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Openbaar
Notulen
1

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

openbare werken
2

Levering van een middelgrote gebruiksklare
lastvoorwaarden en gunningswijze (012019)

veegmachine:

goedkeuring

Feiten, context en argumentatie:
In het kader van de opdracht “Levering van een middelgrote gebruiksklare veegmachine”
werd een bestek met nr. 012019 opgesteld door Werken in eigen beheer.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 135 000,00 excl. btw of € 163 350,00
incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Juridische overwegingen:
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid

3
artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (de
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 221 000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Plaats in beleidsplan en budget:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode GEM/23000000/0200 (actie 1419/001/008/001/005).
Besluit:
Met 20 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,
Gilbert Lesage), 3 onthoudingen (Bart Verstockt, Ann Goovaerts, Griet Deroover)
1. Het bestek met nr. 012019 en de raming voor de opdracht “Levering van een middelgrote
gebruiksklare veegmachine”, opgesteld door Werken in eigen beheer 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 € 135 000,00 excl. btw of € 163 350,00
incl. 21% btw.
2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
3. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode GEM/23000000/0200 (actie 1419/001/008/001/005).
trage wegen
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Definitieve vaststelling rooilijnplan (deel) en definitieve aanvaarding gedeeltelijke
verlegging 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
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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 tussen de Boektsestraat en de Meulekensweg 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. Perceel 132A is in volledige eigendom
van één eigenaar (persoonsgegevens opgenomen in verbintenis in bijlage).
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2019 houdende de voorlopige vaststelling
van rooilijnplan voetweg 42 (deel) en voorlopige aanvaarding van de gedeeltelijke
verlegging van voetweg 42 tussen de Meulekensweg en de Boektsestraat te Perk in het
kader van het Trage Wegen-project.
In navolging hiervan werd een openbaar onderzoek georganiseerd van vrijdag 5 april tot
maandag 6 mei. Het openbaar onderzoek werd aangekondigd in het Belgisch Staatsblad,
een bericht op de gemeentelijke website, aanplakking aan het gemeentehuis, aanplakking
ter plaatse aan het begin- en eindpunt van het nieuwe en af te schaffen wegdeel, een
aangetekend schrijven aan eigenaren en aangrenzenden van de betrokken percelen.
Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend.
Beschrijving van het voorliggende verleggingsdossier: Voetweg 42 vertrekt in de
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, geen meerwaarde of minwaarde
met zich mee. De eigenaar verklaart zich akkoord met voorliggend verleggingsdossier.
In bijlage werd opgenomen (te ondertekenen):
 schattingsverslag, opmetingsplan en rooilijnplan opgemaakt door landmeetbureau
Quadrant (LAN040269)
 de ondertekende verbintenis van de eigenaar
 getuigschrift van ruchtbaarheid openbaar onderzoek
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 20 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Annie Berckmans,
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Clémence Maes, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Ronny De Caerlé,
Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Alen Cilic, Yvette Van Daele,
Gilbert Lesage), 3 stemmen tegen (Bart Verstockt, Ann Goovaerts, Griet Deroover)
1. De raad neemt kennis van het verleggingsdossier van voetweg 42 ter hoogte van de
Meulekensweg uit de atlas der buurtwegen van Perk, bestaande uit het schattingsverslag,
opmetingsplan en rooilijnplan opgemaakt door landmeetbureau Quadrant (LAN040269), de
ondertekende verbintenis van eigenaar en het getuigschrift van ruchtbaarheid.
2. De raad gaat akkoord met het besluit van het schattingsverslag, namelijk dat deze
verplaatsing voor perceel afd. 1 sectie A, nr. 132A geen meer- of minwaarde met zich
meebrengt.
3. De gemeenteraad neemt kennis van de sluiting van het openbaar onderzoek (dat duurde
van vrijdag 5 april tot maandag 6 mei) over de vaststelling van het rooilijnplan (deel) en
gedeeltelijke verlegging van voetweg 42 ter hoogte van de Meulekensweg te Perk in het
kader van het Trage Wegen-project.
4. De raad beslist het rooilijnplan (deel) definitief vast te stellen en de gedeeltelijke
verlegging van voetweg 42 ter hoogte van de Meulekensweg te Perk definitief te
aanvaarden.
5. Het raadsbesluit wordt overgemaakt aan de deputatie van de provincie voor definitieve
besluitvorming.
patrimonium
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Gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 68 gelegen langs de Haachtsesteenweg te
Steenokkerzeel. Sluiting van openbaar onderzoek en definitieve aanvaarding.
Feiten, context en argumentatie:
Gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019 houdende:
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.
Collegebesluit van 11 maart 2019 houdende:
1. Een openbaar onderzoek te organiseren van 18 maart 2019 tot en met 18 april 2019 over
de beraadslaging door de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2019, houdende
voorlopige aanvaarding tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 68 gelegen te
Steenokkerzeel, Haachtsesteenweg, 1ste afdeling, sectie A, nrs. 88/2 en 88D.
2. Dit openbaar onderzoek bekend te maken door:
- aanplakking aan het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt
van het af te schaffen wegdeel;
- een bericht op de gemeentelijke website;
- een bericht in het Belgisch Staatsblad;
- een afzonderlijke mededeling met een aangetekende brief in hun woonplaats, aan de
eigenaars van percelen die palen aan het af te schaffen deel van voetweg nr. 68;
- een afzonderlijke mededeling aan de deputatie.
3. Te ondertekenen:
- het bericht van bekendmaking openbaar onderzoek;
- het proces-verbaal van opening;
- de brief gericht aan de Bestendige Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant, waarbij
deze in kennis gesteld wordt van het openbaar onderzoek;
- de aangetekende brief in hun woonplaats, aan de eigenaars van percelen die palen aan
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het af te schaffen deel van voetweg nr. 68.
Alle formaliteiten voor het openbaar onderzoek werden vervuld, zijnde:
- het proces-verbaal van opening van openbaar onderzoek
- het bericht van openbaar onderzoek
- het proces-verbaal van sluiting van openbaar onderzoek.
Een bericht op de gemeentelijke website.
Een bericht in het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2019.
Te ondertekenen: - het getuigschrift van ruchtbaarheid.
Er is 1 schrijven binnengebracht van een aanpalende eigenaar, niet als bezwaar maar met
de vraag hoe hij een aanvraag moet indienen voor de opheffing van voetweg nr. 69 die half
te paard ligt op zijn perceel, Haachtsesteenweg 86 - 1ste afdeling, sectie A nr 86/2 en 86H.
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.
Schattingsverslag van Johan Artois, beëdigd landmeter-expert van 3 april 2019:
rekening houdend met:
- referentiepunten
- de tendens van de verkoop- en verhuurwaarden
- de huidige economische toestand
- de oppervlakte van het perceel
- de oriëntatie van het perceel
wordt de verkoopwaarde van het af te schaffen gedeelte van de voetweg voor het perceel
88 D met een oppervlakte van 84 m² geraamd als volgt: € 27 720
wordt de verkoopwaarde van het af te schaffen gedeelte van de voetweg voor het perceel
88/2 met een oppervlakte van 1 m² geraamd als volgt: € 340
Het bedrag van € 28 456,72 wordt door de aanvragers gestort in de gemeentekas zijnde:
- ereloon opmaak schattingsverslag : € 363
- verzendingskosten postzegels (aangetekende brieven 6 x 5,62) : € 33,72
- verkoopwaarde van het af te schaffen gedeelte van de voetweg : € 28 060
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 28 maart 2019, houdende vaststelling 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 20 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,
Gilbert Lesage), 3 stemmen tegen (Bart Verstockt, Ann Goovaerts, Griet Deroover)
1. 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’.
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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.
2. De gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 68 gelegen langs de Haachtsesteenweg te
Steenokkerzeel definitief te aanvaarden.
3. Kennisgenomen van het schattingsverslag van Johan Artois, beëdigd landmeter-expert
van 3 april 2019:
- de verkoopwaarde van het af te schaffen gedeelte van de voetweg voor het perceel 88 D
met een oppervlakte van 84 m² geraamd als volgt: € 27 720
- de verkoopwaarde van het af te schaffen gedeelte van de voetweg voor het perceel 88/2
met een oppervlakte van 1 m² geraamd als volgt: € 340
4. Het bedrag van € 28 456,72 wordt door de aanvragers gestort in de gemeentekas zijnde:
- ereloon opmaak schattingsverslag : € 363
- verzendingskosten postzegels (aangetekende brieven 6 x 5,62) : € 33,72
- verkoopwaarde van het af te schaffen gedeelte van de voetweg : € 28 060
5. De Bestendige deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant wordt van dit besluit in kennis
gesteld.

sport
5

Vaststelling reglement voor gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties aanpassing (57:506.367)
Aanleiding:
De laatste aanpassing aan het gebruikersreglement van de gemeentelijke
sportinfrastructuren dateert van 26 juni 2014.
Andere aanpassingen gebeurden reeds op 27/6/1996, 26/6/2003, 23/12/2004, 24/4/2008 en
30/6/2011.
Vermits het nodig is het voormeld reglement te actualiseren kan het ontwerp in bijlage
gevonden worden.
Feiten, context en argumentatie:
De aanpassingen omvatten verduidelijkingen, toevoegingen en uitbreidingen.
De bijlage geeft een overzicht weer tussen het huidige en ontwerp van nieuw reglement.
Het college van burgemeester en schepenen keurde het gewijzigde reglement reeds goed
in zitting, d.d. 8 april 2019.
Adviezen en visum:
De sportraad verleent een positief advies.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad keurt het nieuwe Reglement voor gebruik van de sportinfrastructuur in
Steenokkerzeel goed.
Het bovenvernoemde reglement gaat vanaf heden in.
Alle gebruikers van de sportinfrastructuur worden in kennis gesteld.

onderwijs
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OVSG : Afvaardiging algemene vergadering.
Aanleiding:
De e-mail ontvangen van OVSG.
Feiten, context en argumentatie:
In 1990 hebben alle steden en gemeenten die onderwijs organiseren zich verenigd in
OVSG, de onderwijskoepel van steden en gemeenten. OVSG is een belangrijke partner van
de gemeente voor alles wat met onderwijs te maken heeft. Zij ondersteunen steden en
gemeenten bij het organiseren van een democratisch, kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs.
Het bestuur van deze organisatie wordt verkozen uit de lokale mandatarissen die vanuit hun
ervaringen in het veld het beleid uittekenen voor de organisatie.
Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraden en de samenstelling van
het college van burgemeester en schepenen richt OVSG (Onderwijsvereniging van steden
en gemeenten) een oproep aan alle gemeenten die lid zijn van OVSG om een
afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergadering.
De afgevaardigde dient lid te zijn van de gemeenteraad.
De algemene vergadering komt jaarlijks één keer samen. Het mandaat is onbezoldigd.
Daarnaast kunnen de leden van de algemene vergadering aangeduid worden voor de raad
van bestuur van OVSG.
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad dient er 1 afgevaardigde in de
algemene vergadering en 1 kandidaat in de raad van bestuur voor de volledige legislatuur
aangeduid te worden.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een afgevaardigde in
de algemene vergadering en tevens ook kandidaat in de raad van bestuur van de
OVSG, voor de volledige legislatuur:
De stemming geeft volgende uitslag :
Kurt Ryon bekomt 14 stemmen;
Karel Servranckx bekomt 4 stemmen;
Bart Verstockt bekomt 3 stemmen;
Geert Laureys bekomt 1 stem;
Marleen Ral 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:
1. Kurt Ryon, Kortenbergsesteenweg 100 te 1820 Steenokkerzeel, email
kurt.ryon@steenokkerzeel.be, GSM 0475 68 36 41, wordt aangesteld als
afgevaardigde in de algemene vergadering van het OVSG, voor de duur van de
huidige legislatuur.
2. De afgevaardigde in de algemene vergadering wordt ook voorgesteld als kandidaat
in de raad van bestuur van het OVSG, voor de duur van de huidige legislatuur.
3. OVSG zal van deze beslissing op de hoogte gebracht worden.

secretariaat
7

De Lijn : Aanstelling afgevaardigden in de algemene vergadering
Aanleiding:
Schrijven van De Lijn van 6 mei 2019, waarin zij meedelen dat hun algemene vergadering
zal plaats vinden op dinsdag 28 mei 2019, om 14u00, in het Congres- en Erfgoedcentrum
"Lamot" te Mechelen.
Feiten, context en argumentatie:
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Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad dient er 1 effectieve
afgevaardigde en 1 plaatsvervangend afgevaardigde aangeduid te worden.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectieve
afgevaardigde in de gewone algemene vergadering van de Vlaamse
Vervoersmaatschappij De Lijn, voor de volledige legislatuur:
De stemming geeft volgende uitslag :
Geert Laureys bekomt 15 stemmen;
Annie Berckmans bekomt 4 stemmen;
Bart Verstockt bekomt 3 stemmen;
Bruno Peeters bekomt 1 stem.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een
plaatsvervangend afgevaardigde in de gewone algemene vergadering van de Vlaamse
Vervoersmaatschappij De Lijn, voor de volledige legislatuur :
De stemming geeft volgende uitslag :
Johan Witters bekomt 14 stemmen;
Gilbert Lesage bekomt 4 stemmen;
Bruno Peeters bekomt 3 stemmen;
Sandra Ceuleers bekomt 1 stem;
Rony Blommaert 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:
1. Geert Laureys, Tervuursesteenweg 126 te 1820 Steenokkerzeel, email
geert.laureys@steenokkerzeel.be, gsm 0473 88 68 12, wordt aangesteld als effectief
afgevaardigde in de gewone algemene vergadering van de Vlaamse
Vervoersmaatschappij De Lijn, voor de duur van de huidige legislatuur.
2. Johan Witters, Lo-Molen 1/A201 te 1820 Steenokkerzeel, email
johan.witters@icloud.com, wordt aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde in
de gewone algemene vergadering van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn,
voor de duur van de huidige legislatuur.
3. De Lijn zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
8

Haviland : Algemene vergadering op woensdag 12 juni 2019.
Aanleiding:
Schrijven van Haviland van 25 april 2019 waarin wordt meegedeeld dat de gewone
algemene vergadering van Haviland plaats heeft op 12 juni 2019 om 18u00 in "De Salons
Waerboom" te Groot-Bijgaarden met volgende agenda:
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018:
goedkeuring
2. notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2019: goedkeuring
3. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2018
4. jaarrekening 2018 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2017,
het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41)
5. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 41)
6. verslag van de commissaris over het 53ste maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring
(art. 41);
7. bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34)
8. vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
9. benoeming leden algemeen comité: goedkeuring (art. 39);
10. benoeming commissaris-revisor (art. 31): goedkeuring;
11. vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 31): goedkeuring;
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12. evaluatierapport over de werking van de vereniging en nieuw ondernemingsplan
voor de komende zes jaar (art. 42): goedkeuring
13. toetreding autonoom gemeentebedrijf (art. 8): goedkeuring;
14. code goed bestuur: goedkeuring;
15. 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.
Haviland verzoekt om burgemeester voor te dragen om deel uit te maken van het algemeen
comité van Haviland. Het algemeen comité wordt opgericht om de verbinding en het
overleg tussen de raad van bestuur en de deelnemers te faciliteren en te stroomlijnen.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van de Kurt Ryon,
burgemeester, als lid van het algemeen comité van Haviland.
De stemming geeft volgende uitslag :
Kurt Ryon bekomt 22 ja-stemmen en 1 neen-stem.
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.
Het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019 betreffende de aanstelling van de
afgevaardigden voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van Haviland voor de
volledige legislatuur.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland van 12 juni
2019, worden goedgekeurd, en de aangestelde volmachtdragers , Bruno Peeters,
effectief afgevaardigde, of Bart Verstockt, plaatsvervangend afgevaardigde, te
mandateren om op de gewone algemene vergadering van Haviland van 12 juni 2019
te handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de
gemeenteraad.
2. De gemeenteraad draagt Kurt Ryon, burgemeester, voor om te zetelen in het
algemeen comité van Haviland.
3. Haviland zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Fluvius Antwerpen : Jaarvergadering op 26 Juni 2019
Aanleiding:
Schrijven van Fluvius Antwerpen van 26 april 2019 waarin wordt meegedeeld dat de
jaarvergadering van Fluvius Antwerpen plaats heeft op 26 juni 2019, om 18u30 in het 's
Graevenhof te Schilde met volgende agenda;
1. Kennisneming van de verslagen van IMEA, Iveg en Integan van de raad van bestuur
en van de commissarissen over het boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van IMEA, Iveg en Integan afgesloten op 31
december 2018.
3. Kennisneming resultaat eerste kwartaal 2019 van IMEA, Iveg en Integan
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
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bestuurscomités en de commissaris van IMEA met betrekking tot het boekjaar 2018
en het eerste kwartaal 2019.
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van het adviescomité
en de commissaris van Iveg met betrekking yot het boekjaar 2018 en het kwartaal
2019.
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van Integan
met betrekking tot het boekjaar 2018 en het eerste kwartaal 2019.
7. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging
tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.
8. Aanbod OV 2.0 -uitbreiding activiteiten.
9. Statutaire benoemingen.
10. Statutaire mededelingen.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is vanaf 1 april 2019 aangesloten bij Fluvius Antwerpen.
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 gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019 betreffende de aanstelling van de
afgevaardigden voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van Fluvius Antwerpen
voor de volledige legislatuur.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van
26 juni 2019 worden goedgekeurd, en de aangestelde volmachtdragers, Griet
Deroover, effectief afgevaardigde of Ann Goovaerts, plaatsvervangend
afgevaardigde, te mandateren om op de gewone algemene vergadering van Fluvius
Antwerpen van 26 juni 2019 te handelen en te beslissen overeenkomstig de
onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
2. Fluvius Antwerpen zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
10

Riobra : Jaarvergadering 14 juni 2019.
Aanleiding:
Schrijven van Riobra van 3 mei 2019 waarin wordt meegedeeld dat de jaarvergadering zal
plaatshebben op vrijdag 14 juni 2019, om 18u00, in het Fluvius gebouw, feestzaal Diestsesteenweg 126 te Lubbeek, met volgende agenda:
1. Kennisneming verslagen Riobra OV van de raad van bestuur en van de commissaris
over het boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening Riobra OV afgesloten op 31 december 2018.
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders commissaris Riobra OV met
betrekking tot het boekjaar 2018.
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging
tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.
5. Statutaire benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Riobra.
De afgevaardigden voor de algemene vergadering werden in de gemeenteraad van 28
februari 2019 aangeduid voor de volledige legislatuur.
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 vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient
te worden herhaald voor elke algemene vergadering.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De agendapunten van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering, van
Riobra van 14 juni 2019, worden goedgekeurd, en de aangestelde volmachtdragers ,
Griet Deroover, effectief afgevaardigde, of Bart Verstockt, plaatsvervangend
afgevaardigde, te mandateren om op de jaarvergadering van Riobra van 14 juni
2019 te handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de
gemeenteraad.
2. Riobra zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
11

Infrax-West : Jaarvergadering 24 juni 2019.
Aanleiding:
Schrijven van Infrax-West van 3 mei 2019 waarin wordt meegedeeld dat de jaarvergadering
van Infrax-West zal plaatsvinden op 24 juni 2019 om 18u00 in "Salons Saint-Germain", De
Breyne Peellaertstraat 12 te Diksmuide met volgende agenda :
1. Kennisneming verslagen van Infrax-West van de raad van bestuur en van de
commissaris over het boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Infrax-West afgesloten op 31 december 2018.
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van InfraxWest met betrekking tot het boekjaar 2018.
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging
tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.
5. Aanbod OV 2.0 - uitbreiding activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is aangesloten bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Infrax West.
De afgevaardigden voor de algemene vergadering van Infrax-West werden op de
gemeenteraad van 28 februari 2019 aangeduid voor de volledige legislatuur.
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 vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient
te worden herhaald voor elke algemene vergadering.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De agendapunten van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering, van Infrax
West van 24 juni 2019, worden goedgekeurd, en de aangestelde volmachtdragers ,
Griet Deroover, effectief afgevaardigde, of Ann Goovaerts, plaatsvervangend
afgevaardigde, te mandateren om op de jaarvergadering van Infrax West van 24 juni
2019 te handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de
gemeenteraad.
2. Infrax West zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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De Watergroep : Algemene vergadering op 7 juni 2019.
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Aanleiding:
Email van De Watergroep van 7 mei 2019 waarin wordt meegedeeld dat de statutaire
algemene vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 7 juni 2019, om 11u00, in Salons
Waerboom te Groot-Bijgaarden, met volgende agenda:
1. Jaarverslag 2018 van de raad van bestuur.
2. Verslag van het college van commissarissen over de jaarrekening 2018.
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2018.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Kwijting aan de commissarissen.
6. Statutenwijziging.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is aangesloten bij De Watergroep voor de waterbedeling.
De afgevaardigden voor de algemene vergadering werden in de gemeenteraad van 28
februari 2019 aangeduid voor de volledige legislatuur.
Juridische overwegingen:
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
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)
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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:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De punten vermeld op de agenda van de statutaire algemene vergadering van 7 juni
2019 worden goedgekeurd, met uitzondering van het punt van de statutenwijziging
dat niet wordt goedgekeurd.
2. De aangestelde volmachtdragers, Johan Witters, effectief afgevaardigde, of Paul
Degraeve, plaatsvervangend afgevaardigde, te mandateren om op de statutaire
algemene vergadering van 7 juni 2019 te handelen en te beslissen overeenkomstig
de onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
3. De Watergroep zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Havicrem : Algemene Vergadering 19 juni 2019.
Aanleiding:
Email van Havicrem van 9 mei 2019 waarin wordt meegedeeld dat de algemene
vergadering zal plaatshebben op woensdag 19 juni 2019, om 18u30, in het Crematorium
Daelhof te Eppegem, met volgende agenda:
1. Notulen bijzondere algemene vergadering 27 maart 2019 : goedkeuring.
2. Werking 2018 in cijfers : overzicht.
3. Jaarrekening 2018 : goedkeuring :
- resultatenrekening en balans
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag raad van bestuur
4. Kwijting aan bestuurders en bedrijfsrevisor.
5. Evaluatierapport 2013-2018 ondernemingsplan 2019-2024: goedkeuring.
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6. Code van goed bestuur : vaststelling.
7. Hernieuwing commissarismandaat (2019 t/m 2021).
8. Deskundigen raad van bestuur (art. 13 &6 statuten): benoeming.
9. Varia.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente is aangesloten bij de intergemeentelijke vereniging Havicrem, die werd
opgericht op 10 juni 2003.
Havicrem staat in voor het beheer van één of meerdere crematoria in het arrondissement
Halle-Vilvoorde, een opdrachthoudende vereniging die wordt beheerst door het decreet van
6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De afgevaardigden voor de algemene vergadering van Havicrem werden op 28 februari
2019 door de gemeenteraad aangeduid.
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 agendapunten van de algemene vergadering van Havicrem van 19 juni 2019
worden goedgekeurd, en de aangestelde volmachtdragers, Clémence Maes,
effectief afgevaardigde of Yvette Van Daele, plaatsvervangend afgevaardigde, te
mandateren om op de algemene vergadering van Havicrem van 19 juni 2019 te
handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de
gemeenteraad.
2. Havicrem zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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PBE : Jaarvergadering 21 juni 2019.
Aanleiding:
Schrijven van PBE van 7 mei 2019 waarin wordt meegedeeld dat de jaarvergadering zal
plaatshebben op vrijdag 21 juni 2019, om 19u00, in het Fluvius gebouw, feestzaal Diestsesteenweg 162 te Lubbeek, met volgende agenda:
1. Kennisneming verslagen PBE van de raad van bestuur en van de commissaris over
het boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening PBE afgesloten op 31 december 2018.
3. Goedkeuring van de jaarrekening van Intergas afgesloten op 31 december 2018.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van PBE
met betrekking tot het boekjaar 2018.
5. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging
tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.
6. Aanbod OV 2.0 - uitbreiding activiteiten.
7. Statutaire benoemingen.
8. Statutaire mededelingen.
Feiten, context en argumentatie:
De
gemeente
Steenokkerzeel
is
aangesloten
bij
het
intergemeentelijk
samenwerkingsverband PBE.
De afgevaardigden voor de algemene vergadering werden door de gemeenteraad op 28
februari 2019 aangeduid, voor de volledige legislatuur.
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.
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1. De agendapunten van de jaarvergadering van PBE van 21 juni 2019 worden
goedgekeurd, en de aangestelde volmachtdragers, Kurt Ryon, effectief
afgevaardigde of Wim Mombaerts, plaatsvervangend afgevaardigde, te mandateren
om op de jaarvergadering van PBE van 21 juni 2019 te handelen en te beslissen
overeenkomstig de onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
2. PBE zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
15

Interza : Jaarvergadering op 18 juni 2019.
Aanleiding:
Brief van de intercommunale Interza van 18 juni 2019 waarin wordt meegedeeld dat de
jaarvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 18 juni 2019 om 19u00, in de vergaderzaal van
de hoeve Nothengem, St. Lambertusstraat 1 te Nossegem, met volgende agenda :
1. Vaststelling van geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de statuten
2. Goedkeuring van de notulen van 21 maart 2019
3. Verslag van de raad van bestuur
4. Verslag van de commissaris
5. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2018
6. Bestemming van de resultaten
7. Kwijting aan de bestuurders
8. Kapitaalsaanpassing aan de laatst gepubliceerde bevolkingscijfers volgens art. 14 van de
statuten
9. Kennisname evaluatieverslag
10.Varia.
Feiten, context en argumentatie:
De afgevaardigden voor de algemene vergadering van Interza werden op 28 februari 2019
door de gemeenteraad aangeduid.
Juridische overwegingen:
Het Koninklijk Besluit van 3 oktober 1978, houdende machtiging tot oprichting van een
intercommunale vereniging voor vuilverwijdering door de gemeenten Kampenhout,
Kraainem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem en Zaventem.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Besluit:
1. De agendapunten van de jaarvergadering van Interza van 18 juni 2019 worden
goedgekeurd, en de aangestelde volmachtdragers, Clémence Maes, Yvette Van
Daele en Peggy Lepage, effectief afgevaardigden, te mandateren om op de
jaarvergadering van 18 juni 2019 te handelen en te beslissen overeenkomstig de
onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
2. Interza zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.

financiën
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Autonoom Gemeentebedrijf - aanduiding commissaris boekjaren 2019-2020-2021
(185.5)
Aanleiding:
Het gemeentebestuur dient een erkend bedrijfsrevisor aan te stellen om de controle uit te
oefenen op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weergegeven in de jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf
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Steenokkerzeel.
Feiten, context en argumentatie:
De commissaris, aangesteld voor de boekjaren 2016 t.e.m. 2018, Moore Stephens, stelt
voor om het mandaat van commissaris te hernieuwen voor een nieuwe termijn van 3
boekjaren (2019 t.e.m. 2021). Ze stellen voor om de vergoeding voor deze opdracht te
behouden zoals deze werd vastgesteld op de gemeenteraad in zitting van 13 oktober 2016,
meer bepaald € 2.600 per jaar - geïndexeerd. Rekening houdend met de index zou de
jaarvergoeding voor het boekjaar 2019 afgerond € 2.800 bedragen.
De samenwerking met deze commissaris verliep de vorige jaren heel vlot, en de
voorgestelde vergoeding was bij een vorige prijsvraag beduidend lager t.o.v. de andere
kandidaten.
Juridische overwegingen:
Het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2003 houdende oprichting van het Autonoom
Gemeentebedrijf Steenokkerzeel.
Het ministerieel besluit van 31 juli 2003 houdende goedkeuring van voormeld
gemeenteraadsbesluit.
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 243.
Het wetboek van vennootschappen, inzonderheid artikels 130 e.v..
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Wordt aangesteld voor de functie van commissaris voor een duur van drie jaar, de CVBA
MOORE STEPHENS AUDIT, vertegenwoordigd door de heer Jan DE BOM VAN
DRIESSCHE, bedrijfsrevisor. De aanstelling gebeurt voor drie boekjaren, aanvang nemend
met het boekjaar 2019 en eindigend met het boekjaar 2021. De vergoeding voor deze
opdracht werd vastgesteld op 2.800,00 EUR per jaar - geïndexeerd.
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AGB Steenokkerzeel - jaarrekening 2018: goedkeuring
Feiten, context en argumentatie:
De jaarrekening 2018 van het AGB wordt door de raad van bestuur vastgesteld op 21 mei
2019.
De jaarrekening 2018 van het AGB wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad. De rekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een
samenvatting van de algemene rekeningen (balans en staat van opbrengsten en kosten),
alsook een toelichting bij de financiële nota en bij de samenvatting van de algemene
rekeningen,
en
een
aantal
bijlagen.
De interne jaarrekening volgens de vennootschapswetgeving evenals de externe
jaarrekening volgens het schema van de Nationale Bank van België (NBB) zijn eveneens
toegevoegd.
Juridische overwegingen:
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en
latere wijzigingen.
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,
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Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Yvette Van Daele, Griet
Deroover), 4 onthoudingen (Karel Servranckx, Annie Berckmans, Alen Cilic, Gilbert
Lesage)
1. De jaarrekening 2018 van het AGB Steenokkerzeel wordt goedgekeurd.
2. De jaarrekening 2018 en bijhorende bijlagen zullen overgemaakt worden aan het
Agentschap Binnenlands Bestuur en dit in de voorgeschreven vorm.
Bijlagen:
1. Balans
Actief

Passief

Vlottende activa

120.678,95 Schulden

Vaste activa

3.129.952,11 Netto-actief

Totaal activa

3.250.631,06 Totaal passiva

3.146.631,04
104.000,02
3.250.631,06

2. Staat van opbrengsten en kosten
Totaal kosten

430.204

Totaal opbrengsten

437.811

Overschot van het boekjaar

7.607

3. Financiële toestand van de jaarrekening

RESULTAAT OP KASBASIS

Code

I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
60/5-694
B. Ontvangsten
1.a. Belastingen en boetes
73
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale
7401
overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het
794
boekjaar
70-74002. Overige
7402/9742/8-75
II. Investeringsbudget (B-A)
21/28A. Uitgaven
2906-664
150-176180B. Ontvangsten
4951/221/28
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
421/4

Jaarrek Eindbud
Verschil
ening get
83 856 84 086
-230
349 622 391 662 -42 040
433 478 475 748 -42 270
0
0
0
0

0

0

0

0

0

433 478 475 748

-42 270

-30 259 -350 259 320 000
30 259 350 259 -320 000

0

0

0

-53 447 264 545 -317 992
83 706 85 714
-2 008
83 706 85 714
-2 008
83 706 85 714
-2 008
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b. Niet-periodieke aflossingen
171/4
2. Toegestane leningen
2903/4
3. Overige transacties
178-2905
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
171/4
2. Terugvordering van aflossing van financiële
schulden
a.Periodieke terugvorderingen
4943/4
b.Niet-periodieke terugvorderingen
2903/4
102-1783. Overige transacties
4949-4959
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig
boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
0901
B. Bestemde gelden voor investeringen
0902
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
0903
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

AUTOFINANCIERINGSMARGE

Code

0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 259 350 259 -320 000
30 259 350 259 -320 000
0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

150

-1 628

1 778

90 448

90 448

0

90 598
0
0
0
0
90 598

88 820
0
0
0
0
88 820

1 778
0
0
0
0
1 778

Jaarrek Eindbud
Verschil
ening get
83 856 84 086
-230
433 478 475 748 -42 270

I. Financiëel draagvlak (A - B)
A. Exploitatieontvangsten
70/5-794
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten
349 622 391 662
van de schulden
1. Exploitatie-uitgaven
60/5-694 349 622 391 662
2. Nettokosten van de schulden
0
0
a. Kosten van de schulden
6500-6502
0
0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758
0
0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)
83 706 85 714
A. Netto aflossing van de schulden
83 706 85 714
1. Periodieke aflossing van de schulden
421/4
83 706 85 714
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen 4943/40
0
van schulden
4952
B. Nettokosten van de schulden
0
0
1. Kosten van de schulden
6500-6502
0
0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758
0
0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)
150
-1 628
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Gemeente Steenokkerzeel - jaarrekening 2018: vaststelling (475.1)
Feiten, context en argumentatie:

-42 040
-42 040
0
0
0
-2 008
-2 008
-2 008
0
0
0
0
1 778
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De jaarrekening van de gemeente voor het jaar 2018 wordt ter vaststelling voorgelegd. Het
is de vijfde rekening volgens de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus (BBC).
De rekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de
algemene rekeningen (balans en staat van opbrengsten en kosten), alsook een toelichting
bij de financiële nota en bij de samenvatting van de algemene rekeningen. Tevens zijn ook
een aantal grafieken m.b.t. 2018 evenals een aantal vergelijkingen met voorgaande jaren
opgenomen in de bijlagen bij de jaarrekening.
De samenvattende gegevens van de balans, de staat van opbrengsten en kosten alsook de
financiële toestand van de jaarrekening zijn in bijlage bij dit besluit opgenomen.
Juridische overwegingen:
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en
latere wijzigingen.
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), 4 onthoudingen (Karel Servranckx, Annie Berckmans, Alen Cilic, Gilbert
Lesage)
1. De jaarrekening 2018 wordt vastgesteld.
2. De jaarrekening 2018 en bijhorende bijlagen zullen binnen de wettelijke termijnen worden
overgemaakt aan het Agentschap Binnenlandse Bestuur en dit in de voorgeschreven vorm.
Bijlagen:
1. Balans
Actief

Passief

Vlottende activa

21.699.347,03

Schulden

15.824.914,57

Vaste activa

59.858.826,18

Netto-actief

65.733.258,64

Totaal Activa

81.558.173,21

Totaal Passiva

81.558.173,21

2. Staat van opbrengsten en kosten
Totaal kosten

17.788.602

Totaal Opbrengsten

19.559.607

Overschot
boekjaar

van

het

1.771.005

3. Financiële toestand van de jaarrekening

RESULTAAT OP KASBASIS

Code

I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

60/5-694

JaarEindVerschil
rekening budget
2 324 843 1 430 047
894 795
14 111
15 097 528
-985 589
938
16 436
16 527 575
-90 794
781
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1.a. Belastingen en boetes

73

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale
7401
overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het
794
boekjaar
70-74002. Overige
7402/9742/8-75
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

0

0

0

0

0

5 865 376 5 753 252

112 124

-11 200
710

11 041 852

21/285 029 662 19 004 453
2906-664
150-1761804 870 804 7 803 743
4951/221/28
-1 121
-1 661 734
696
1 407 505 1 727 506
1 377 246 1 377 247
421/4
1 377 246 1 377 247
171/4
0
0
2903/4
30 259
350 259
178-2905
0
0
285 809
65 772
171/4
0
0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig
boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31
december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
0901
B. Bestemde gelden voor investeringen
0902
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
0903

-202 918

0

-158 858

A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële
schulden
a.Periodieke terugvorderingen
4943/4
b.Niet-periodieke terugvorderingen
2903/4
102-1783. Overige transacties
4949-4959

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

10 571
10 774 323
405

-13 974 791

-2 932 939

540 038
-320 001
-1
-1
0
-320 000
0
220 037
0

285 809

65 772

220 037

285 809
0

65 772
0

220 037
0

0

0

0

1 044 289

-11 432
397

12 476 685

17 720
17 720 163
163
18 764
6 287 766
452
0

0
12 476 685

0

0

0
0
0
0
0
0
18 764
6 287 766
452

0
0
0
12 476 685

22
Jaarreke Eindbudg
Verschil
ning
et
I. Financiëel draagvlak (A - B)
2 801 746 1 906 950
894 795
16 436
A. Exploitatieontvangsten
70/5-794
16 527 575
-90 794
781
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten
13 635
14 620 625
-985 589
van de schulden
035
14 111
1. Exploitatie-uitgaven
60/5-694
15 097 528
-985 589
938
2. Nettokosten van de schulden
476 903
476 903
-0
a. Kosten van de schulden
6500-6502 476 903
476 903
-0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758
0
0
0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)
1 568 340 1 788 378
-220 038
A. Netto aflossing van de schulden
1 091 437 1 311 475
-220 038
1. Periodieke aflossing van de schulden
421/4
1 377 246 1 377 247
-1
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen 4943/4285 809
65 772
220 037
van schulden
4952
B. Nettokosten van de schulden
476 903
476 903
-0
1. Kosten van de schulden
6500-6502 476 903
476 903
-0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758
0
0
0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)
1 233 406
118 572
1 114 834
AUTOFINANCIERINGSMARGE
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Code

Verdeling Gemeentefonds vanaf 2020
Feiten, context en argumentatie:
Om hun werking te financieren heffen gemeenten en provincies belastingen. Daarnaast
rekenen ze voor sommige diensten kosten aan. Voor bepaalde opdrachten krijgen
gemeenten en provincies subsidies van de Vlaamse of de federale overheid. Dat is
bijvoorbeeld het geval voor het gemeentelijk onderwijs of de politie.
Het ene bestuur kan meer inkomsten uit belastingen halen dan het andere. De verschillen
tussen de besturen op dat vlak zijn onderling groot. Zo beïnvloeden bijvoorbeeld het
inkomen van de inwoners, de kadastrale inkomens en de aanwezige industrie de
ontvangsten uit belastingen.
Om die inkomensongelijkheid voor een stuk te corrigeren heeft de Vlaamse overheid een
aantal financieringsfondsen in het leven geroepen. Die moeten de lokale besturen helpen
om een voldoende financieel draagvlak te creëren, zodat ze een kwaliteitsvolle
dienstverlening aan hun bevolking kunnen bieden. Het Gemeentefonds draagt in belangrijke
mate bij tot de algemene financiering van de gemeenten.
De gemeente en het OCMW kunnen in onderling overleg bepalen welk aandeel van het
Gemeentefonds rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort. Als beide raden daarover geen
expliciete beslissing genomen hebben, krijgt het OCMW automatisch 8%. In Steenokkerzeel
is dat tot nu toe het geval.
Vanaf 2020 zullen gemeente en OCMW echter één gezamenlijk beleidsplan opmaken. Het
lijkt dan ook opportuun om het Gemeentefonds volledig aan de gemeente toe te wijzen. Zo
is er een duidelijker beeld hoeveel de gemeente Steenokkerzeel ontvangt uit het
Gemeentefonds. Bovendien is er geen gevaar voor onderfinanciering van het OCMW: de
gemeente moet er immers voor zorgen dat het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn dat de gemeente bedient steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen.
Gemeenten en OCMW's die voor 2020 een nieuwe verdeling van het aandeel wensen,
moeten hun beslissingen daarover bezorgen aan fondsen@vlaanderen.be, uiterlijk tegen 30
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juni 2019.
Juridische overwegingen:
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 274.
Adviezen en visum:
De financieel directeur geeft een gunstig advies voor deze nieuwe verdeling.
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), 4 stemmen tegen (Karel Servranckx, Annie Berckmans, Alen Cilic, Gilbert
Lesage)
1. Vanaf 2020 wordt het aandeel van de gemeente Steenokkerzeel in het Gemeentefonds
als volgt bepaald: 100%.
2. Bijgevolg wordt het aandeel van het OCMW Steenokkerzeel in het Gemeentefonds vanaf
2020: 0%.
3. Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan fondsen@vlaanderen.be, uiterlijk
tegen 30 juni 2019.
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Kerkbesturen (185.31) - jaarrekeningen 2018
Aanleiding:
De penningmeester van het kerkbestuur stelt elk jaar de jaarrekening op die wordt
vastgesteld door de kerkraad. Elke kerkraad moet de jaarrekening vóór 1 maart indienen bij
het centraal kerkbestuur. Het centraal kerkbestuur verzamelt de jaarrekeningen van de
verschillende kerkbesturen en moet deze vóór 1 mei gecoördineerd indienen bij de
gemeenteoverheid en de provinciegouverneur. De gemeenteraad moet binnen de 50 dagen
na ontvangst van de jaarrekeningen advies uitbrengen over de rekeningen en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
Feiten, context en argumentatie:
De jaarrekeningen 2018 werden gezamenlijk ingediend door het centraal kerkbestuur op 1
april 2019.
De financiële dienst heeft de 4 jaarrekeningen gecontroleerd. Bij de kerkbesturen St.Catharina en St.-Rumoldus ontbraken bewijsstukken. De laatste bewijsstukken werden ons
per e-mail bezorgd op 2 mei 2019.
De gemeenteraad moet aldus in principe voor 21 mei advies uitbrengen over de
jaarrekeningen van de kerkbesturen. Omdat de bewijsstukken bij 2 van de 4 jaarrekeningen
echter niet volledig waren, konden de jaarrekeningen pas aan de gemeenteraad van 23 mei
voorgelegd worden.
Juridische overwegingen:
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten.
Adviezen en visum:
De financiële dienst verleent een gunstig advies over de jaarrekeningen 2018 van de 4
kerkbesturen zonder opmerkingen.
Besluit:
Met 18 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Annie Berckmans, Clémence Maes,
Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Ronny De Caerlé, Sandra
Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Yvette Van Daele, Gilbert Lesage), 3
onthoudingen (Bart Verstockt, Ann Goovaerts, Griet Deroover)
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De gemeenteraad verleent een gunstig advies omtrent de jaarrekeningen 2018 van de
kerkbesturen St.-Catharina, St.-Martinus, St.-Niklaas en St.-Rumoldus:
Kerkfabriek

Exploitatieresultaat

Investeringsresultaat

Sint-Catharina

33.259,70

3.896,92

Sint-Martinus

59.857,44

0

Sint-Niklaas

80.401,03

296.779,03

Sint-Rumoldus

99.387,74

-18.916,46

bijkomende agendapunten
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Vraagstelling over de gemeentelijke wateropvangcapaciteit. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Toelichting : Op de gemeenteraad van april 2019 werd er gemeld dat de gemeentelijke
groendienst o.a. ‘kokend drinkbaar water’ ( sic) gebruikt als middel bij het bestrijden van
onkruid.
In navolging hiervan en met de zomer voor de deur hebben we enkele vragen ivm het
waterhuishouden van de gemeente.
Vragen :
- Waarom gebruikt de gemeente kraantjeswater en geen regenwater om aan
onkruidbestrijding te doen?
- Hoeveel wateropvangtanks heeft de gemeente?
- Hoeveel gemeentelijke gebouwen hebben wateropvangtanks?
Heeft de sporthal, het gemeentehuis, de loods van de werklieden, het voormalig ocmwgebouw, de gemeentelijke scholen wateropvangtanks?
Zo ja, wordt het hemelwater gebruikt voor het sanitair? Om (machines) te reinigen? Om de
planten te begieten?
- Graag een inventaris van het aantal watertanks, de totale opvangcapaciteit en het gebruik
van hemelwater door de gemeente.
Besluit:
Marleen Ral, schepen, antwoordt dat er in principe geen kraantjeswater wordt gebruikt voor
onkruidbestrijding, tenzij dit om technische redenen nodig is, of bij watertekort.
De meeste openbare gebouwen hebben regenwaterputten, behalve de sporthal, GBS
Piramide en De Camme.
Er zijn buitenkraantjes, het sanitair gebruikt regenwater.
De inventaris wordt toegevoegd aan dit punt.
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Vraagstelling over betreffende de ANPR Camera's Lesagestraat. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Ann Goovaerts geeft toelichting over dit agendapunt :
Toelichting : Op de gemeenteraad van 28/6/2018 werd de aankoop en de plaatsing van
ANPR camera's in de Lesagestraat goed gekeurd. De raming bedroeg € 25. 000 (excl.
BTW)
Doelstelling is het sluikverkeer tijdens de spitsuren te weren, en er voor te zorgen dat de
politie een extra werkmiddel heeft bij identificatie en opsporing van daders, getuigen en
slachtoffers in geval van een misdrijf.
Het bestuur keurt ook het reglement goed voor het plaatsen van een vaste ANPR camera
ter hoogte van de Lesagestraat 4, of een mobiele ANPR camera in de zone Lesagetsraat 3-
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19 en 4-24 in het kader van een proefproject.
We zien in de jaarrekening dat er € 80.000 wordt voorzien voor de aankoop van deze
camera's, maar dat het geld niet werd besteed.
Vragen
Wat is de stand van zaken van dit project? Wanneer zullen deze camera's geplaatst
worden, en wanneer zullen ze operationeel zijn?
Waar komt het verschil vandaan tussen het bedrag dat was vooropgesteld en werd
goedgekeurd, en het bedrag dat we in de jaarrekening zien?
Besluit:
Wim Mombaerts, schepen, antwoordt dat de camera al is aangekocht door de politie. De
paal wordt door de gemeente aangekocht (20.000 euro). Mogelijk voorzien we er later nog
meer in de gemeente, vandaar het extra budget.
Het reglement wordt door ons advocatenbureau nog eens nagekeken. We hopen de camera
nog in 2019 operationeel te hebben.
Kurt Ryon, burgemeester, vult aan. we hebben het SAVE-charter gisteren ondertekend, we
gaan dus verder inzetten op verkeersveiligheid. We zullen de camera gebruiken in de
Lesagestraat, maar ook mogelijk op andere plaatsen in onze gemeente, vandaar de
behoefte aan andere palen.
23

Vraagstelling over de stand van zaken in verband met onze vraag van 31/01/2019
aangaande de aanpassing op het kruispunt Sellaerstraat en Oudstrijderslaan.
(Groen-fractie)
Aanleiding:
Griet Deroover geeft toelichting over dit agendapunt :
Toelichting : Vraagstelling om een parkeerverbod in te stellen aan de aansluiting/doorgang
Oudstrijderslaan/Sellaerstraat.
Op 31/1 antwoordde schepen Wim Mombaerts dat dit reeds enkele maanden eerder op het
politieoverleg werd besproken, en dat dit opnieuw zou worden opgenomen met de politie.
Op 25/4 stelden wij dezelfde vraag en antwoordde schepen Wim Mombaerts dat dit opnieuw
zou worden besproken op het politieoverleg de ‘volgende dinsdag’.
Vraag :
Wat is de stand van zaken in dit dossier?
Besluit:
Wim Mombaerts, schepen, antwoordt dat er volgende gemeenteraad een aanvullend
politiereglement hierover zal voorgelegd worden ter goedkeuring.
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Vraagstelling over de stand van zaken in verband met onze vraag van 25 april 2019
aangaande bijkomende maatregelen zone 30 in Melsbroek. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Griet Deroover geeft toelichting over dit agendapunt :
Toelichting : Op 22/11/2018 vraagt Bart Verstockt naar de stand van zaken, nu de zone 30
bijna een jaar in voege is in Melsbroek. Schepen Wim Mombaerts antwoordt dat de politie
na 1 jaar een evaluatie zal maken.
Schepen Wim Mombaerts belooft de resultaten van de metingen mee te delen in maart-april
2019.
Op de gemeenteraad van 25/419 vragen wij opnieuw een stand van zaken hieromtrent.
Schepen Wim Mombaerts antwoordt dat uit de cijfers blijkt dat er een daling van het verkeer
is, maar dat er nog steeds veel te snel wordt gereden. Zolang 10 % te snel blijft rijden, blijft
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de politie controles
uitvoeren. Griet Deroover vraagt over andere maatregelen worden voorzien? Er wordt
meegedeeld dat de eerstkomende dinsdag de evaluatie en eventuele nieuwe maatregelen
zal besproken worden op het politieoverleg.
Vraag : Wat is de stand van zaken hieromtrent?
Besluit:
Wim Mombaerts, schepen, antwoordt dat er een continue monitoring is door de
verkeerspolitie. Er is hierover ook een denktank in Melsbroek. Er worden doeken
aangekocht met aanduiding zone 30.
We gaan ook smileys aankopen voor de sensibilisering van het verkeer.
Er zullen participatierondes georganiseerd worden met de bevolking in elke deelgemeente
voor een optimale verkeersveiligheid in de gemeente, in samenwerking met een
studiebureau.
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Vraagstelling over de stand van zaken in verband met onze vraag om van de
Vereeckenstraat een fietsstraat te maken. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Griet Deroover geeft toelichting over dit agendapunt :
Toelichting : Uit het verslag GR 25/4/19 : Vraagstelling om van de Vereeckenstraat een
fietsstraat te maken.
Gezien de toestand van de voetpaden, het verkeer naar de MS kliniek, de ouders die hun
kinderen naar de kleuterschool brengen en de smalle straat die de Vereeckenstraat is,
waarin ook nog eens vele wagens geparkeerd staan, stellen wij voor om van deze
éénrichtingsstraat een fietsstraat te maken. Zo willen we het autoverkeer temperen, de
verkeersveiligheid verhogen, en de ouders een extra stimulans geven om hun kind op een
veilige manier met de fiets naar school te brengen of te begeleiden.
Schepen Wim Mombaerts antwoordt dat dit nu al zone 30 is. Het is een
mentaliteitsprobleem bij de bewoners. Dit wordt de dinsdag erna besproken.
Vraag : Wat is de stand van zaken in dit dossier ?
Besluit:
Wim Mombaerts, schepen, antwoordt dat het probleem wordt gemonitord.
Ideaal zou zijn 100m voor en 100m na de kleuterschool een fietsstraat te creëren. We
bevragen de omwonenden, waarna er een definitieve beslissing kan genomen worden.
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Vraagstelling om de nutskasten in het straatbeeld te bekleven met interessante en
aangename afbeeldingen. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
In de vorige legislatuur heb ik aan het bestuur heel wat voorstellen gedaan om de
beeldkwaliteit van ons dorp te verhogen en om het straatbeeld te vergroenen en te
vertoffen.
Eén van die voorstellen was om bvb. alle verloren hoekjes en percelen te inventariseren en
die letterlijk te vergroenen als alternatief voor het jaarlijks ‘kapot’ spuiten via herbiciden.
Een ander voorstel was om de saaie grote en kleine grijze, witte en beige nutskasten beter
in het straatbeeld te laten opgaan door deze kasten via een duurzame stickerbedekking een
interessante make-over te geven.
Kleine kastjes lenen zich uitstekend tot een alternatieve bloeiende-bloembak-look bvb ,
grote nutskasten kunnen een kleurrijke plantenserre worden, een volière of een wand voor
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een oude prent van het lokale historische erfgoed.
Hoongelach was mijn deel.
Er werd me in het verleden door de schepen medegedeeld dat dat niet mogelijk was omdat
dan het noodnummer of de contactgegevens van de eigenaar/exploitant ( Infrax bvb)
daarmee zou worden afgedekt ….
Nu ik zo’n bestickering meer en meer zie opduiken in andere steden en gemeenten, stel ik
de vraag nog een keer.
Vraag : Wil het bestuur investeren in de vertoffing/verleuking van de gemeente door
nutskasten aangenaam en interessant te bekleden/bekleven ?
Besluit:
Geert Laureys, schepen, antwoordt dat hij dit zeker opnieuw zal bespreken bij Fluvius.
We hebben dit vroeger al geprobeerd, tevergeefs, terwijl het in andere gemeenten wel kan.
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Vraagstelling over het beleid betreffende doortocht trouwstoeten. (sp.a.-fractie)
Aanleiding:
Rudy Peeters geeft toelichting over dit agendapunt :
Duiding :
Op zaterdag 28 april jl werd de Haachtsesteenweg geblokkeerd door een trouwstoet van
een 20 tal wagens met Belgische en Duitse nummerplaten. Hierdoor konden inwoners hun
in/uitrit niet meer betreden of verlaten.
Enkelen blokkeerden zelfs de busbaan. Na een vraag om zich te verplaatsen, zodat
inwoners hun woning konden verlaten, werden zij verbaal bedreigd.
Hierop werd de politie gecontacteerd, waarbij betrokkene geantwoord werd "We zijn ervan
op de hoogte". Na een half uur is een politiewagen langsgereden, zonder
verdere interventie.
Is er in onze gemeente een speciale regeling mbt overlast door trouwstoeten ?
Waarom worden deze feest/amokmakers tijdens vaststelling niet aangesproken over hun
hinderlijk en gevaarlijk gedrag ?
Waarom treedt politie niet op bij blockage van in-uitritten en/of blockage van de busbaan ?
Besluit:
Kurt Ryon, burgemeester, antwoordt dat hij op 28 april melding heeft gekregen van de
politie dat er 37 PV's werden opgesteld, met een anoniem voertuig werden alle
nummerplaten geregistreerd, 17 minuten na de eerste melding. Binnen de 19 minuten
werden betrokkenen ter plaatse aangesproken.
De procureur zal deze mensen collectief dagvaarden.
Er is geen speciale regeling voor trouwfeesten, want het is niet toegelaten om de
verkeerswetgeving niet te respecteren.
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