluit van 3 oktober 1978, houdende machtiging tot oprichting van een
intercommunale vereniging voor vuilverwijdering door de gemeenten Kampenhout,
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Kraainem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem en Zaventem.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
Interza van 21 maart 2019 goed te keuren.
2. Clémence Maes, Bruyneelstraat 7 1820 Steenokkerzeel,
clemence.maes@steenokkerzeel.be, 0472/50 63 31, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als 1ste effectief afgevaardigde in de (buitengewone) algemene
vergadering van Interza, voor de duur van de huidige legislatuur.
3. Yvette Van Daele, Nieuwstraat 2A 1820 Steenokkerzeel,
yvette.vandaele@steenokkerzeel.be, 0485/18 60 38, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als 2de effectief afgevaardigde in de (buitengewone) algemene
vergadering van Interza, voor de duur van de huidige legislatuur.
4. Peggy Lepage, Perksesteenweg 28 1820 Steenokkerzeel,
peggy.lepage@steenokkerzeel.be, 0478/76 15 61, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als 3de effectief afgevaardigde in de (buitengewone) algemene
vergadering van Interza, voor de duur van de huidige legislatuur
5. Bovengenoemde volmachtdragers te mandateren om op de buitengewone algemene
vergadering van Interza van 21 maart 2019 te handelen en te beslissen conform de
beslissing van de gemeenteraad.
6. Marleen Ral, Sinte-Veerledreef 23 1820 Steenokkerzeel,
marleen.ral@steenokkerzeel.be, 0472/58 05 82, gemeenteraadslid, wordt
voorgedragen als kandidaat-bestuurder van Interza, voor de duur van de huidige
legislatuur.
7. Griet Deroover, Steenwagenstraat 8 1820 Steenokkerzeel,
griet.deroover@steenokkerzeel.be, 0474/27 91 02 gemeenteraadslid, wordt
voorgedragen als kandidaat-lid met raadgevende stem van Interza, voor de duur van
de huidige legislatuur.
8. Interza zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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IT-punt: Aanduiding van een afgevaardigde in het beheerscomité en de stuurgroep.
Aanleiding:
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad, dient men over te gaan tot de
aanduiding van een afgevaardigde in het beheerscomité IT-punt (politiek orgaan) en een
afgevaardigde in de stuurgroep IT-punt (ambtelijk orgaan).
Feiten, context en argumentatie:
De interlokale vereniging IT-punt is opgericht met als doel een samenwerking tot stand te
brengen tussen partijen met het oog op de digitalisering van dienstverlening.
Er wordt voorgesteld om voor het politiek orgaan (beheerscomité) de schepen van
informatica af te vaardigen en voor het ambtelijk orgaan (stuurgroep) Ruud Van Calster,
afdelingshoofd interne en sociale zaken, vermits ICT onder zijn bevoegdheid valt.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een afgevaardigde in
het beheerscomité IT-punt.
De stemming geeft volgende uitslag :
Jelle Mombaerts bekomt 19 stemmen;
Alen Cilic bekomt 2 stemmen;
Er is 1 blanco stem
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een afgevaardigde in
de stuurgroep IT-punt.
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De stemming geeft volgende uitslag :
Ruud Van Calster bekomt :
22

ja-stemmen

Er zijn geen blanco stemmen.
Juridische overwegingen:
Op 17 december 2015 stemde de gemeenteraad van Steenokkerzeel tot deelname aan het
interlokale vereniging it-punt.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Besluit:
1. Jelle Mombaerts, Vanderborghtstraat 12 1820 Steenokkerzeel,
jelle.mombaerts@steenokkerzeel.be, 0494/37 61 71, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als afgevaardigde in het beheerscomité IT-punt, voor de duur van de
huidige legislatuur.
2. Ruud Van Calster, afdelingshoofd interne en sociale zaken,
ruud.vancalster@steenokkerzeel.be, telnr. 02/254 19 15, , wordt aangesteld als
afgevaardigde in de stuurgroep IT-punt, voor de duur van de huidige legislatuur.
3. IT-punt zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Logo Zenneland vzw: Aanduiding afgevaardigde in de algemene vergadering.
Aanleiding:
Brief van het vzw Logo Zenneland van december 2018 betreffende de aanduiding van
afgevaardigden voor de algemene vergadering van vzw Logo Zenneland.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is vanaf 28 januari 2010 toegetreden tot de vzw Logo
Zenneland.
Er dient voor de algemene vergadering in de vzw Logo Zenneland een effectief lid
aangeduid te worden.
Er zijn geen specifieke bepaling in de statuten over het aantal afgevaardigden per gemeente
of organisatie.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectief lid in de
algemene vergadering van Logo Zenneland.
De stemming geeft volgende uitslag :
Liesbeth Degrève bekomt 14 stemmen;
Alen Cilic bekomt 3 stemmen;
Ann Goovaerts bekomt 2 stemmen;
Kurt Ryon bekomt 1 stem;
Marleen Ral bekomt 1 stem;
Hannelore Velaerts bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Besluit:

1. Liesbeth Degrève, Ganzendries 19 1820 Steenokkerzeel,
liesbeth@degreve@steenokkerzeel.be, 0478/23 19 45, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als effectief lid in de algemene vergadering van Logo Zenneland, voor
de duur van de huidige legislatuur.
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2. Logo Zenneland zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Regionaal Landschap Groene Corridor vzw : Aanduiding afgevaardigden in de
algemene vergadering.
Aanleiding:
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad, dient men over te gaan tot de
aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardigd afgevaardigde in
de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Groene Corridor en een kandidaatbestuurder in de raad van bestuur van Regionaal landschap Groene Corridor.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is sinds 28 april 2005 toegetreden tot de vzw Regionaal
Landschap Groene Corridor.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectieve
afgevaardigde in de algemene vergadering en kandidaat-lid in de raad van bestuur van
het Regionaal Landschap Groene Corridor.
De stemming geeft volgende uitslag :
Marleen Ral bekomt 14 stemmen;
Bart Verstockt bekomt 4 stemmen;
Gilbert Lesage bekomt 3 stemmen;
Kurt Ryon bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een
plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van het Regionaal
Landschap Groene Corridor.
De stemming geeft volgende uitslag :
Johan Witters bekomt 14 stemmen;
Annie Berckmans bekomt 3 stemmen;
Bart Verstockt bekomt 2 stemmen;
Marleen Ral bekomt 1 stem;
Griet Deroover bekomt 1 stem;
Kabil Baldemir bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen.
Besluit:

1. Marleen Ral, Sinte-Veerledreef 23 1820 Steenokkerzeel,
marleen.ral@steenokkerzeel.be, 0472/58 05 82, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als effectief afgevaardigde in de algemene vergadering en kandidaat-lid
in de raad van bestuur van het Regionaal Landschap Groene Corridor, voor de duur
van de huidige legislatuur.
2. Johan Witters, Lo-Molen 1A bus 201 1820 Steenokkerzeel,
johan.witters@icloud.com, wordt aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde in
de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Groene Corridor, voor de
duur van de huidige legislatuur.
3. Regionaal Landschap Groene Corridor vzw zal van dit besluit op de hoogte worden
gebracht.
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Riobra : Aanduiding afgevaardigden in de (buitengewone) algemene vergadering.
Aanduiding kandidaat-lid in de raad van bestuur en in het regionaal bestuurscomité.
- Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 15 maart 2019.
Aanleiding:
Schrijven van Riobra van 15 januari 2019 waarin wordt meegedeeld dat de buitengewone
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algemene vergadering zal plaatsvinden op 15 maart 2019, om 18u00, in de PBE-zaal te
Lubbeek, met volgende agenda :
1 Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
Schrijven van PBE van 30 november 2018, waarin de principenota werd overgemaakt.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Riobra.
De afgevaardigden voor de algemene vergadering kunnen aangeduid worden voor de
volledige legislatuur.
De decretale en statutaire onverenigbaarheden gelden ook voor de afgevaardigden op de
algemene vergadering. De afgevaardigden op de algemene vergadering kunnen niet
voorgedragen worden als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité of voor de raad
van bestuur.
Overeenkomstig artikel 22 van de statuten van Riobra vervallen alle huidige mandaten bij
Riobra onmiddellijk na de algemene vergadering van 15 maart 2019 en dat de algemene
vergadering dient over te gaan tot een algehele vervanging van de bestuursorganen.
De gemeente Steenokkerzeel is ingedeeld bij het regionaal bestuurscomité VlaamsBrabant.
Overeenkomstig artikel 24 van de statuten van Riobra heeft elke gemeente het recht om 1
kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van Riobra hebben de deelnemende gemeenten
het recht om 1 kandidaat-bestuurder voor te dragen en dat het om dezelfde persoon moet
gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het regionaal beheerscomité. Het totaal
aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad van bestuur is
beperkt tot 15.
De bestuurders moeten "onafhankelijke bestuurders" zijn, die moeten voldoen aan een
aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in de toelichtingsnota.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectieve
afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van Riobra.
De stemming geeft volgende uitslag :
Griet Deroover bekomt 15 stemmen;
Karel Servranckx bekomt 3 stemmen;
Kurt Ryon bekomt 1 stem;
Geert Laureys bekomt 1 stem;
Bart Verstockt bekomt 1 stem;
Ann Goovaerts bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een
plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van
Riobra.
De stemming geeft volgende uitslag :
Bart Verstockt bekomt 14 stemmen;
Annie Berckmans bekomt 3 stemmen;
Griet Deroover bekomt 2 stemmen;
Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
Marleen Ral bekomt 1 stem;
Gilbert Jaspers bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een kandidaatbestuurder in de raad van bestuur en kandidaat-lid in het regionaal bestuurscomité
Vlaams-Brabant van Riobra.
De stemming geeft volgende uitslag :
Ann Goovaerts bekomt 17 stemmen;
Alen Cilic bekomt 3 stemmen;
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Wim Mombaerts bekomt 1 stem;
Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 432, alinea 3,
waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor de
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
Riobra van 15 maart 2019 goed te keuren.
2. Griet Deroover, Steenwagenstraat 8 1820 Steenokkerzeel,
griet.deroover@steenokkerzeel, 0474/27 91 02, gemeenteraadslid, wordt aangesteld
als effectief afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van Riobra,
voor de duur van de huidige legislatuur.
3. Bart Verstockt, Gillijnsstraat 36 1820 Steenokkerzeel,
bart.verstockt@steenokkerzeel.be, 0476/31 20 26, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone) algemene
vergadering van Riobra, voor de duur van de huidige legislatuur.
4. Bovengenoemde volmachtdragers te mandateren om op de buitengewone algemene
vergadering van Riobra van 15 maart 2019 te handelen en te beslissen conform de
beslissing van de gemeenteraad.
5. Ann Goovaerts, Kerkstraat 15 1820 Steenokkerzeel,
ann.goovaerts@steenokkerzeel.be, 0471/67 46 22, gemeenteraadslid, wordt
voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur en als kandidaat-lid
in het regionaal bestuurscomité Vlaams-Brabant van Riobra, voor de duur van de
huidige legislatuur.
6. Riobra zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Toerisme Vlaams-Brabant VZW : Aanduiding afgevaardigde in de algemene
vergadering en kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur.
Aanleiding:
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad, dient men over te gaan tot de
aanduiding van een afgevaardigde en een kandidaat-lid in de raad van bestuur van de
gemeente in de algemene vergadering van Toerisme Vlaams-Brabant.
Schrijven van Toerisme Vlaams-Brabant van 15 januari 2019 waarin wordt meegedeeld dat
de algemene vergadering zal plaatsvinden op 2 april 2019, in het Provinciehuis.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel heeft het convenant tussen Toerisme Vlaams-Brabant en de
gemeenten, betreffende de toeristische recreatieve werking in de regio, in 2014
onderschreven voor de periode 2014-2019 en voldoet momenteel aan de voorwaarden voor
het lidmaatschap. In de loop van 2019 zal het overleg voor een nieuw convenant 2020-2025
georganiseerd worden.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een afgevaardigde in
de algemene vergadering en kandidaat-lid in de raad van bestuur van Toerisme Vlaams-
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Brabant.
De stemming geeft volgende uitslag :
Geert Laureys bekomt 15 stemmen;
Gilbert Lesage bekomt 4 stemmen;
Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
Ann Goovaerts bekomt 1 stem;
Griet Deroover bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Besluit:

1. Geert Laureys, Tervuursesteenweg 126 1820 Steenokkerzeel,
geert.laureys@steenokkerzeel.be, 0473/88 68 12, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als afgevaardigde in de algemene vergadering en kandidaat-lid in de
raad van bestuur van Toerisme Vlaams-Brabant, voor de duur van de huidige
legislatuur.
2. Toerisme Vlaams-Brabant zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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De Watergroep : Aanduiding afgevaardigden in de algemene vergadering. Aanduiding vertegenwoordiger aandeelhoudersbestuur drinkwater.
Aanleiding:
Schrijven van De Watergroep van 24 oktober 2018, betreffende de aanduiding van
gemeentelijke afgevaardigden in de (bijzondere) algemene vergadering en één
vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur drinkwater, naar aanleiding van de
vernieuwing van de gemeenteraad.
Feiten, context en argumentatie:
Vanaf 1 januari 2019 worden de bureaus van de provinciale comités afgeschaft en worden
de provinciale comités omgevormd tot één aandeelhoudersbestuur voor drinkwaterdiensten
en één aandeelhoudersbestuur voor rioolbeheer.
De gemeente Steenokkerzeel is aangesloten bij De Watergroep voor de waterbedeling.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectieve
afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van De Watergroep.
De stemming geeft volgende uitslag :
Johan Witters bekomt 13 stemmen;
Annie Berckmans bekomt 3 stemmen;
Kurt Ryon bekomt 1 stem;
Marleen Ral bekomt 1 stem;
Ann Goovaerts bekomt 1 stem;
Gilbert Lesage bekomt 1 stem;
Griet Deroover bekomt 1 stem;
Bruno Peeters bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een
plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van De
Watergroep.
De stemming geeft volgende uitslag :
Paul Degraeve bekomt 13 stemmen;
Ann Goovaerts bekomt 2 stemmen;
Gilbert Lesage bekomt 2 stemmen;
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Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
Geert Laureys bekomt 1 stem;
Marleen Ral bekomt 1 stem;
Hannelore Velaerts bekomt 1 stem;
Er is 1 blanco stem.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een
vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur drinkwater van De Watergroep.
De stemming geeft volgende uitslag :
Jelle Mombaerts bekomt 14 stemmen;
Bart Verstockt bekomt 2 stemmen;
Alen Cilic bekomt 2 stemmen;
Kurt Ryon bekomt 1 stem;
Sandra Ceuleers bekomt 1 stem;
Ann Goovaerts bekomt 1 stem;
Gilbert Lesage bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Besluit:

1. Johan Witters, Lo-Molen 1A bus 201 1820 Steenokkerzeel,
johan.witters@icloud.com, wordt aangesteld als effectief afgevaardigde in de
(buitengewone) algemene vergadering van De Watergroep, voor de duur van de
huidige legislatuur.
2. Paul Degraeve, Vliegenierslaan 6 1820 Steenokkerzeel,
paul.degraeve@proximus.be, wordt aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde
in de (buitengewone) algemene vergadering van De Watergroep, voor de duur van
de huidige legislatuur.
3. Jelle Mombaerts, Vanderborghtstraat 12 1820 Steenokkerzeel,
jelle.mombaerts@steenokkerzeel.be, 0494/37 61.71, gemeenteraadslid, wordt
voorgedragen als vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur drinkwater van
De Watergroep, voor de duur van de huidige legislatuur.
4. De Watergroep zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Vereniging voor openbaar groen (VVOG) : Aanduiding afgevaardigden in de algemene
vergadering en kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur.
Aanleiding:
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad, dient de gemeenteraad over te
gaan tot de aanduiding van een afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde van de
gemeente in de algemene vergadering en een kandidaat-bestuurder voordragen voor de
raad
van
bestuur
bij
de
Vereniging
voor
Openbaar
Groen.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is lid van de Vereniging voor Openbaar Groen vzw.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een afgevaardigde in
de algemene vergadering en een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van
VVOG.
De stemming geeft volgende uitslag :
Jasper Jaspers bekomt 15 stemmen;
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Alen Cilic bekomt 3 stemmen;
Griet Deroover bekomt 2 stemmen;
Geert Laureys bekomt 1 stem;
Ann Goovaerts bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een
plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van VVOG.
De stemming geeft volgende uitslag :
Marleen Ral bekomt 14 stemmen;
Bart Verstockt bekomt 3 stemmen;
Annie Berckmans bekomt 3 stemmen;
Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
Gilbert Jaspers bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Besluit:

1. Jasper Jaspers, Vanheylenstraat 32 1820 Steenokkerzeel,
jasperjaspers11@hotmail.com, 0479/30 17 37, wordt aangesteld als effectief
afgevaardigde in de algemene vergadering en kandidaat-bestuurder in de raad van
bestuur van VVOG, voor de duur van de huidige legislatuur.
2. Marleen Ral, Sinte-Veerledreef 23 1820 Steenokkerzeel,
marleen.ral@steenokkerzeel.be, 0472/58 05 82, wordt aangesteld als
plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van VVOG, voor de
duur van de huidige legislatuur.
3. VVOG zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten vzw (VVSG) : Aanduiding
afgevaardigden in de algemene vergadering. - Aanduiding kandidaat-lid in de raad
van bestuur en bestuurlijke commissies.
Aanleiding:
Schrijven van 31 januari 2019 van VVSG houdende oproep kandidaten voor
bestuursorganen naar aanleiding van de nieuwe bestuursperiode.
Feiten, context en argumentatie:
Gemeente en OCMW zijn aangesloten bij de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten.
De VVSG besliste in 2018 haar bestuursmodel te hervormen in de richting van een meer
participatief ledenmodel, met naast een (kleinere) raad van bestuur en een (sterk) dagelijks
bestuur ook verschillende bestuurlijke commissies (bestaande uit lokale politici en
experten). Dit nieuwe bestuursmodel speelt in op de nieuwe verhouding tussen gemeente
en OCMW, die sinds 2019 is ontstaan door de inwerkingtreding van het decreet lokaal
bestuur.
De gemeente wordt verzocht om, naar aanleiding van de vernieuwing van de
gemeenteraad, over te gaan tot aanduiding van
1. een effectieve afgevaardigde in de algemene vergadering van VVSG.
De stemming geeft volgende uitslag :
Geert Laureys bekomt 14 stemmen;
Karel Servranckx bekomt 3 stemmen;
Marleen Ral bekomt 2 stemmen;
Ann Goovaerts bekomt 2 stemmen;
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Griet Deroover bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
2. een plaatsvervangende afgevaardigde in de algemene vergadering van VVSG.
De stemming geeft volgende uitslag :
Clémence Maes bekomt 14 stemmen;
Bart Verstockt bekomt 3 stemmen;
Gilbert Lesage bekomt 3 stemmen;
Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
Marleen Ral bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
3. een kandidaat-lid voor de raad van bestuur
De stemming geeft volgende uitslag :
Geert Laureys bekomt 15 stemmen;
Ann Goovaerts bekomt 3 stemmen;
Alen Cilic bekomt 3 stemmen;
Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
4. een kandidaat-lid voor een bestuurlijke commissie
De stemming geeft volgende uitslag :
Geert Laureys bekomt 14 stemmen;
Annie Berckmans bekomt 3 stemmen;
Griet Deroover bekomt 2 stemmen;
Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
Bart Verstockt bekomt 1 stem;
Ann Goovaerts bekomt 1 stem;
Er zijn geen blanco stemmen
Juridische overwegingen:
Het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikelen 40 en 41 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad en de artikelen 432 en 445.
Besluit:

1. Geert Laureys, Tervuursesteenweg 126 1820 Steenokkerzeel,
geert.laureys@steenokkerzeel.be, 0473/88 68 12, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als effectief afgevaardigde in de algemene vergadering van VVSG, voor
de duur van de huidige legislatuur.
2. Clémence Maes, Bruyneelstraat 7 1820 Steenokkerzeel,
clemence.maes@steenokkerzeel.be, 0472/50 63 31,gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van
VVSG, voor de duur van de huidige legislatuur.
3. Geert Laureys, Tervuursesteenweg 126 1820 Steenokkerzeel,
geert.laureys@steenokkerzeel.be, 0473/88 68 12, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als kandidaat-lid in de raad van bestuur van VVSG, voor de duur van de
huidige legislatuur.
4. Geert Laureys, Tervuursesteenweg 126 1820 Steenokkerzeel,
geert.laureys@steenokkerzeel.be, 0473/88 68 12, gemeenteraadslid, wordt
voorgedragen als kandidaat-lid in bestuurlijke commissies van VVSG, voor de duur
van de huidige legislatuur.
5. VVSG zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Welzijnskoepel West-Brabant: Goedkeuring besluit van de algemene vergadering van
de Welzijnskoepel West-Brabant van 13 december 2018 tot wijziging van de statuten.
Feiten, context en argumentatie:
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De Welzijnskoepel West-Brabant is een "Welzijnsvereniging" overeenkomstig de bepalingen
van Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 4, hoofdstukken 1 en 2.
Tengevolge van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur en de behoefte aan actualisering
werden de statuten herzien.
In zitting van 20 november 2018 keurde de OCMW-raad het ontwerp van betreffende
statutenwijziging goed.
De raad van beheer van de Welzijnskoepel gaf op 03 december 2018 een positief advies
omtrent de statutenwijzing.
Vervolgens keurde de algemene vergadering van de Welzijnskoepel West-Brabant op 13
december 2018 de statutenwijziging goed.
Juridische overwegingen:
° artikelen 220 en 224 van het OCMW-decreet en latere wijzigingen
° artikel 601 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
° gecoördineerde versie van de gewijzigde statuten Welzijnskoepel West-Brabant
° besluit van de algemene vergadering van 13 december 2018 houdende goedkeuring van
de statutenwijziging
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. de gemeenteraad keurt het besluit van de algemene vergadering van de Welzijnskoepel
West-Brabant van 13 december 2018 houdende statutenwijziging goed.
2. De gemeenteraad bezorgt onderhavige beslissing aan de Welzijnskoepel West-Brabant
en de Vlaamse regering.
algemeen directeur
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Kennisname geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad.
Aanleiding:
Op 8 januari 2019 werden de raadsleden van de gemeente Steenokkerzeel voor de
politieraad van politiezone Kastze, verkozen door de gemeenteraad.
Op 31 januari 2019 keurde de Bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant de
verkiezing van de leden van de politieraad van Steenokkerzeel geldig.
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Bestendige deputatie van de
provincie Vlaams-Brabant betreffende geldigverklaring van de verkiezing van de leden van
de politieraad op 8 januari 2019.

financiën
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Infrax West en PBE: voorstel tot verlenging retributiereglement - kennisname
standpunt college van burgemeester en schepenen
Aanleiding:
Schrijven van PBE van 15 januari 2019, en van Infrax-West van 17 januari 2019 waarin zij
hun voorstel van gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op
gemeentelijk openbaar domein (verlenging tot en met 31 december 2019) laten geworden.
Zij willen daarvoor uiterlijk eind februari 2019 een ondertekend uittreksel van onze
gemeenteraadsbeslissing ontvangen.
Feiten, context en argumentatie:
In zitting van 26 oktober 2015 besliste het toenmalige college van burgemeester en
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schepenen om dit reglement niet ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad,
omwille van "te weinig inspraak met alle aandeelhouders en dat dit weer een verhoging
betekent van de energiefactuur van onze inwoners". Op dit ogenblik is er dus geen
gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein van toepassing in Steenokkerzeel.
Het huidige college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 11 februari 2019
om niet in te gaan op het voorstel van gemeentelijk retributiereglement op werken aan
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (verlenging tot en met 31 december
2019) van PBE en Infrax-West, en dit omwille van te weinig inspraak met alle
aandeelhouders en dat dit alweer een verhoging zou betekenen van de energiefactuur van
onze inwoners.
Plaats in beleidsplan en budget:
Deze eventuele ontvangsten zijn niet voorzien in het budget 2019.
Besluit:
De gemeenteraad neemt hiervan kennis.
40

OCMW: budget 2019 - goedkeuring
Aanleiding:
Het
OCMW
heeft
een
budget
2019
opgemaakt.
Voor 2019 werd er enkel een budget opgemaakt en geen aanpassing van het
meerjarenplan, omdat dit laatste facultatief is in het laatste jaar van de huidige
planningsperiode 2014-2019.
Feiten, context en argumentatie:
Het budget 2019 van het OCMW past niet in de laatste aanpassing van het meerjarenplan
2014-2019 van het OCMW. Daarom moet de gemeenteraad het budget 2019 van het
OCMW expliciet goedkeuren.
Juridische overwegingen:
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincie en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november
2012.
Het ministerieel besluit van 01 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 2013/4, dd. 22 maart 2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering volgens de beleids- en
beheerscyclus.
De omzendbrief BB 2018 KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de
éénjarige meerjarenplannen 2019.
Adviezen en visum:
Het positief advies van het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2018.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De gemeenteraad keurt het budget 2019 van het OCMW goed.
2. Samengevat geeft dit de volgende financiële resultaten:
Resultaat op kasbasis

Autofinancieringsmarge

2019 = 575.275,62 EUR

2019 = 15.788,89 EUR

3. De tussenkomst van de gemeente in de werking van het OCMW voor het boekjaar 2019
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is vastgesteld op 929.000 euro.
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Rapportering visum 2018
Aanleiding:
De financieel directeur heeft de rapportering over het verplicht voorafgaand visum voor het
jaar 2018 opgemaakt.
Feiten, context en argumentatie:
Artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de financieel directeur in
volle onafhankelijkheid aan de gemeenteraad en aan het college van burgemeester en
schepenen rapporteert over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande krediet- en
wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële
impact.
Alle verbintenissen met een financiële of budgettaire impact die uitgaven tot gevolg hebben
van meer dan 8.000 EUR exclusief btw, zijn onderworpen aan een voorafgaand visum van
de financieel directeur. In dit kader werden alle beslissingen die een uitgave tot gevolg
hebben, onderzocht op wettigheid, waaronder ook een kredietcontrole, en regelmatigheid.
In 2018 werden er in totaal 63 visums afgeleverd voor een totaal bedrag van 4.941.190,71
EUR. Er werden eveneens 3 visums geweigerd, allemaal omwille van
kredietoverschrijdingen.
De financieel directeur gaat niet actief op zoek gaat naar visums die moeten verleend
worden, maar levert alleen maar beoordelingen af op basis van de visumaanvragen die hem
voorgelegd worden.
Juridische overwegingen:
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 177,
eerste lid, 1° en 266.
Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017, houdende de bepaling van de
minimumgrens voor het verplicht voorafgaand visum van de financieel directeur (8.000 EUR
excl. BTW)
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering van de financieel directeur over het
voorafgaand visum voor het jaar 2018.
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Kerkbestuur Sint-Catharina: budgetwijziging 2018 - meerjarenplanaanpassing
Aanleiding:
Het Centraal kerkbestuur heeft op 6 februari 2019 een budgetwijziging 2018 en een
meerjarenplanwijziging van kerkbestuur Sint-Catharina ingediend. Hierover werd er vooraf
overleg gepleegd.
Feiten, context en argumentatie:
Op 28 juni 2018 vond een overlegvergadering plaats tussen de gemeente en het CKB.
Hierin werden o.a. het ontwerp van budgetwijziging 2018 en het ontwerp van
meerjarenplanwijziging besproken en enkele concrete afspraken gemaakt rond het indienen
van de financiële documenten. Het verslag van deze vergadering zit in bijlage aan deze
notulen.
Het meerjarenplan werd gewijzigd omdat de investeringskredieten in de budgetwijziging
2018 werden aangepast en de exploitatietoelage die aan de gemeente gevraagd wordt,
stijgt. De budgetwijziging 2018 past binnen het aangepaste meerjarenplan. Jammer genoeg
werden zowel de meerjarenplanwijziging als de budgetwijziging 2018 nogal laattijdig
ingediend.
Juridische overwegingen:
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
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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:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De gemeenteraad keurt het aangepast meerjarenplan van het kerkbestuur Sint-Catharina
goed.
2. De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2018 van het kerkbestuur SintCatharina met een verhoging van de exploitatietoelage ten bedrage van € 1.150.
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Leningsovereenkomst
investeringsenveloppe 2018

AGB

Steenokkerzeel

transactiekredieten

Aanleiding:
De (verrekening van de) investerings- en kapitaalsubsidies die door de gemeente worden
toegekend aan het AGB Steenokkerzeel mogen vanaf 1 januari 2016 niet meer bij de
ontvangsten worden geteld voor de bepaling van de ‘BTW-winst’. Tot dan werden de
investeringen in het AGB altijd gefinancierd door een investeringssubsidie van de
gemeente, waarbij de afschrijvingen van het actief in het resultaat werden geneutraliseerd
door de gelijke verrekening van de ontvangen investeringssubsidie. Door de
investeringssubsidie te vervangen door een ‘toegestane lening’ waarbij de terugbetaling
(aan de gemeente) gefinancierd wordt met een prijssubsidie (van de gemeente aan het
AGB), zal de investeringsuitgave onmiddellijk gefinancierd worden en zal de
afschrijvingslast in het AGB geneutraliseerd worden. De afschrijving en de terugbetaling van
de lening moeten dan wel ‘synchroon’ verlopen.
Feiten, context en argumentatie:
In het budget 2018 (na budgetwijziging) en het meerjarenplan 2014–2019 van het
Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel zijn de transactiekredieten in de
investeringsenveloppes 2018 geraamd op 350.258,96 EUR; In de loop van 2018 werd
hiervan 30.258,96 EUR effectief uitgegeven aan investeringsprojecten.
De liquiditeitspositie van het AGB laat geen integrale en onmiddellijke financiering van de
transactiekredieten toe, bijgevolg is het aangewezen dat de gemeente ter financiering een
lening toestaat aan het AGB;
Voorafgaande beslissing nr. 2010.047 dd. 30.03.2010 bevestigt dat het renteloze karakter
van een lening die wordt verstrekt door een gemeente aan een AGB niet wordt aangemerkt
als een verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het AGB.
Juridische overwegingen:
De gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2003 waarin de oprichting en de statuten van het
Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel, afgekort AGB Steenokkerzeel werden
goedgekeurd.
De goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2003 door de Vlaamse
minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken op 31
juli 2003 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 26 september
2003.
Het prijssubsidiereglement.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
De beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De onderstaande leningsovereenkomst wordt goedgekeurd:
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LENINGSOVEREENKOMST TRANSACTIEKREDIETEN
INVESTERINGSPORTEFEUILLE 2018
Tussen:
De GEMEENTE STEENOKKERZEEL, met zetel te te 1820 Steenokkerzeel,
Orchideeënlaan 17, hier vertegenwoordigd door:
- de burgemeester, zijnde de heer Kurt Ryon;
- de algemeen directeur, zijnde mevrouw Heidi Abeloos;
Overeenkomstig artikel 330 e.v. van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 is
dit besluit van de gemeenteraad onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het
algemeen administratief toezicht van de provinciegouverneur;
hierna genoemd ‘Uitlener’, enerzijds en
Het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STEENOKKERZEEL, afgekort “AGB
Steenokkerzeel”, met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Orchideeënlaan 17 en
ondernemingsnummer 0863.139.949, hier vertegenwoordigd door:
- de voorzitter van het AGB, zijnde de heer Jelle Mombaerts;
- de secretaris van het AGB, zijnde mevrouw Heidi Abeloos;
Opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de Gemeente Steenokkerzeel op 26 juni
2003 en goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken op 31 juli 2003 en gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad op 26 september 2003;
Overeenkomstig artikel 330 e.v. van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 is
dit besluit van de raad van bestuur onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het
algemeen administratief toezicht van de provinciegouverneur;
hierna genoemd ‘Lener’, anderzijds,
hierna samen genoemd ‘de partijen’
wordt een leningsovereenkomst gesloten met volgende voorwaarden:
Art. 1 – Voorwerp
De Uitlener verleent een lening aan de Lener, die de lening aanvaardt, gelijk aan de
hoofdsom, met de duurtijd en volgens de regeling en de voorwaarden, zoals die hierna
worden bepaald.
Art. 2 – Hoofdsom
De Lener erkent aan de Uitlener de som van 30.258,96 EUR verschuldigd te zijn.
Art. 3 – Doel van de lening
De lening zal uitsluitend worden aangewend voor de financiering van de transactiekredieten
van de investeringsenveloppe 2018.
Het bedrag van de lening wordt aan de Lener ter beschikking gesteld door opnamen via de
rekening-courant tussen de Uitlener en de Lener.
Elke aanwending van het ontleende bedrag in strijd met deze overeenkomst heeft van
rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van het openstaande bedrag voor gevolg.
Art. 4 – Duurtijd
Deze lening is toegestaan voor een termijn overeenkomstig met de afschrijvingstermijn van
de investeringen waarvoor geleend wordt.
Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat al de bepalingen van de huidige
overeenkomst na de vervaltijd van toepassing zullen blijven ingeval de terugbetaling, om het
even welke reden, niet op de vastgestelde datum zou geschieden, en dit zonder alsdan
afbreuk te doen aan de eisbaarheid.
Art. 5 - Vaststelling renteloosheid
Er is door de Lener geen enkele rente verschuldigd gedurende de volledige periode dat de
lening loopt.
Art. 6 – Terugbetaling
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De Lener verbindt zich er toe om het ontleende bedrag als volgt terug te betalen:
- hoofdsom: € 30.258,96
- aantal jaren: volgens afschrijvingstermijn van de investering
- rentevoet: 0%
- aflossing: lineair
Afhankelijk van het bedrag dat effectief door de Lener wordt opgenomen, wordt de
definitieve aflossingstabel opgesteld. De eerste vervaldag is 31 december van het jaar van
ingebruikname van het actief.
De terugbetaling gebeurt in eerste instantie door middel van schuldvergelijking met de
prijssubsidies die door de Uitlener aan de Lener verschuldigd zijn. De Lener machtigt de
Uitlener om het passende bedrag op de prijssubsidies in te houden en te boeken als schuld
aan de Lener. Deze inhoudingen worden gelijk gespreid over de vier kwartalen (behoudens
akkoord van het directiecomité met een afwijking op de gelijke spreiding over de kwartalen).
Indien de prijssubsidies, die door de Uitlener aan de Lener worden toegekend, niet volstaan
om de terugbetalingen te voldoen, is het saldo op de vervaldag betaalbaar op rekening
BE02 0910 0018 5440 van de Uitlener.
Art. 7 - Boete bij te late terugbetaling
Over te laat terugbetaalde bedragen is door de Lener bij wijze van boete rente verschuldigd
tegen het op dat ogenblik geldende Euribor rentepercentage (minimaal 0,00%), verhoogd
met 100 basispunten, en zulks ten belope van het aantal maanden laattijdigheid waarbij
iedere begonnen maand als een volledige maand zal worden aangerekend. De Uitlener is
bevoegd onmiddellijke betaling daarvan te verlangen.
Ingeval van niet betaling binnen de vijftien (15) dagen na aanmaning bij ter post
aangetekende brief wordt het volledige bedrag der lening onmiddellijk opeisbaar en zal het
gehele nog verschuldigde bedrag vermeerderd worden met de rente zoals in vorige alinea
berekend.
Art. 8 – Opeisbaarheid
Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang
worden opgeëist, en de lening geldt bij opeising als opgezegd indien:
×
de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en het verzuim niet is te
herstellen;
×
de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en de Lener niet alsnog
nagekomen heeft binnen 30 dagen na sommatie per aangetekend schrijven of een langere
termijn in de sommatie genoemd, zich in regel te stellen.
Bij niet-naleving door de Lener van haar verplichting(en) heeft de Uitlener het recht
onverminderd alle persoonlijk vorderingen en dwangmaatregelen in het algemeen verhaal
uit te oefenen op al de goederen van de Lener zowel roerende als onroerende. Alle kosten
van beslag, inbegrepen van bewarend beslag, zijn ten laste van de Lener.
Art. 9 - Wijzigingen
Deze leningsovereenkomst bevat de integrale overeenkomst tussen de Uitlener en de
Lener en vervangt alle andere mondelinge - of schriftelijke overeenkomsten tussen de
Partijen. Deze overeenkomst kan enkel schriftelijk en via uitdrukkelijk akkoord tussen de
Partijen worden gewijzigd.
Art. 10 - Niet-overdraagbaarheid
Behoudens in gevallen, vermeld in onderhavige overeenkomst, kan deze overeenkomst,
noch enige rechten daarin, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan derde partijen.
Art. 11 - Toepasselijk recht
Deze Leningsovereenkomst renteloze lening is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel
de hoven en rechtbanken van de woonplaats van de Uitlener zijn bevoegd.
Art. 12 – Splitsbaarheid
De nietigheid van één der artikelen van deze overeenkomst of een deel daarvan, tast de
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geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan, noch van de
overeenkomst in haar geheel. Hun afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk
toegelaten is.
Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de overeenkomst
zullen partijen ter goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een
bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of
onafdwingbare bepaling.
Evenzo zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor iedere partij
aanvaardbare oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in de
overeenkomst.
Aldus opgemaakt en ondertekend te Steenokkerzeel op […] in twee originele exemplaren,
waarvan elke partij erkent er één te hebben ontvangen
Voor de Uitlener,
De algemeen directeur,
De
burgemeester,
H. ABELOOS
Voor de Lener,
De secretaris van het AGB,
H. ABELOOS

K. RYON
De voorzitter van het AGB,
J. MOMBAERTS

2. De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd om in naam van de
gemeente Steenokkerzeel de overeenkomst te ondertekenen.
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Kennisgeving van weigering van visum
Feiten, context en argumentatie:
De weigering van de financieel directeur om op 13 februari 2019 een visum te verlenen met
het nummer 2019/9.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18 februari 2019 deze
verbintenis op eigen verantwoordelijkheid geviseerd.
In navolging van artikel 267 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
moet de gemotiveerde beslissing van de financieel directeur, samen met de beslissing van
het college van burgemeester en schepenen, ter kennis gebracht worden van de
gemeenteraad. De verbintenis kan maar pas worden aangegaan nadat de gemeenteraad
heeft kunnen kennisnemen van die beslissing van het college van burgemeester en
schepenen.
Beslissing visum:
Visum 2019/9: 10.330,83 EUR voor de vervanging van de verbrande haag parking De
Corren door een gesloten afsluiting.
 Reden weigering door financieel directeur: deze uitgave is niet voorzien in het
investeringsbudget van 2019.
 Beslissing college van burgemeester en schepenen van 18.02.2019: de
voorgenomen verbintenis wordt geviseerd, want het krediet zal voorzien worden bij
de eerstvolgende budgetwijziging van 2019.
Juridische overwegingen:
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 177,
eerste lid, 1° en artikels 266 en 267.
Besluit:
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1. De gemeenteraad neemt kennis van de gemotiveerde beslissing van de financieel
directeur in verband met zijn weigering om het visum met nummer 2019/9 te verlenen,
evenals van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18.02.2019
om te viseren op eigen verantwoordelijkheid.
2. Na deze kennisneming door de gemeenteraad kan de voorgenomen verbintenis worden
aangegaan.
bijkomende agendapunten
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Vraagstelling over zwemlessen scholen Steenokkerzeel. (sp.a-fractie)
Aanleiding:
Rudy Peeters geeft toelichting over dit agendapunt :
Naar aanleiding van een eerdere bevraging over het onderwerp en de sluiting van het
zwembad in Hofstade, hadden wij graag vernomen welke stappen er werden genomen voor
het laten doorgaan van de zwemlessen van de gemeentelijke basisscholen. De Vrije
Basisschool Ter Ham heeft een nieuwe locatie voor de zwemlessen van hun kinderen.
Hoever staat de zoektocht voor de gemeentelijke basisscholen?
Besluit:
Kurt Ryon, bevoegd voor onderwijs, antwoordt dat we vorig jaar bericht kregen dat het
zwembad van Hofstade dichtging. Sport Vlaanderen neemt op termijn een nieuw initiatief,
maar dat is voor op langere termijn. Men gaf aan dat de scholen zelf op zoek dienden te
gaan naar een alternatief, of de gemeenten zelf initiatief dienen te nemen.
Hij heeft hiervoor contact opgenomen met minister Muyters, omdat dit een Vlaamse
bevoegdheid is.
Gemeente Kampenhout neemt het initiatief om zelf (intergemeentelijk) een zwembad te
bouwen; in de bouwplannen staat het niet voorzien, de gemeente Steenokkerzeel gaat
luisteren naar de plannen.
In Zemst zouden er ook plannen op het sportdomein komen, maar ook dit gaat langer
duren.
Sint-Cajetanus turnt in plaats van te zwemmen, Ter Ham gaat zwemmen in het NATOzwembad (om de drie weken één graad), de gemeenteschool heeft in de hele regio gezocht
naar mogelijkheden en heeft een opportuniteit gevonden in Wilsele. Dit wordt nu
onderzocht. Misschien in plaats van bosklassen zwemklassen om dit gebrek te
compenseren.
Alle kinderen in het 6e leerjaar hebben momenteel hun eindtermen qua zwemmen gehaald.
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Vraagstelling over de mobiliteitsproblemen door de gekozen omleiding bij de werken
aan de Tervuursesteenweg. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt, gemeenteraadslid geeft toelichting over dit agendapunt :
We werden gecontacteerd door fietsers en buurtbewoners die zich door de gemeente in de
steek gelaten voelen, wat betreft de keuze en aanpak van de omleiding n.a.v. werken aan
de Tervuursesteenweg.
Hoewel fietsers de provinciale aanleg van een apart fietspad op de Tervuursesteenweg
toejuichen, en tevreden waren met de initiële omleiding langs de Molenstraat, betreuren ze
nu – en dan voornamelijk fietsende pendelaars die werkgewijs dagelijks het traject tussen
Elewijt en Perk afleggen - dat het laatste deel van de Molenstraat sinds enkele weken is
afgesloten voor alle verkeer.
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De fietsende pendelaars zijn nu verplicht om via een niet verlichte veldweg (
Kerselarenstraat) hun route verder te zetten. Gelukkig zijn de dagen aan het lengen en is
het nu al enkele weken droog, maar toen de eerste klachten binnenkwamen ging het
voornamelijk om de modderige en slijkerige ondergrond in natte weersomstandigheden en
in het donker.
Onze fractie is van mening dat er bij wegenwerken moet gekeken worden naar hoe het
verkeer op een veilige manier kan doorstromen en indien dit niet mogelijk is kan omgeleid
worden met aandacht voor 01. de zachte weggebruikers die zich niet met de auto naar het
werk begeven en 02. aandacht voor de leefomstandigheden van de buurtbewoners.
01a. Aandacht voor de zachte weggebruikers bij omleidingen.
We hebben in dit geval niet het gevoel dat er ten gronde is nagedacht over hoe fietsers op
een veilig manier toch het traject tussen Elewijt en Perk kan afleggen. Weinig veldwegen
zijn optimaal geschikt voor fietsverkeer. Als de lokale overheid dan beslist om fietsers in de
wintermaanden over een slijkerig en niet verlichte weg te sturen, dan is er naar onze mening
onvoldoende rekening gehouden met alle partijen.
We pleiten dan ook voor een onmiddellijke gedachtenverandering bij de bevoegde schepen
en het bestuur wanneer er omleggingen moeten worden voorzien voor wegenwerken. We
kunnen ons moeilijk van de indruk ontdoen dat er in eerste instantie nog steeds gekeken
wordt naar hoe de doorstroom van auto's zo vlot mogelijk kan verlopen en pas in tweede
instantie hoe in dat plaatje nog een fietser past.
01a Wij vragen dan ook om in de toekomst bij wegenwerken en het aanleggen van
wegeninfrastructuur de zachte weggebruiker op de eerste plaats te zetten en een
volwaardig en veilig alternatief aan te bieden.
01b. Aandacht voor de leefomstandigheden van de buurtbewoners
Ook de omleiding langs de Hoogstraat leidt tot heel veel klachten bij bewoners. De
bewoners hebben op zich niets tegen het feit dat de omleiding langs hun smalle straat loopt,
maar wel tegen de onaangepaste snelheid van de passanten. Er werd al meerdere malen
aan het bestuur gevraagd om extra borden te plaatsen en meer snelheidscontroles te
organiseren. Net zolang de passanten beseffen dat ze zich daar effectief best aan de
snelheidslimiet houden of dat er anders boetes volgen. De mensen uit de straat die zich wel
aan de regels houden, krijgen te maken met bumperklevers en worden roekeloos ingehaald.
Een buurtbewoner zijn kat is recent dood gereden en dat was al 17 jaar geleden dat er nog
een kat van de familie was doodgereden in de Hoogstraat.
1b Wij vragen dan ook in naam van de buurtbewoners om effectief paal en perk te
stellen aan het roekeloos en onveilig rijgedrag van passanten. Door o.a. het plaatsen
van extra borden en via doorgedreven snelheidscontroles.
Besluit:
Wim Mombaerts, schepen van openbare werken en mobiliteit, antwoordt dat dit een gekend
pijnpunt is. Tot het bouwverlof zal dit helaas problematisch blijven.
Voor fietsers zijn er twee mogelijkheden:
- ofwel langs Kampenhoutsesteenweg en Hoogstraat
- ofwel Kerselaerestraat
Over 6 weken zal één kant klaar zijn. We hebben al heel wat maatregelen genomen:
- Boektsestraat - Hoogstraat - 50km/u
- 430 PV's door politie
- veel communicatie met bewoners
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Stand van zaken SAVE-charter. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Ann Goovaerts geeft toelichting over dit agendapunt :
Mogen wij een stand van zaken krijgen i.v.m. het SAVE-charter dossier?

59

Besluit:
Wim Mombaerts, schepen van mobiliteit, antwoordt dat dit gaat besproken worden op het
politieoverleg volgende week.
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Vraagstelling over het afsluiten van boswegen in het Floordambos. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Veel wandelaars zijn misnoegd over het afsluiten van boswegen in het Floordambos.
Enkelen hebben het aan de stok gehad met een boze boswachter.
Kan de raad toelichting krijgen over deze problematiek? Wat is daar aan de hand? En
is het afsluiten van voetwegen die al meer dan 30 jaar in gebruik zijn wettig?
Besluit:
Marleen Ral, schepen van groen en milieu, antwoordt dat we ons daar van bewust zijn en
zijn dit ter plaatse gaan bekijken. De boswachter heeft dit gedaan om gemotoriseerd verkeer
en dergelijke te vermijden, wandelaars zijn nog steeds welkom. We hebben hierover
samengezeten met betrokkenen en hebben alvast gecommuniceerd naar de bevolking. We
volgen dit verder op.
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Vraagstelling over de recente vervuiling van de Vogelzangvijver en vraag tot sanering
van de Vogelzangvijver. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
De Vogelzangvijver heeft in januari en februari te leiden gehad van een zware vervuiling,
afkomstig van BAC. De vijver leek wel een stinkend bubbelbad. DE-ICING producten die
gebruikt werden op de luchthaven bleken hier de oorzaak van te zijn.
04a Klopt het dat BAC voor de-icing speciale opvangtanks heeft? En zo ja, wat is er
dan werkelijk gebeurd?
04b En aanvullend hadden we graag de overeenkomst geweten tussen de gemeente
en BAC ivm het lozen van regen- en afvalwater in de Vogelzangvijver. Hoe is dat
geregeld en wat staat daar voor de gemeente of voor ANB tegenover?
04c In 1998 werd er een Oriënterend Bodemonderzoek ( een eerste beperkt onderzoek)
uitgevoerd in en rond de Volgelzangvijver. Uit de analyse van de alarmerende resultaten
bleek een Beschrijvend Onderzoek aangewezen om de totale verspreiding van de vervuiling
in kaart te brengen, met het oog op de sanering er van. Het is toch totaal waanzinnig dat
het lekkend gifstort, dat het schiereiland van deze vijver is, nog steeds niet gesaneerd is.
Zolang er geen beschrijvend Onderzoek wordt uitgevoerd zal dit zwart punt op de te
saneren lijst van Ovam onderaan bengelen. We weten dat deze vijver tot het beheergebied
van ANB behoort, en we beseffen ook dat het eigenlijk absoluut niet kan dat dit gifstort
behoort tot een uniek Europees beschermd habitatgebied. De vijver vervuilt heel veel
waterlopen omdat het water ervan in de Barebeek terecht komt en zo in De Dijle.
Wil het bestuur de nodige stappen ondernemen om deze vijver te saneren, te
beginnen met het laten uitvoeren van een Beschrijvend Onderzoek?
Besluit:
Marleen Ral, schepen bevoegd voor groen en milieu, antwoordt als volgt:
 BAC heeft 2 ondergrondse opslagtanks en een flexibele tank
 als die vol zijn, dan wordt dit afgevoerd via hun eigen bufferbekken, daar vergaat het

60
de-icing-product
 als het echter fel regent,stijgt het waterpeil in het bufferbekken en was het product
niet genoeg opgelost
 de nodige werken zijn gestart om de capaciteit te verhogen en de riolering aan te
passen
 het bubbelen van het water en schuimvorming heeft ook te maken met algengroei
door de warme temperatuur
 Er is geen overeenkomst tussen gemeente en BAC; de vijver was gewoon een
opvangbekken van huishoudelijk afvalwater, het tarmacwater verdunde dit toen, wat
welkom was.
 We gaan eens samen zitten met alle actoren van de waterhuishouding rond het
Floordambos
 BAC komt ons deels tegemoet door op hun kosten de beken te ruimen.
Kurt Ryon, burgemeester: tegen volgende winter zou dit volledig in orde moeten zijn, de
bouwwerken starten eerstdaags. Voor de militaire luchthaven is er echter geen oplossing
voor het de-icingwater.
Marleen Ral: enkele weken geleden kwam er een brief van OVAM binnen hierover. We zijn
dit nu aan het bekijken wat er precies van ons verwacht wordt. We houden de raad op de
hoogte.

Heidi Abeloos
Algemeen directeur

Bruno Peeters
Voorzitter gemeenteraad

