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De voorzitter vraagt of iedereen akkoord is om een punt bij hoogdringendheid te behandelen, met
name "De Watergroep : aanduiding kandidaat-lid in de raad van bestuur."
Het voorstel wordt éénparig goedgekeurd.
Notulen
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Goedkeuring notulen vorige zitting.
Aanleiding:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vorige zitting.
Tussenkomsten:
De Groen-fractie deelt mee dat het zittingsverslag van 31 januari 2019 ontbreekt op de
website.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad keurt het verslag van de vorige zitting goed.

Openbaar
openbare werken
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Huur toren Sint-Martinuskerk Melsbroek door Orange: goedkeuring overeenkomst
Feiten, context en argumentatie:
De gemeenteraad heeft op 22 november 2018 de optie- en huurovereenkomst tussen de
gemeente, de Kerkfabriek en Telenet voor het verhuren van de toren van de SintMartinuskerk aan Telenet ten gunste van de kerkfabriek goedgekeurd.
De e-mail van Jan Heirmans van Benchmark Telecom bvba van 14 februari 2019, waarmee
zij de overeenkomst overmaken van Orange om ook een deel van de toren van de SintMartinuskerk te huren om er een zend- en ontvangststation voor telecommunicatie te
installeren en te exploiteren.
Als jaarlijkse huurprijs stelt Orange € 4 500 voor ten gunste van de Kerkraad.
De gemeente is eigenaar van de Sint-Martinuskerk - zie legger als bijlage.
De kerkraad Sint-Martinus vraagt toelating aan het college om een positief gevolg te mogen
geven aan deze aanvraag.
Indien de zendmast in de kerktoren geplaatst wordt dan geldt de vergunningsplicht niet.
Er moet voldaan worden aan de telecomcode. Volgens de milieuvoorwaarden is de
exploitatie van een vast opgestelde zendantenne of de verandering van een vast opgestelde
zendantenne verboden zonder conformiteitsattest.
De huurovereenkomst (als bijlage) tussen de gemeente, de Kerkfabriek en Orange voor het
verhuren van de toren van de Sint-Martinuskerk aan Orange ten gunste van de kerkfabriek.
Juridische overwegingen:
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid
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.
De telecomcode:
In 1998 verscheen de Telecomcode. Dat is een overeenkomst tussen de gsm-operatoren en
de Vlaamse overheid over de inplanting van antennes in Vlaanderen. De Code bevat
afspraken over de locatie, inplanting, inrichting en aankleding van de site waarop een
antenne wordt geplaatst. De Telecomcode wordt gebruikt door de aanvragers van de
stedenbouwkundige vergunningen en door de overheid in haar beoordeling ervan. Enkele
principes zijn:
Elke operator moet in eerste instantie op zoek gaan naar inplantingsplaatsen op (nietbewoonde) hoge gebouwen (bv. watertoren, kerktoren … )
Elke operator moet het dubbele gebruik van pylonen (site-sharing) nagaan.
Een gsm-mast wordt bij voorkeur geplaatst in reeds aangetaste gebieden (industrieterrein,
langs autosnelweg … ) om kwetsbare zones (natuurgebied, beschermd landschap … )
zoveel mogelijk te sparen.
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 huurovereenkomst tussen de gemeente, de Kerkfabriek en Orange voor het verhuren
van de toren van de Sint-Martinuskerk aan Orange ten gunste van de kerkfabriek wordt
goedgekeurd.
2. De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd in naam van de
gemeente om de overeenkomst te ondertekenen.
3. De huurovereenkomst zal geregistreerd worden door Orange. De kosten van de
authentieke akte, de registratierechten en de overschrijving zijn ten laste van Orange.
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Bouwen van assistentiewoningen Mulslaan 6 te 1820 Steenokkerzeel - verder verloop
Feiten, context en argumentatie:
Op 26 mei 2016 heeft de gemeenteraad besloten om:
 De voorwaarden van de projectovereenkomst tussen de gemeente en Haviland voor
het verlenen van een 'in house' opdracht aan de intercommunale Haviland tot het
bouwen van assistentiewoningen aan de Mulslaan, waarbij Haviland zal instaan voor
de studie en bouwopvolging van het project, de veiligheidscoördinatie, ontwerp en
verwezenlijking en tenslotte de verslaggeving en verwezenlijking voor de
energieprestatie en binnenklimaat goed te keuren.
 Er wordt gekozen voor optie 1, namelijk het verlenen van het (kosteloos) recht van
opstal aan Haviland voor bepaalde duur, met betrekking tot de grond, eigendom van
de gemeente, gelegen aan de Mulslaan, vóór de bestaande assistentiewoningen, en
met name tot de voorlopige oplevering, waarna de gemeente eigenaar wordt van het
gebouw.
 Het college wordt gemachtigd om uitvoering te geven aan dit besluit, met name om
een opstalovereenkomst aan te gaan met Haviland, om niet, en om de
projectovereenkomst goed te keuren en te ondertekenen.
 Het nodige budget voor de regiekosten en eigendomsverwerving van het gebouw zal
voorzien worden in het strategisch meerjarenplan en de eerstvolgende
budgetwijziging.
Op 15 mei 2017 heeft het college van burgemeester en schepenen besloten om de
ontwerpopdracht voor de opdracht “Bouwen van assistentiewoningen, Mulslaan 6 te 1820
Steenokkerzeel” toe te wijzen aan Architectengroep PSK, Tiensesteenweg 112 te 3800 SintTruiden.
In het kader van de opdracht “Bouwen van assistentiewoningen, Mulslaan 6 te 1820
Steenokkerzeel” werd op 30 augustus 2018 een bestek met nr. 10493/115000/AANN
opgesteld door de ontwerper, Architectengroep PSK, Tiensesteenweg 112 te 3800 SintTruiden.
Het besluit van de Raad van Bestuur van Haviland igsv van 17 september 2018 voor de
goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze , als volgt:
 Het bestek met nr. 10493/115000/AANN van 30 augustus 2018 en de raming voor
de opdracht “Bouwen van assistentiewoningen, Mulslaan 6 te 1820 Steenokkerzeel”,
opgesteld door de ontwerper, Architectengroep PSK, Tiensesteenweg 112 te 3800
Sint-Truiden worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De
raming bedraagt 1.990.757,01 € excl. btw of 2.229.647,85 € incl. 12% btw. Dit
exclusief de onderhoudscontracten voor brandcentrale en liftinstallatie dewelke als
optionele post in de meetstaat werden aangeduid. Deze onderhoudscontacten
kunnen indien gewenst op latere datum bijbesteld worden overeenkomstig de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van de gegunde aannemer.
 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
 De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Op 18 oktober 2018 heeft de gemeenteraad de bekrachtiging van het besluit van de Raad
van Bestuur van Haviland igsv van 17 september 2018 voor de goedkeuring van de
lastvoorwaarden en de gunningswijze verdaagd. Er moet uitgezocht worden wat de
financiële impact is van het niet-verkopen van de flats op het budget.
Op 22 november 2018 werd:
1. Het besluit bekrachtigd van de Raad van Bestuur van Haviland igsv van 17 september
2018 voor de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze , als volgt:
 Het bestek met nr. 10493/115000/AANN van 30 augustus 2018 en de raming voor
de opdracht “BOUWEN van ASSISTENTIEWONINGEN, Mulslaan 6 te 1820
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Steenokkerzeel”, opgesteld door de ontwerper, Architectengroep PSK,
Tiensesteenweg 112 te 3800 Sint-Truiden worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 1.990.757,01
€ excl. btw of 2.229.647,85 € incl. 12% btw. Dit exclusief de onderhoudscontracten
voor brandcentrale en liftinstallatie dewelke als optionele post in de meetstaat
werden aangeduid. Deze onderhoudscontacten kunnen indien gewenst op latere
datum bijbesteld worden overeenkomstig de eenheidsprijzen vermeld in de offerte
van de gegunde aannemer.
 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
 De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
2. De uitgave van deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op
budgetcode GEM/22199007/0952 (actie 1419/001/002/014/003), investeringsenveloppe
OW077.
De opening van de offertes vond plaats te Haviland intercommunale IgSv
Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik, op vrijdag 22 februari 2019 om 11u. Volgende offertes
werden tijdig ingediend (zie Proces-Verbaal van Opening van de Offertes in bijlage):
FASE V: KANDIDATEN
Bouwbedrijf Van Poppel n.v., Oude Liersebaan 233 te 2800 Mechelen
Everaert - Cooreman, Kruisstraat 12 te 9290 Berlare
Execon n.v., Bosstraat 54 te 3560 Lummen
Dillen Bouwteam n.v., Puttestraat 15 te 2490 Balen
Postelmans - Frederix nv, Commelo 8 te 3580 Beringen
IBO nv, Steenweg op Blaasveld 56a te 2801 Mechelen
FASE VI: GUNNING
Ingediende offertes incl. 12%BTW
Bouwbedrijf Van Poppel n.v.
€ 3.176.446,26
Everaert - Cooreman
€ 2.506.735,97
Execon n.v.
€ 2.613.632,00
Dillen Bouwteam n.v.
€ 2.837.338,74
Postelmans - Frederix nv
€ 2.638.165,95
IBO nv
€ 2.543.422,87
De laagste inschrijving (nazicht offerte nog niet gebeurd) van Everaert-Cooreman,
overschrijdt de raming met 12,4%.
Op 11 maart jongstleden overwoog het college over het al dan niet verderzetten van dit
project op volgende gronden:
Vraag - Aanbod assistentiewoningen in evenwicht?
Het huidig aanbod van assistentiewoningen in Steenokkerzeel:
 Zilveren Esdoorn (gemeente): 17
 Aronskelk (privé): 27
 Floordam (WZC Floordam): 9
 Ter Ham (privé): 20
 Steen (privé): 32
Zo zullen er in totaal – exclusief de uitbreiding met de 13 gemeentelijke flats – 105
assistentiewoningen op ons grondgebied zijn.
Daarvan zijn er momenteel nog minstens 41 niet verkocht of verhuurd.
Men kan zich afvragen of een kandidaat-koper van één van de drie gemeentelijke
assistentiewoningen, die hiervoor het nodige budget heeft, zal investeren in een complex
waar voor het overige alleen huurders, aan lagere dan markttarieven verblijven, en waar de
overige eigendom volledig in handen van de overheid is.
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Zal deze persoon dan niet eerder geneigd zijn om te investeren in een volledig privaat
complex?
Voor een gemeentelijke flat die vrijkwam heeft een ocmw-medewerker 24 mensen op de
wachtlijst moeten bellen, vooraleer er iemand effectief interesse had. Er staan in totaal 44
personen/koppels op de wachtlijst. We stellen vast dat er geen nieuwe kandidaten bijkomen
op de wachtlijst.
De bevolking wordt ouder maar blijft langer thuis wonen, met dank aan de
thuishulpvoorzieningen; men stelt de beslissing om naar een assistentiewoning te gaan
langer uit.
Het lijkt eerder aangewezen om meer in te zetten op thuiszorg, om de mensen toe te laten
om langer in hun eigen woonst te blijven wonen.
Conclusie: het aanbod is enorm toegenomen de laatste jaren, terwijl de vraag – ondanks de
vergrijzing van de bevolking – een dalende tendens kent.
Inzet personele en financiële middelen bij de uitbating
Vorige legislatuur werd er gekozen om tegelijkertijd 3 sociale projecten op te starten:
 Bouw gemeentelijk kinderdagverblijf
 Bouw doorgangswoning en vier wooneenheden voor begeleid wonen
 Bouw 13 assistentiewoningen
Voor de uitbating van deze panden werd er te weinig rekening gehouden met de impact op
het takenpakket van de aanwezige medewerkers binnen de afdeling Interne en sociale
zaken, zeker omdat deze drie projecten tegelijkertijd worden uitgevoerd. Hierdoor kan de
kwaliteit van de dienst- en zorgverlening naar de gebruikers van de drie entiteiten in het
gedrang komen. Zeker in de opstartfase vergt het immers veel tijd en energie om een
kwalitatief aanbod uit te bouwen, met duidelijke afspraken.
De financiële impact van deze drie projecten op het exploitatiebudget (en dus de
autofinancieringsmarge) werd niet op voorhand geraamd:
 Voor het kinderdagverblijf zijn er nog geen Vlaamse subsidies toegekend, waardoor
de gemeente – om de dagprijs voor de ouders betaalbaar te houden – financieel zal
tussenkomen. Dit werd door de gemeenteraad beslist.
 Voor het project begeleid wonen zullen externe organisaties de zorg van de
bewoners op zich nemen. Wat als deze bewoners hiervoor niet de financiële
middelen hebben (gezien de lange wachttijden voor het persoonlijk
assistentiebudget), komt het OCMW dan tussen?
 De huidige assistentiewoningen zijn verlieslatend, er is een enorme discrepantie met
de dagprijzen in de privésector (dubbel!), daar de tarieven in het verleden niet
werden geïndexeerd. Kunnen we voor de nieuwe flats wel een hogere dagprijs
vragen? En wat met mensen die hiervoor het budget niet hebben, daar dient het
OCMW opnieuw voor tussen te komen. Mensen die een hoge dagprijs kunnen
betalen, zullen eerder kiezen voor een project van een privé-ontwikkelaar, niet voor
het gemeentelijk project.
Het budget voor bouw assistentiewoningen
In 2016 werd het bouwbudget geraamd op € 1.585.000, exclusief erelonen (€ 165.000).
In 2017 werd het budget aangepast naar € 2.400.000, exclusief erelonen (€ 200.000); er
werden toen ook inkomsten ingeschreven, omdat men voorzag om 3 flats te verkopen (€
700.000).
In 2018 werd het budget opnieuw aangepast naar € 2.450.000, exclusief erelonen (€
200.000).
Op 22/2/2019 werden de offertes voor de bouwwerken geopend met volgend resultaat: de
laagste inschrijving bedraagt € 2.506.735,97.
De totale raming bij verdere realisatie van het project (incl. aanneming, erelonen,
onvoorziene kosten, nutsleidingen ...) bedraagt 3.164.426 euro, incl. BTW. Dit budget dient
sowieso voorzien te worden d.m.v. een budgetwijziging voor de uitvoering van het project.
Rekening houdend met de verkoop van drie 2-kamerflats voor € 700.000 bedraagt de nettokostprijs 2.449.946,38 euro.
Hier dient het voorbehoud gemaakt te worden met verwijzing naar de uiteenzetting onder
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‘Vraag - Aanbod assistentiewoningen in evenwicht?’: de huidige assistentiewoningen die
aangeboden worden op de verkoop-/verhuurmarkt geraken momenteel moeizaam
verhandeld, door een onevenwicht in vraag en aanbod. Er is dus kans op leegstand.
Mogelijk geraken de gemeentelijke flats niet verkocht, waardoor de € 700.000 aan
inkomstenzijde zeer onzeker is.
Men dient ook de afrekening in rekening te brengen bij een eventuele opzeg van de
samenwerking met de architect en Haviland voor dit project, voorlopig geschat op €
166.000, inclusief BTW.
Gezien de lokale overheid circa € 40.000 jaarlijks bijdraagt aan de huidige
assistentiewoningen, zouden deze kosten op circa 4 jaar gecompenseerd zijn.
Weet ook dat de gemeente de facturen voor ontwerp e.d. betaald heeft. De intellectuele
eigendom van de architectuuropdracht blijft bij de architect, maar de gemeente kan in de
toekomst de plannen terug activeren in samenwerking met de aangeduide architect. Het
werk en de gemaakte kosten zijn dus niet verloren.
Conclusie :
Om al deze redenen vindt het college het momenteel niet opportuun om dit project verder te
zetten en beslist om het voorlopig te parkeren.
Op regelmatige tijdstippen zullen we de situatie evalueren en toetsen aan de
maatschappelijke realiteit.
Het OCMW blijft verder inzetten op het aanbieden van thuiszorgdiensten, waardoor onze
ouderen langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen.
Op basis van deze motivatie beslist het college vervolgens het volgende:
1. Kennisgenomen van het Proces Verbaal van Opening van de Offertes van 22 februari
2019 om 11u00.
2. Het project wordt niet verder gezet, gelet op de hierboven uiteengezette motivatie.
3. Dit besluit wordt aan Haviland overgemaakt, met de vraag om het nodige te doen om dit
project stop te zetten en een afrekening op te maken.
4. Dit besluit ter kennisgeving op gemeenteraad zetten.
Juridische overwegingen:
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer
bepaald artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en
voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Het besluit van de gemeenteraad van 21 december 2017, houdende bepaling van het
begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal
Bestuur.
Adviezen en visum:
De tot nu toe gemaakte kosten voor erelonen, studie en opvolging bouwproject door
Haviland, voorbereidende werken, incl. verbrekingsvergoedingen, worden momenteel
begroot op 166.000 euro, incl. BTW.
De totale raming bij verdere realisatie van het project (incl. aanneming, erelonen, kosten, ...)
bedraagt 3.164.426 euro, incl.BTW. Rekening houdend met de verkoop van drie 2kamerflats bedraagt de kostprijs 2.449.946,38 euro (zie berekening kostenraming- na
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aanbesteding in bijlage).
Plaats in beleidsplan en budget:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op
budgetcode GEM/22199007/0952 (actie 1419/001/002/014/003), investeringsenveloppe
OW077, voor een bedrag van € 2.450.000, exclusief erelonen (€ 200.000). Voor de totale
uitvoering van dit project, dient een budgetwijziging doorgevoerd te worden.
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van het college van 11 maart 2019, met
name dat het project niet wordt verder gezet, gelet op de hierboven uiteengezette motivatie.
trage wegen
4

Voorlopige vaststelling rooilijnplan voetweg 42 (deel) en voorlopige aanvaarding
gedeeltelijke verlegging van voetweg 42 tussen de Boektsestraat en de
Meulekensweg te Perk in kader van het Trage Wegen-project.
Aanleiding:
Sinds 2013 heeft de gemeente samen met talrijke vrijwilligers haar voetwegen
geïnventariseerd en daarna in een participatieproject (2015) i.s.m. de provincie en een
participatiebureau de bevolking geconsulteerd om te bekijken welke voetwegen vandaag
zinvol zijn om opnieuw open gesteld te worden. Op basis van de wenslijnen uit het
participatietraject en de gemeentelijke beleidsplannen kreeg elke trage weg een aantal
punten toegekend. Aan de hand van dit puntensysteem werd zo een objectieve lijst van de
prioritair aan te pakken wegjes opgesteld. Deze lijst bestaat uit 3 categorieën, waarvan de
eerste categorie de meest prioritaire is. Op de laatste participatieavond werd een stemming
(pollstok) georganiseerd, om te bepalen welke trage wegen uit categorie 1 als eerste dienen
aangepakt te worden. Voetweg 42 is een prioritaire voetweg uit categorie 1.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente neemt initiatief tot de verlegging en openstelling van voetweg 42 uit de atlas
der buurtwegen van Perk, tussen de Boektsestraat en de Meulekensweg. Hiervoor is een
verlegging noodzakelijk ter hoogte van perceel afd. 1 sectie A, nr. 132A, een
landbouwperceel grenzend aan de Meulekensweg.
Beschrijving van het voorliggende verleggingsdossier: Voetweg 42 vertrekt in de
Boektsestraat op perceel afd. 3 sectie A, nr. 64H, tussen woningen nr 39 en 43. Daarna
gaat het traject van de voetweg verder rechtdoor, nu te paard op percelen 57, 59A (weide)
en 56B (akker). Achteraan, ter hoogte van de hoogspanningsmast, steekt de voetweg een
gracht over, en maakt hier een rechte hoek naar rechts, richting de Meulekensweg. De
voetweg loopt hier op de rand van het beekbegeleidende bos van de Barebeek. Eenmaal uit
het bos doorkruist de voetweg diagonaal het perceel 132A, om vervolgens uit te komen in
de Meulekensweg. Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse bevindt de voetweg zich
tussen de Boektsestraat en Meulekensweg in landbouwgebied. Voorliggend
verleggingsdossier houdt in dat de diagonale doorkruising van het perceel 132A opgelost
wordt: de diagonale bedding wordt afgeschaft en verlegd naar de zuidelijke perceelsgrens.
Hier is reeds een brede grazige en goed begaanbare berm aanwezig, die de grens vormt
met het aanpalende pachtperceel.
Volgens het schattingsverslag, opgemaakt door landmetersburo Quadrant (LAN040269),
brengt de verplaatsing van de voetweg op perceel 132A, in eigendom van Maria Segers wonende te Driesstraat 49, 1982 Zemst- geen meerwaarde of minwaarde met zich mee. De
eigenaar verklaart zich akkoord met voorliggend verleggingsdossier.
Deze verlegging kadert in het creëren van een trage verbinding die begint in centrum Perk
en reikt tot in de uithoek van de gemeente (Boekt) en via de Meulekensweg aansluit op de
trage wegen aan de grens met buurgemeente Elewijt (start in Perk in de voetweg 38, in het
verlengde van de Pastoriestraat > Molenweg > Hondenbergweg > Groenegrachtweg >
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voetweg 35 tussen de Collegestraat en Driebundersweg > voetweg 42 tussen de
Driebunderweg en Boektsestraat > Meulekensweg). Dit traject is opgenomen in het nieuwe
provinciale wandelnetwerk Demer & Dijle. Bovendien wordt zo ook een mooie gemeentelijke
wandellus gecreëerd (Collegestraat > Snijsselsbosweg > Hoofdbosweg > Meulekensweg >
vw 42 > vw 35 > Collegestraat).
In bijlage werd opgenomen:
 de schattingsverslagen, opmetingsplan en rooilijnplan opgemaakt door
landmeetburo Quadrant (LAN040269),
 de ondertekende verbintenis van de eigenaar.
Juridische overwegingen:
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
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 16 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Rudy Peeters, Gilbert
Jaspers, Hannelore Velaerts, Ronny De Caerlé, Sandra Ceuleers, Werner
Vanderborght, Peggy Lepage, Yvette Van Daele), 6 onthoudingen (Karel Servranckx,
Annie Berckmans, Bart Verstockt, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Griet Deroover)
1. De gemeenteraad neemt kennis van het verleggingsdossier bestaande uit het
schattingsverslag, opmetingsplan en rooilijnplan opgemaakt door landmeetburo
Quadrant (LAN040269) en de ondertekende verbintenis van de eigenaar.
2. De gemeenteraad gaat akkoord met het besluit van het schattingsverslag (opgemaakt
door landmetersburo Quadrant (LAN040269)), namelijk dat de verplaatsing van de voetweg
op perceel 132A, geen meerwaarde of minwaarde met zich meebrengt.
3. De gemeenteraad gaat akkoord met de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan van
voetweg 42 (deel) en met de voorlopige aanvaarding van de gedeeltelijke verlegging van
voetweg 42 tussen de Boektsestraat en de Meulekensweg uit de atlas der buurtwegen van
Perk op perceel afd. 1 sectie A, nr. 132A,
4. De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met
het inrichten van een openbaar onderzoek, binnen de 30 dagen na voorlopige aanvaarding
door de gemeenteraad.
onderwijs
5

Scholengemeenschap – OverlegComitéScholenGemeenschap (OCSG): aanduiding
afgevaardigde en plaatsvervanger (550.207)
Aanleiding:
Art. 6 van het werkingsreglement van het OCSG, waarin bepaald wordt dat : "De
afvaardiging van de schoolbesturen bestaat uit 3 leden (1 per bestuur) die bevoegd zijn om
verbintenissen aan te gaan in naam van de openbare overheid en die door hun
respectievelijke schoolbestuur worden gekozen. Elk van deze personen kan vervangen
worden door een behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.
Feiten, context en argumentatie:
Op datum van 26 juni 2003 werd tijdens de gemeenteraad de overeenkomst die leidde tot
de vorming van een scholengemeenschap basisonderwijs voor het schooljaar 2003-2004 –
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Kastze – genaamd, goedgekeurd.
Deze beslissing die leidde tot vorming van een scholengemeenschap werd gedurende de
daarop volgende schooljaren steeds verlengd.
Een laatste verlenging vond plaats tijdens de zitting van de gemeenteraad op 24 april 2014
waardoor de huidige scholengemeenschap KASTZE voor de periode 2014-2020 werd
verlengd.
Overheden hebben de verplichting om met de representatieve vakorganisaties te
onderhandelen en te overleggen vooraleer er algemene maatregelen met betrekking tot het
personeel worden genomen.
Het decreet basisonderwijs legt de verplichting op om :
- een lokaal comité op het niveau van de scholengemeenschap - verder het OCSG genoemd op te richten (GR 28 mei 2009 - kennisname installatie OCSG).
- het orgaan samen te stellen uit afgevaardigden van enerzijds de schoolbesturen en
anderzijds de representatieve vakorganisaties.
Er dient een effectieve (1) en een plaatsvervangende (2) afgevaardigde voor de gemeente
Steenokkerzeel in het OCSG bij geheime stemming tijdens de gemeenteraad aangeduid te
worden.
Er wordt overgegaan tot een geheime stemming die zal leiden tot verkiezing van een
effectief (1) en een plaatsvervangend (2) afgevaardigde voor de gemeente Steenokkerzeel
in het OCSG:
De uitslag van deze stemmingen wordt als volgt genoteerd:
1. Kurt Ryon bekomt 14 stemmen;
Annie Berckmans bekomt 3 stemmen;
Griet Deroover bekomt 3 stemmen;
Marleen Ral bekomt 1 stem;
Er is 1 ongeldige stem.
2. Gilbert Jaspers bekomt 14 stemmen;
Ann Goovaerts bekomt 3 stemmen;
Alen Cilic bekomt 3 stemmen;
Geert Laureys bekomt 1 stem;
Er is 1 ongeldige stem.
Juridische overwegingen:
Decreet
Basisonderwijs,
d.d.
24
februari
1997,
art.
125septies
decies
Decreet lokaal bestuur
Besluit:
Bij geheime en afzonderlijke stemming.
1. Voor de gemeente Steenokkerzeel:
Kurt Ryon, burgemeester, wonende alhier, Kortenbergsesteenweg 100, email:
Kurt.ryon@steenokkerzeel.be, wordt aangesteld als respectievelijk effectief afgevaardigde
van de gemeenteraad in het OCSG.
en
Gilbert Jaspers, gemeenteraadslid, wonende alhier, Vanheylenstraat 32, email :
gilbert.jaspers@steenokkerzeel.be, wordt aangesteld als respectievelijk plaatsvervangend
afgevaardigde van de gemeenteraad in het OCSG.
2. Voormelde raadsleden worden gemandateerd om onderhandelingen te voeren in het
OCSG op het niveau van de scholengemeenschap over de aangelegenheden waarvoor de
scholengemeenschap bevoegd is voor zover deze aangelegenheden een repercussie
kunnen hebben op de arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden van het personeel
van de scholengemeenschap zelf.
3. Het OCSG zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
6

Aanduiding van een effectief en plaatsvervangend lid in het beheerscomité van de
scholengemeenschap KASTZE

11
7

(550.207)
Aanleiding:
Titel 2, art.4. § 2 van de overeenkomst scholengemeenschap aangegaan tussen de
gemeentebesturen van Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst, houdende dat elke
gemeenteraad een lid afvaardigt alsmede een vervangend lid, ingeval van afwezigheid van
het effectief lid.
Feiten, context en argumentatie:
Op datum van 26 juni 2003, werd tijdens de gemeenteraad de overeenkomst die leidde tot
de vorming van een scholengemeenschap basisonderwijs voor het schooljaar 2003-2004 –
Kastze – genaamd, goedgekeurd.
Deze beslissing die leidde tot vorming van een scholengemeenschap werd gedurende de
daarop
volgende
schooljaren
steeds
verlengd.
Een laatste verlenging vond plaats tijdens de zitting van de gemeenteraad op 24 april 2014
waardoor de huidige scholengemeenschap KASTZE voor de periode 2014-2020 werd
verlengd.
Titel 2, art.4. § 2 van de overeenkomst scholengemeenschap aangegaan tussen de
gemeentebesturen van Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst, bepaalt dat elke
gemeenteraad een lid afvaardigt alsmede een vervangend lid, ingeval van afwezigheid van
het effectief lid.
Het is aangewezen om de schepen van onderwijs af te vaardigen in het beheerscomité als
effectief lid en als plaatsvervanger het gemeenteraadslid aan te duiden dat werd verkozen
als plaatsvervanger binnen het Overleg Comité Scholengemeenschap (OSCG).
Er wordt bij geheime stemming een effectieve (1) en een plaatsvervangende (2)
afgevaardigde voor de gemeente Steenokkerzeel in het in het beheerscomité van de
scholengemeenschap KASTZE aangeduid.
De uitslag van deze stemmingen wordt als volgt genoteerd:
1. Kurt Ryon bekomt 15 stemmen;
Ann Goovaerts bekomt 3 stemmen;
Griet Deroover bekomt 3 stemmen;
Marleen Ral bekomt 1 stem.
2. Gilbert Jaspers bekomt 15 stemmen;
Annie Berckmans bekomt 3 stemmen;
Ann Goovaerts bekomt 3 stemmen;
Peggy Lepage bekomt 1 stem.
Juridische overwegingen:
Omzendbrief Scholengemeenschappen basisonderwijs met referentie BaO/2005/11 op
datum van 30 juni 2005
Decreet basisonderwijs op datum van 24 februari 1997 artikel 3, 52°bis en de artikelen
125bis tot en met 125quaterdecies
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de [puntenenveloppen] voor de
scholengemeenschappen basisonderwijs 5 maart 2004
Decreet lokaal bestuur
Besluit:
Bij geheime en afzonderlijke stemming.
1. Voor de gemeente Steenokkerzeel:
Kurt Ryon, burgemeester, wonende alhier, Kortenbergsesteenweg 100, email :
kurt.ryon@steenokkkerzeel.be, wordt aangesteld als effectief lid in het beheerscomité van
de scholengemeenschap KASTZE
Gilbert Jaspers, gemeenteraadslid, wonende alhier, Vanheylenstraat 32, email:
gilbert.jaspers@steenokkerzeel.be, wordt aangeduid als plaatsvervanger in het
beheerscomité van de scholengemeenschap KASTZE.
2. Voormelde raadsleden worden gemandateerd om onderhandelingen te voeren in het
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beheerscomité van de scholengemeenschap over de aangelegenheden waarvoor de
scholengemeenschap bevoegd is.
3. De overige leden (gemeenten Kampenhout en Zemst) van de scholengemeenschap
zullen van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
secretariaat
8

Huishoudelijk reglement gemeenteraad.
Aanleiding:
Artikel 38 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat bij de aanvang van de zittingsperiode
een huishoudelijk reglement dient vastgesteld te worden, waarin aanvullende maatregelen
worden opgenomen voor de werking van de gemeenteraad en waarin minstens bepalingen
worden opgenomen over:
1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het
presentiegeld en de nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten
die verband houden met de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van
het college van burgemeester en schepenen;
2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier
aan de gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door hem
aangewezen personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische
inlichtingen verstrekken over die stukken;
3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van
de gemeenteraad openbaar worden gemaakt;
4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor gemeenteraadsleden
en de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die de gemeente
opricht en beheert;
5° de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de
burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en
schriftelijke vragen te stellen;
6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de
vorige vergadering ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden;
7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties;
8° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van de gemeente, vermeld in artikel
279, worden ondertekend;
9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt
uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld;
10° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde lid.
Feiten, context en argumentatie:
VVSG heeft een modeltekst voorbereid, die rekening houdt met de wettelijk verplichte
inhoud, maar ook ruimte biedt voor maatwerk.
Er wordt zoveel mogelijk synchroon gewerkt met de OCMW-raad.
Juridische overwegingen:
Artikel 38 Decreet Lokaal Bestuur
Tussenkomsten:
Griet Deroover, gemeenteraadslid, meldt bij de goedkeuring van de notulen dat het
audioverslag niet mee goedgekeurd werd, terwijl dit wel in het huishoudelijk reglement staat.
Heidi Abeloos, Algemeen Directeur, antwoordt dat het Agentschap Binnenlands Bestuur
hetvolgende heeft meegedeeld :
Een audio- of audiovisuele opname levert integraal het bewijs van hetgeen op
de zitting werd gezegd en beslist. De gemeenteraad moet de audio- of
audiovisuele opname evenmin goedkeuren.
Artikel 33 § 3 zal in die zin aangepast worden.
Griet Deroover, gemeenteraadslid, verzoekt om het volgende toe te voegen aan het
huishoudelijk reglement :
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Als het audioverslag niet opgenomen is, moet dit gemeld worden aan de raad
voor de goedkeuring van de schriftelijke notulen, opdat de raadsleden de
schriftelijke notulen nog kunnen aanpassen.
Bart Verstockt, gemeenteraadslid, verzoekt om een inhoudstafel te voorzien in het
huishoudelijk reglement.
Besluit:
Met 14 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Hannelore Velaerts,
Ronny De Caerlé, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Yvette Van
Daele), 4 stemmen tegen (Bart Verstockt, Rudy Peeters, Ann Goovaerts, Griet
Deroover), 4 onthoudingen (Karel Servranckx, Annie Berckmans, Gilbert Jaspers,
Alen Cilic)
De gemeenteraad keurt de ontwerptekst 'huishoudelijk reglement gemeenteraad' goed.
9

Deontologische code lokale mandatarissen
Aanleiding:
Het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de gemeenteraad een deontologische code aanneemt.
Feiten, context en argumentatie:
De samenleving stelt hoge eisen aan mandatarissen. Als lokaal geëngageerd politicus is
men kwetsbaar. Deze deontologische code is een algemene leidraad voor lokale
mandatarissen om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het
mandaat.
Dit handelen steunt op de volgende waarden: dienstbaarheid, functionaliteit,
onafhankelijkheid, openheid, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid.
Juridische overwegingen:
Artikel 39 Decreet Lokaal Bestuur
Tussenkomsten:
Bart Verstockt, gemeenteraadslid, verzoekt om een inhoudstafel en paginanummers te
voorzien.
Besluit:
Met 16 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Rudy Peeters, Gilbert
Jaspers, Hannelore Velaerts, Ronny De Caerlé, Sandra Ceuleers, Werner
Vanderborght, Peggy Lepage, Yvette Van Daele), 6 onthoudingen (Karel Servranckx,
Annie Berckmans, Bart Verstockt, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Griet Deroover)
De gemeenteraad keurt de ontwerptekst 'deontologische code lokale mandatarissen' goed.
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Afsprakennota tussen algemeen directeur (MAT) en bestuur
Aanleiding:
Met ingang van 08 januari 2019 zijn de nieuwe bestuursorganen samengesteld.
Feiten, context en argumentatie:
Tenminste na iedere vernieuwing van de gemeente- en OCMW-raad sluit de algemeen
directeur, mede namens het managementteam, een afsprakennota met de verschillende
bestuursorganen (het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester, het vast
bureau, de voorzitter van het vast bureau, het BCSD en de voorzitter van het BCSD) over:
- de wijze van samenwerken tussen het ambtelijk management en de
mandatarissen/bestuursorganen om de beleidsdoelstellingen te realiseren
- de omgangsvormen tussen bestuur en administratie
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- de wijze waarop de algemeen directeur de hem/haar toegewezen bevoegdheden zal
uitoefenen
Het MAT heeft op 11 december 2018 en de bestaande afsprakennota geëvalueerd en
enkele aanpassingen geformuleerd.
Het CoMAT heeft zich op 20 december 2018 en 31 januari 2019 hierover beraden en dit
document gunstig geadviseerd.
Juridische overwegingen:
Artikel 171 § 2 Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van de afsprakennota afgesloten tussen de algemeen
directeur (MAT) en het bestuur.
11

Fineg: Buitengewone
Statutenwijziging.

algemene

vergadering

woensdag

10

april

2019

-

Aanleiding:
Schrijven van Fineg van 20 februari 2019 dat hun buitengewone algemene vergadering zal
doorgaan op woensdag 10 april 2019, om 19u00 in de kantoren van Fineg,
Antwerpsesteenweg 260 te Hoboken, met volgende agenda :
1. Een wijziging van de statuten om het aantal leden van de raad van bestuur terug te
brengen tot maximaal 15.
2. Het ontslag van de huidige bestuurders en de benoeming van de nieuwe
bestuurders.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is aandeelhouder van Fineg nv.
Het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019 betreffende de aanstelling van Johan
Witters als effectief afgevaardigde en Patrick Debeyter als plaatsvervangend afgevaardigde
in de algemene vergadering en Paul Degraeve als kandidaat-bestuurder in de raad van
bestuur van Fineg, voor de duur van de huidige legislatuur.
Juridische overwegingen:
Gemeenteraadsbesluit van 29 april 2010 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.
Tussenkomsten:
Schepen Laureys heeft een nota aan de gemeenteraad overgemaakt over de
statutenwijziging inzake de samenstelling van de raad van bestuur.
Zoals u weet zal de samenstelling van de raden van bestuur bij de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in deze legislatuur gewijzigd
worden. Dit ten gevolge van nieuwe regels vermeld in het decreet Lokaal
Bestuur, opgesteld door het kabinet Homans en goedgekeurd door het Vlaams
Parlement.
Concreet wil dit zeggen dat het aantal leden in de raden van bestuur beperkt
wordt tot 15. Dat heeft als gevolg dat niet elke gemeente iemand zal kunnen
afvaardigen in de raad van bestuur van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is.
Daarbij
kan
men
de
volgende
vragen
stellen:
1. Ik geef een voorbeeld: Kampenhout stuurt een afgevaardigde, die ook de
belangen van Steenokkerzeel moet verdedigen. Wat zal er gebeuren indien er
een beslissing moet genomen worden waar Kampenhout een andere
mening/visie heeft dan Steenokkerzeel ? Het lijkt me logisch dat de
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afgevaardigde dan eerst voor zijn eigen gemeente, in deze Kampenhout, zal
kiezen. Steenokkerzeel zal zijn standpunt niet kunnen verdedigen, wegens
geen eigen afgevaardigde in de raad van bestuur. Niet democratisch dus, men
neemt
bepaalde
gemeentes
hun
stem
af.
2. Wat met de politieke afspraken ? Bij de start van deze legislatuur heb ik
duidelijk ervaren dat de samenstelling van de raden van bestuur en de
directiecomités of de aanduiding van de voorzitters van deze organen een
verhaal is dat doordrongen is van politieke inmenging en vriendjespolitiek.
Ondanks de steile opgang van N-VA bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen,
is dit niet terug te vinden in het aantal leden van bepaalde intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden. Nu het aantal leden beperkt wordt, bestaat de kans
dat
dit
spel
nog
harder
gespeeld
wordt.
Terug naar ons voorbeeld: wat als Kampenhout, die momenteel hun CD&V
burgemeester afvaardigen, ook Steenokkerzeel moet vertegenwoordigen,
waarvoor ikzelf, (Klaver-)NVA, momenteel in de raad van bestuur zetel. Wat als
CD&V nationaal wil dat een bepaald standpunt wordt ingenomen en N-VA
nationaal daar een ander standpunt in heeft ? Wat gaat de afgevaardigde van
Kampenhout, die ook zetelt voor Steenokkerzeel, dan beslissen ? Dit is
momenteel bv het geval voor de oprichting van het Toekomstfonds van de PBE,
waar CD&V nationaal een ander standpunt heeft dan N-VA. (zie verder in deze
tekst)
3. Kabinet Homans/Vlaams Parlement heeft deze beslissing genomen om te
besparen op de zitpenningen van mandatarissen in de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden. Dit naar aanleiding van de discussie over onder
andere Publifin en de aanwezigheid van politiekers in raden van bestuur van
commerciële bedrijven zoals Telenet. An sich een goede insteek, besparen is
ok. En voor alle duidelijkheid: ik pleit hier niet voor het behoud van de talrijke
(betaalde) postjes die politiekers kunnen invullen. Alleen zorgt deze manier van
werken voor een ondemocratisch gegeven, waardoor niet elke gemeente
vertegenwoordigd zal zijn in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
en zodoende geen/beperkte invloed heeft op de beslissingen die genomen
worden.
4. Wil men echt besparen ? Dan doe ik graag het volgende voorstel, naar
analogie met de werking van VERA, het Vlaams-Brabants autonoom
provinciebedrijf, of IT-punt, een interlokale vereniging opgericht door 8 besturen
uit Vlaams Brabant en VERA, waarmee Steenokkerzeel samenwerkt op vlak
van ICT.
Daar komen de ambtenaren bevoegd voor ICT een aantal keren per jaar samen
om te vergaderen en dossiers te bespreken. Binnen de werkuren, zonder
zitpenning dus. Tweemaal per jaar worden de schepenen van informatica
uitgenodigd, om het budget en andere dossiers te bespreken en goed te
keuren. Deze vergaderingen lopen vlot, vermits het voorbereidende werk al
gedaan is door de stuurgroep van de ambtenaren. En ook bij de samenkomst
van de schepenen is er geen zitpenning voorzien, vermits ook dit binnen de
bevoegdheid van de schepen valt, waarvoor hij/zij van de gemeente al een
vergoeding krijgt. Indien deze manier van werken zou doorgetrokken worden
naar alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, zouden de kosten tot
een minimum herleid worden, om niet te zeggen nul.....
Voorstel tot niet-goedkeuring van de statutenwijziging, op basis van voorgaande motivatie.
Besluit:
Met 19 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Bart Verstockt, Rudy
Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Ronny De Caerlé, Sandra Ceuleers,
Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Yvette Van Daele, Griet
Deroover), 3 onthoudingen (Karel Servranckx, Annie Berckmans, Alen Cilic)
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1. De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
10 april 2019 worden goedgekeurd, met uitzondering van het punt van de
statutenwijziging dat niet wordt goedgekeurd.
2. De aangestelde volmachtdragers, Johan Witters (effectief afgevaardigde) of Patrick
Debeyter (plaatsvervangend afgevaardigde) te mandateren om op de buitengewone
algemene vergadering van 10 april 2019 te handelen en te beslissen
overeenkomstig de onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
3. Fineg zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
12

Vervoerregioraad Vlaamse Rand : Aanduiding van een politiek en ambtelijk
afgevaardigde.
Aanleiding:
Email van de Vervoerregioraad Vlaamse Rand waarin deze vragen om een politiek
afgevaardigde (burgemeester en/of schepen) en een ambtelijk afgevaardigde aan te duiden
in de Vervoerregioraad Vlaamse Rand.
Feiten, context en argumentatie:
Bij de afbakening maakt de gemeente Steenokkerzeel deel uit van de vervoerregio Vlaamse
Rand.
Voor ieders vervoerregio dient een regionaal mobiliteitsplan te worden opgemaakt. De
opmaak en goedkeuring van dit plan is een taak van de op te richten vervoerregioraad die
per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt.
De gemeenten behorende tot de vervoerregio worden via deze vervoerregioraad op deze
wijze integraal en rechtstreeks betrokken bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de
regio.
Zij krijgen daar onder andere een belangrijke rol in de gelaagde organisatie van het
openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en
evalueren van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van
het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het
advies geven aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd
Investeringsprogramma en het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale
mobiliteitsprogramma's en -projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de
vervoerregio.
Het engagement voor de gemeente houdt het volgende in :
 actief participeren aan de werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad
 beschikbare informatie delen (o.m. uit het eigen mobiliteitsplan) en constructief
meewerken aan de uitvoering van concrete acties.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een politiek
afgevaardigde in de vervoerregioraad Vlaamse rand.
De stemming geeft volgende uitslag :
Wim Mombaerts bekomt 14 stemmen;
Karel Servranckx bekomt 3 stemmen;
Griet Deroover bekomt 3 stemmen;
Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
Geert Laureys bekomt 1 stem.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectief
ambtelijk afgevaardigde in de vervoerregioraad Vlaamse rand.
De stemming geeft volgende uitslag:
Marc Verelst bekomt 22 stemmen ja-stemmen.
Juridische overwegingen:
Goedkeuring door de Vlaamse regering op 21 december 2018 van het ontwerp van het
decreet betreffende de basisbereikbaarheid.
Goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het
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grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio's en de afbakening van deze
vervoerregio's.
Artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Besluit:
Bij geheime en afzonderlijke stemming.
1. Wim Mombaerts, eerste schepen, wonende alhier, Tervuursesteenweg 199, email:
wim.mombaerts@steenokkerzeel.be, wordt aangesteld als politiek afgevaardigde in
de vervoerregioraad Vlaamse rand, voor de duur van de huidige legislatuur.
2. Marc Verelst, email : marc.verelst@steenokkerzeel.be, wordt aangesteld als
ambtelijk afgevaardigde in de vervoerregioraad Vlaamse rand, voor de duur van de
huidige legislatuur.
3. De Vervoerregio Vlaamse Rand zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
13

Dijle-Zennebekken : Aanduiding afgevaardigden in het bekkenbestuur.
Aanleiding:
Email van het secretariaat Dijle-Zennebekken van 19 februari 2019 waarin men vraagt om
een afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardigde aan te stellen in het
bekkenbestuur Dijle-Zenneland.
Feiten, context en argumentatie:
Het bekkenbestuur Dijle-Zennebekken is belast met volgende opdracht:
1° het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen;
2° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te
keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en
met de resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 1.6.2.5, binnen een
termijn van 90 dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden
voor het begin van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft.
3° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te
keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht.
4° advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 1.6.2.5,
§ 1.
5° advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, § 3, van het
besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de
regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke
saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen.
6° advies te verlenen over:
a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de
watersystemen;
b) ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;
7° het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de
onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter
beheer te realiseren.
8° indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties
binnen het bekken te agenderen.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectieve
afgevaardigde in het bekkenbestuur Dijle-Zenneland.
De stemming geeft volgende uitslag :
Marleen Ral bekomt 14 stemmen;
Annie Berckmans bekomt 3 stemmen;
Griet Deroover bekomt 3 stemmen;
Wim Mombaerts bekomt 1 stem;
Jelle Mombaerts bekomt 1 stem.
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De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een
plaatsvervangend afgevaardigde in het bekkenbestuur Dijle-Zenneland.
De stemming geeft volgende uitslag
Werner Vanderborght bekomt 14 stemmen;
Ann Goovaerts bekomt 3 stemmen
Alen Cilic bekomt 3 stemmen;
Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
Marleen Ral bekomt 1 stem.
Juridische overwegingen:
Het decreet van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid (gecoördineerd op 15 juni
2018 in het Waterwetboek).
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Besluit:
Bij geheime en afzonderlijke stemming.
1. De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de deelname van de gemeente
Steenokkerzeel in het Dijle-Zennebekken onder voorzitterschap van de gouverneur van de
provincie Vlaams-Brabant. Hiertoe worden volgende gemeentelijke mandatarissen
aangeduid.
2. Marleen Ral, gemeenteraadslid, wonende alhier, Sinte-Veerledreef 23, email:
marleen.ral@steenokkerzeel.be, wordt aangesteld als effectief afgevaardigde in het
bekkenbestuur Dijle-Zennebekken, voor de duur van de huidige legislatuur.
3. Werner Vanderborght, gemeenteraadslid, wonende alhier, Vilvoordsesteenweg 115,
werner.vanderborght@steenokkerzeel.be, wordt aangesteld als plaatsvervangend
afgevaardigde in het bekkenbestuur Dijle-Zennebekken, voor de duur van de huidige
legislatuur.
4. Het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken zal van dit besluit op de hoogte worden
gebracht.
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Haviland : Aanduiding afgevaardigde in het beheerscomite gemeenschappelijke
interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.
Aanleiding:
Email van de intercommunale Haviland van 22 februari 2019 waarin men vraagt om een
afgevaardigde van de gemeente aan te duiden voor het beheerscomité van de GIDPBW
Haviland.
Feiten, context en argumentatie:
Gezien het toenemende belang van welzijn, arbeidsveiligheid en gezondheid van het
personeel en het toenemende toezicht door de FOD WASO in de lokale besturen dringen ze
erop aan om dit mandaat in het beheerscomité toe te kennen aan de burgemeester,
schepen van arbeidsveiligheid en welzijn, schepen van personeel of een mandataris met
ervaring in het beheerscomité van de GIDPBW Haviland.
De vergaderingen van het beheerscomité van de GIDPBW voor het jaar 2019 zijn voorzien
op :
 3 april 2019
 19 juni 2019
 2 oktober 2019
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een afgevaardigde in
het beheerscomité van de GIDPBW Haviland.
De stemming geeft volgende uitslag :
Bruno Peeters bekomt 14 stemmen;
Karel Servranckx bekomt 3 stemmen;
Griet Deroover bekomt 3 stemmen;
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Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
Marleen Ral bekomt 1 stem.
Juridische overwegingen:
Artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 december 2017 betreffende de oprichting van een
gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Besluit:
Bij geheime stemming.
1. Bruno Peeters, gemeenteraadslid, wonende alhier, Wijckmansstraat 15 bus 1, email
: bruno.peeters@steenokkerzeel.be, wordt aangesteld als afgevaardigde in het
beheerscomité van de GIDPBW Haviland, voor de duur van de huidige legislatuur
2. Haviland zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
15

Creadiv : Aanduiding afgevaardigden in de algemene vergadering.
Aanleiding:
Email van Creadiv van 22 februari 2019 waarin men meedeelt om een effectief
afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente aan te duiden in
de algemene vergadering van Creadiv.
Feiten, context en argumentatie:
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad, dient men over te gaan tot de
aanduiding van een effectief afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardigde in de
algemene vergadering van Creadiv, voor de duur van de huidige legislatuur.
De gemeente is aangesloten bij de nv Creadiv.
De afgevaardigden dienen geen gemeenteraadslid te zijn.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectief
afgevaardigde in de algemene vergadering van Creadiv.
De stemming geeft volgende uitslag :
Jan Lenssens bekomt 14 stemmen;
Alen Cilic bekomt 3 stemmen;
Griet Deroover bekomt 3 stemmen;
Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
Marleen Ral bekomt 1 stem.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een
plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van Creadiv.
De stemming geeft volgende uitslag :
Paul Degraeve bekomt 14 stemmen;
Annie Berckmans bekomt 3 stemmen;
Ann Goovaerts bekomt 3 stemmen;
Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
Geert Laureys bekomt 1 stem.
Juridische overwegingen:
 Decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking.
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en
41 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Besluit:
Bij geheime en afzonderlijke stemming.
1. Jan Lenssens, wonende alhier, Hof van Boetfort 18,
jan.lenssens@steenokkerzeel.be, wordt aangesteld als effectief afgevaardigde in de
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algemene vergadering van Creadiv nv, voor de duur van de huidige legislatuur.
2. Paul Degraeve, wonende alhier, Vliegenierslaan 6, paul.degraeve@proximus.be,
wordt aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering
van Creadiv nv, voor de duur van de huidige legislatuur.
3. Creadiv nv zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.

16

De Watergroep : Aanduiding kandidaat-lid in de raad van bestuur.
Aanleiding:
Email van de De Watergroep van 19 maart 2019 waarin wordt meegedeeld het mandaat
van de heer Dirk Robbeets als lid van de raad van bestuur van De Watergroep ten einde
komt. Dit mandaat dient te worden ingevuld voor een periode van 1 jaar, namelijk tot de
algemene vergadering in juni 2020.
Tijdens de algemene vergadering van 2020 zal de voltallige raad van bestuur opnieuw
worden samengesteld conform de nieuwe statuten, die dan in werking treden.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is aangesloten bij De Watergroep voor de waterbedeling.
Uit de ontvangen kandidaturen zullen tijdens de provinciale vennotenvergadering van 20
mei 2019 om 10u00 in Cadol, een man en een vrouw worden verkozen.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een kandidaatbestuurder in de raad van bestuur van De watergroep.
De stemming geeft volgende uitslag :
Jelle Mombaerts bekomt 14 stemmen;
Karel Servranckx bekomt 3 stemmen;
Wim Mombaerts bekomt 1 stem;
Marleen Ral bekomt 1 stem;
Griet Deroover bekomt 2 stemmen;
Ann Goovaerts bekomt 1 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.
Besluit:
Bij geheime stemming.
1. Jelle Mombaerts, schepen, wonenede alhier, Vanderborghtstraat 12, wordt
aangesteld als kandidaat-lid in de raad van bestuur van De Watergroep, voor de
duur van 1 jaar.
2. De Watergroep zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.

algemeen directeur
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Vaststelling begrip 'dagelijks bestuur'
Aanleiding:
Als gevolg van de vernieuwing van de gemeenteraad dient het begrip 'dagelijks bestuur'
best opnieuw vastgesteld te worden.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeenteraad is krachtens artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur bevoegd
om het begrip 'dagelijks bestuur' vast te stellen.
Dergelijk besluit heeft invloed op een belangrijk element van de administratieve organisatie,
namelijk de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van
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burgemeester en schepenen voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het
vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten.
De invulling van het begrip 'dagelijks bestuur' impliceert niet noodzakelijk een definitieve
keuze, aangezien er steeds de mogelijkheid is om bij te sturen, in functie van tussentijdse
evaluaties
en
van
de
efficiëntie
van
de
genomen
opties.
Bepaalde investeringen kunnen ook ondergebracht worden bij het 'dagelijks bestuur'.
De grens voor investeringen wordt gelijkgesteld met de nieuwe grens voorzien voor de
overheidsopdrachten van beperkte waarde (de zogenaamde aanvaarde factuur of
bestelbon). Anders zou men in een situatie vervallen waarbij men voor een bestelbon
tussen 10.000 en 30.000 EUR naar de gemeenteraad moet. De plaatsingsprocedure moet
dan trouwens niet meer bepaald worden.
Ook de intekening op overheidsopdrachten gevoerd door andere (overheids)instanties
kunnen - samen met de bijhorende raamcontracten - onder het begrip 'dagelijks bestuur'
geplaatst worden. Hier is de eigenlijke overheidsopdracht immers al gevoerd door de
andere instantie en moeten het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen
van de voorwaarden dus niet meer gebeuren.
Voorbeelden van (overheidsinstanties) die overheidsopdrachten voeren waarop lokale
besturen ook kunnen intekenen zijn: de Vlaamse overheid, de VVSG, Fluvius (Infrax) en
Haviland.
Juridische overwegingen:
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 41, tweede lid, 8°.
Het besluit van de gemeenteraad van 21 december 2017 tot bepaling van het begrip
'dagelijks bestuur'.
Tussenkomsten:
De LVB-fractie geeft toelichting over hun stemgedrag. Ze willen een lager bedrag voor
investeringen.
Besluit:
Met 19 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Bart Verstockt, Rudy
Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Ronny De Caerlé, Sandra Ceuleers,
Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Yvette Van Daele, Griet
Deroover), 3 stemmen tegen (Karel Servranckx, Annie Berckmans, Alen Cilic)
Onder 'dagelijks bestuur' dient begrepen te worden de bevoegdheid tot het aangaan van:
- alle opdrachten en verbintenissen inzake uitgaven in de exploitatie
- de opdrachten en verbintenissen behorend tot de investeringen waarvan het
uitgavenbedrag minder dan € 30.000 exclusief btw bedraagt.
- alle opdrachten en verbintenissen aangegaan via intekening op overheidsopdrachten
gevoerd door andere (overheids)instanties, samen met de bijhorende raamcontracten.
financiën
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Uitsluiting van visumverplichting (488.9)
Aanleiding:
Als gevolg van de vernieuwing van de gemeenteraad dienen de categorieën van
verrichtingen die uitgesloten worden van de visumverplichting best opnieuw bepaald te
worden.
Feiten, context en argumentatie:
De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom
zijn onderworpen aan een voorafgaand visum van de financieel directeur, voordat enige
verbintenis kan worden aangegaan.
De gemeenteraad bepaalt, na advies van de financieel directeur, de nadere voorwaarden
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waaronder de financieel directeur de controle uitvoert en kan, binnen de perken die
vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering, en na advies van de financieel directeur,
bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting.
Teneinde de dagelijkse werking niet te bezwaren, past het om bepaalde voorgenomen
verbintenissen inderdaad uit te sluiten van de visumverplichting.
Om te bepalen of een voorgenomen financiële verbintenis binnen de perken van de
vrijstelling valt, moet het totaal van de uitgaven voor de volledige looptijd van de verbintenis
in rekening worden gebracht. Voor verbintenissen van onbepaalde duur dient de
gemeenteraad de termijn te bepalen die in aanmerking moet worden genomen voor de
berekening van het totaal van de uitgaven. Naar analogie met de wetgeving
overheidsopdrachten kan deze termijn bepaald worden op 4 jaar.
Juridische overwegingen:
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 266, derde lid.
Adviezen en visum:
Het advies van de financieel directeur om het grensbedrag voor de visumverplichting te
bepalen op 8.000 EUR excl. btw, zoals dit al het geval is sinds 1 januari 2018.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De volgende verrichtingen worden uitgesloten van de visumverplichting:
- alle opdrachten, uitgaven, verbintenissen en beloften tot toelagen die worden aangegaan
binnen de exploitatie, en waarvan de waarde niet meer bedraagt dan 8.000 EUR exclusief
btw.
- alle opdrachten, uitgaven, verbintenissen en beloften tot toelagen die worden aangegaan
binnen de investeringen, en waarvan de waarde niet meer bedraagt dan 8.000 EUR
exclusief btw.
2. Voor de voorgenomen verbintenissen van onbepaalde duur wordt een termijn van 4 jaar
in aanmerking genomen voor de berekening van het totaal bedrag van de uitgave.
3. De financieel directeur wordt van deze beslissing in kennis gesteld.
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Kennisgeving van weigering van visum
Feiten, context en argumentatie:
De weigering van de financieel directeur om op 14 februari 2019 een visum te verlenen met
het nummer 2019/10.
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 2019/10: 637.103,38 EUR voor de herinrichting van het gemeentehuis.
 Reden weigering door financieel directeur: onvoldoende krediet beschikbaar in
investeringsenvelop ORG013. Er moet minimum 733.584 EUR voorzien worden
(ontwerp + herinrichting), terwijl er nu slechts 550.000 EUR aan krediet is voorzien.
 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:
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Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 177,
eerste lid, 1° en artikels 266 en 267.
Besluit:
1. De gemeenteraad neemt kennis van de gemotiveerde beslissing van de financieel
directeur in verband met zijn weigering om het visum met nummer 2019/10 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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Realiseren van een afslag aan de Kortenbergsesteenweg vanaf ongeveer de
watertoren naar de Tervuursesteenweg (127bis) toe. (LVB-fractie)
Aanleiding:
Karel Servranckx geeft toelichting over dit agendapunt :
De realisatie stond reeds vermeld in het goedgekeurde mobiliteitsplan van de Gemeente
Steenokkerzeel. Het is de bedoeling om het doorgaande verkeer dat vanuit Kortenberg komt
te geleiden naar de Tervuursesteenweg (Ring).
Ter hoogte van de 25L zouden wij dus twee bussluizen aanleggen. Bij omstandigheden in of
rond de tunnel, kunnen deze bussluizen met metalen werfplaten worden dicht gelegd om
tijdelijk het verkeer om te leiden. Met andere woorden, nog alleen het busverkeer en de
zwakke weggebruiker zou vanuit Kortenberg door Humelgem kunnen rijden.
Hierdoor vermijden wij dat het verkeer nog door Humelgem zou razen. Bovendien remmen
wij het sluikverkeer af in de Achter de Hovestraat, Damlaan, … Daarnaast wordt ook het
verkeer dat vanuit Kortenberg komt - en onnodig door het centrum van Steenokkerzeel gaat
- aan banden gelegd.

Besluit:
De voorzitter meldt dat artikel 21 van het DLB stelt dat dit agendapunt onvoldoende is
uitgewerkt. Er dient een toegelicht voorstel voorgelegd te worden om voor stemming te
kunnen voorleggen.
Karel Servranckx deelt mee dat dit niet de taak van een gemeenteraadslid.
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Vraagstelling over naar de stand van zaken SAVE-charter. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Ann Goovaerts geeft toelichting over dit agendapunt :
Op de GR van 28/02/2019 antwoordde schepen Mombaerts op een vraag van de
Groenfractie over de stand van zaken inzake het SAVE-charter dat “dit gaat besproken
worden op het politieoverleg van volgende week”.
We hebben sindsdien geen antwoord meer gekregen op onze vraag. Dus ….
Wat is de StaVaZa inzake het SAVE-charter dossier ?
Besluit:
Wim Mombaerts, schepen, geeft toelichting. Na overleg is er beslist om dit intergemeentelijk
aan te pakken binnen de politiezone Kastze.
Half april komt de vzw toelichting geven hoe dit dient aangepakt te worden.
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Vraagstelling over over het afsluiten van boswegen in het Floordambos.
fractie)

(Groen-

Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Op de GR van 28/02/2019 kaartten we ook het afsluiten van wandelwegen in het
Floordambos aan.
Uit de notulen :
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.
Een maand later is de bosweg nog steeds versperd door een bareel.
In de notulen lezen we o.a.
*De boswachter heeft dit gedaan om gemotoriseerd verkeer en dergelijke te vermijden,
wandelaars zijn nog steeds welkom.
Een bareel plaatsen die 3 keer zo breed is als de bedding van de voetweg lijkt ons
voor het gestelde doel wat overdreven. Wandelaars moeten nu de smalle bedding van
de voetweg verlaten om rond de bareel te stappen en beschadigen daarbij ongewild
de vegetatie van het bos. Het lijkt ons toch aangewezen om wandelaars op de
bedding van de voetwegen te houden.
We hebben hierover samengezeten met betrokkenen en hebben alvast gecommuniceerd
met de bevolking.
We volgen dit verder op.
Ook hier hebben we geen antwoord meer over gekregen. Uit verschillend
bronnenonderzoek, waaronder luchtfoto’s op het geoloket van Vlaanderen, blijkt
duidelijk dat deze voetweg al meer dan 30 jaar in gebruik is. Het afsluiten van een
voetweg die al meer dan 30 jaar in gebruik is, is onwettig.
Wat is de StaVaZa inzake dit dossier?
Besluit:
Marleen Ral, schepen, deelt mee dat we hiermee bezig zijn.
We zijn een onderbouwd dossier aan het samenstellen, degelijk juridisch bebouwd.
We kunnen niet zomaar als gemeente optreden op privéterrein.
Daarnaast zijn we bezig om een doorsteek door het bos te creëren om een mooie wandellus
te maken.
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Vraagstelling over stopzetting dossier assistentiewoningen ter hoogte van de
"Zilveren Esdoorn". (Groen-fractie)
Aanleiding:
Ann Goovaerts geeft toelichting over dit agendapunt :
Het bestuur heeft de beslissing genomen om de bouw van de assistentiewoningen ter
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hoogte van de “Zilveren Esdoorn” te “parkeren”.
De motivering van de beslissing verbaast ons niet. Alle elementen voor een foute afloop
waren reeds jaren voordien bekend. Bij herhaling heeft Jan Van hoof er in de vorige
legislatuur op gewezen dat de aanpak van het project gedoemd was om te mislukken. Het
kan toch ook niet de bedoeling zijn dat er 3 woningen verkocht worden, om de kosten te
drukken? De gemeente is geen immokantoor.
De voormalige OCMW-voorzitter mag dan wel “furieus” zijn omtrent de beslissing van het
college – althans als men de kranten mag geloven -, de bevolking voelt zich “gepakt” omdat
zijn nalatenschap 01. een aanzienlijke schuld achterlaat en 02. omdat de aanleg van de
parkeerplaats al die jaren op de lange baan werd geschoven en 03. omdat het beleid faalt
om te zorgen voor betaalbare woningen voor onze ouder wordende bevolking.
03a. Wat is het detail van de vergoeding die de gemeente moet betalen (graag
verwijzing naar de desbetreffende contractuele bepalingen).
Het werk van de architect moest uitbesteed worden, maar wat Haviland nu gedaan heeft,
zou kunnen gedaan worden door een personeelslid van de gemeente. Hier hadden we dus
een schadevergoeding kunnen vermijden. Wij willen nogmaals benadrukken dat het
aanwerven van extra personeel voor dit soort opdrachten op termijn een serieuze besparing
zou kunnen zijn.
Het parkeerterrein zou reeds in 2018 worden aangelegd, zo blijkt het althans uit de
documenten (budgetten, verslagen, e.d.m.) van de vorige legislatuur.
03b Waarom is de aanleg niet gebeurd?
Nu luidt het dat gewacht wordt op de finalisering van de bouw van privéassistentiewoningen.
03cde Wanneer is dit ? Wat is de voorziene kostprijs van de aanleg ? Hoe lang duurt
de aanleg an sich ?
Het bestuur wil inzetten op thuiszorg.
03fg Welke zijn de concrete plannen op dat gebied? En wat zijn de geraamde kosten
hiervoor?
Besluit:
Aanvullend op de toelichting bij agendapunt 3 over de assistentiewoningen geeft Kurt Ryon,
burgemeester, antwoord:
We dachten dat de assistentiewoningen tegen 2018 klaar zouden zijn, waardoor de parking
toen kon gerealiseerd worden. Dit blijkt nu niet het geval te zijn, maar het was aangewezen
om te wachten op de realisatie van de assistentiewoningen.
Nu we dit project stopzetten, kan er prioriteit gegeven worden aan de aanleg van de
parking.
Liesbeth Degrève, schepen, antwoordt dat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar de feiten
en cijfers in verband met het project assistentiewoningen.
Het alternatief is meer inzetten op thuiszorg, bv. door uitbreiding gezinszorg, poetshulp,
klusjesdienst, persoonlijke alarmsystemen, mindermobielencentrale, sociaal restaurant in
Steenokkerzeel, mantelzorg, inzetten op buurtzorg, ...
De concrete plannen worden uitgeschreven in het meerjarenplan.
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Vraagstelling om actief stappen te ondernemen om ons erfgoed te beschermen.
(Groen-fractie)
Aanleiding:
Griet Deroover geeft toelichting over dit agendapunt :
Om wat er nog rest van ons prachtig erfgoed echt te beschermen tegen sloop en nu we
eindelijk een schepen van Erfgoed hebben, vragen we aan het bestuur, in het kader van het
op te stellen Meerjarenplan, om de komende 6 jaar werk te maken van een prioriteitenlijst,
per deelgemeente, om erfgoed te beschermen, en bvb elk jaar concrete stappen te nemen
om 3 gebouwen/dorpszichten/landschappen beschermd te krijgen.
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Besluit:
Jelle Mombaerts, schepen, antwoordt dat hij dit zeker wil bekijken.
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Vraagstelling naar de stand van zaken over overhellende en scheve bomen aan de
Steenwagenstraat. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Griet Deroover geeft toelichting over dit agendapunt :
Vlaanderen opmerkelijk veel bomen neergeslagen. Blijkbaar zouden onze bomen al enkele
jaren in een stress-modus zijn overgeschakeld door de klimaatveranderingen en daardoor
zouden ze alsmaar zwakker worden. Of de omgevallen boom in de Steenwagenstraat ook
daar last van had, weten we niet. De omgevallen boom blijkt wel meerdere scheve collega’s
te hebben en de bewoners in die zone maken zich zorgen voor meer onheil.
Wat is de StaVaZaken hierover?
Besluit:
Marleen Ral, schepen, antwoordt dat dit gebeurd is op zondagavond 10 maart 2019.
Op 11 maart 2019 zijn de eigenaars aangeschreven.
Op 14 maart 2019 is er met enkele personen ter plaatse gegaan, een nuttig overleg met de
Brabantse Golf.
Er werd een actieplan geschreven, dat op 25 maart is afgerond.
Zij willen nu verder kijken, om dergelijke situaties te vermijden in de toekomst.
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Vraagstelling over tijdelijke verkeersremmers. (sp.a-fractie)
Aanleiding:
Rudy Peeters geeft toelichting over dit agendapunt :
Heeft er reeds een evaluatiemoment plaatsgevonden over het gebruik van de
verkeersremmers op de Damlaan. Gezien de ingebruikname zou er op dit ogenblik toch
reeds een analyse voorradig moeten zijn.
Hebben de verkeersremmers effectief een gunstig effect op het sluipverkeer ? Is er sinds
ingebruikname doorgaand verkeer aan lagere snelheid.
Besluit:
Wim Mombaerts, schepen, antwoordt dat het college heeft beslist dat deze evaluatie in de
loop van het voorjaar zal gebeuren bij de betrokken bewoners, landbouwers, bedrijven etc.
Daarna kan een definitieve situatie gecreëerd worden.
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Vraagstelling over verkeersremmer uitrijden containerpark. (sp.a-fractie)
Aanleiding:
Rudy Peeters geeft toelichting over dit agendapunt :
Hoever staat het project van de verkeersremmer aan het kerkhof bij het uitrijden van het
containerpark ? Wanneer wordt deze aangebracht of is de probleemstelling achterhaald ?
Besluit:
Wim Mombaerts, schepen, antwoordt dat dit werk voorzien wordt in een gegroepeerd
pakket in de nabije toekomst.
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Vraagstelling over het overaanbod assistentiewoningen en wachtlijsten (sp.a-fractie)
Aanleiding:
Rudy Peeters geeft toelichting over dit agendapunt :
Wij lezen dat 24 personen op de wachtlijst door de diensten moesten gecontacteerd
worden vooraleer een assistentiewoning kon worden toegewezen. Werden gezien het
aantal personen/koppels op de wachtlijst de nrs 25 tot 44 ook gecontacteerd, vooraleer de
beslissing van overaanbod werd genomen ?
Besluit:
Aanvullend op de toelichting bij agendapunt 3 van de gemeenteraad antwoordt Liesbeth
Degrève, schepen, dat er onlangs een assistentiewoning vrijkwam, er is momenteel een
wachtlijst van 44. Ze heeft gebeld met de kandidaten op de wachtlijst, pas kandidaat nr. 24
had interesse. De eerdere 23 vonden het te vroeg, wilden nog thuis blijven wonen. De 19
overige werden niet gecontacteerd, maar men kan er vanuit gaan dat deze tendens zich zou
voortzetten.
Jaarlijks daalt het aantal kandidaten dat zich op de wachtlijst laat zetten.
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Vraagstelling over project 'spookfietsen' Haachtsesteenweg (sp.a-fractie)
Aanleiding:
Rudy Peeters geeft toelichting over dit agendapunt :
Tijdens navraag vorig jaar naar het project 'spookfietsen' bij gebruik van het fietspad van
de Haachtsesteenweg werd er door de schepen op gewezen dat er op het vlak van
sensibilisering nog wat werk aan de winkel was.
Bovendien zou de politie toezien op het correct gebruik van het fietspad. Gezien wij elke
ochtend nog steeds spookfietsers ontmoeten vragen wij of politie nog steeds toeziet op
correct gebruik en hoe en wie er gesensibiliseerd wordt ?
Besluit:
Kurt Ryon, burgemeester, antwoordt dat de politie daar een actie rond gedaan, omdat dit
een probleem blijkt te zijn. Dat is 3 maanden preventief gedaan, daarna via bekeuringen.
De politie kan hier niet blijvend op inzetten, er zijn ook andere problemen die dienen
aangepakt te worden.
De politie is immers onderbezet en ondergefinancierd.
Ze hebben daarna nog ook de 'ik rijd save' campagne gevoerd, waardoor mensen die
correct reden beloond werden door de politie.
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Vraagstelling over aanwezige blockspots in Steenokkerzeel. (spa.-fractie)
Aanleiding:
Rudy Peeters geeft toelichting over dit agendapunt :
Naar aanleiding van een eerdere vraag mbt het gebruik van blockspots in Steenokkerzeel,
werd er toen geantwoord dat de openbare bibliotheek en jeugdhuis Blizzard werden
opengesteld als blockspots. Hierbij peilen wij of de voorgestelde blockspots nog frequent
worden gebruikt, aangezien wij vernemen dat studenten uit Steenokkerzeel wel
degelijk samen studeren, maar eerder zich begeven naar blockspots buiten de gemeente.
Worden de vooropgestelde blockspots voldoende gepromoot via de gevestigde kanalen ?
Besluit:
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Jelle Mombaerts, schepen, antwoordt dat er gestudeerd kan worden in de bibliotheek en de
Blizzard. We bekijken of dit ook kan in De Camme.
We gaan hier meer over communiceren.

Heidi Abeloos
Algemeen directeur

Bruno Peeters
Voorzitter gemeenteraad

