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Openbaar
raadsleden
1

Kennisname ontslag gemeenteraadslid en onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging
opvolger
Aanleiding:
Op 13 oktober 2019 heeft Bart Verstockt zijn ontslag ingediend als raadslid.
Het college merkt op dat diens domiciliëring in Mechelen ingegaan is op 6 september 2019,
niet op 6 oktober 2019.
Feiten, context en argumentatie:
Artikel 13, eerste lid van het Decreet Lokaal Bestuur stelt:
Het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de
voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van
de gemeenteraad de kennisgeving ontvangt. (...)
Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is
geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.
Op 14 oktober 2019 stuurde Jan Van hoof, zesde opvolger op de Groen-lijst een mail waarin
hij aangeeft dat hij het vacante mandaat als raadslid zal opnemen, vermits de eerste vijf
opvolgers afstand doen van mandaat.
Juridische overwegingen:
Art. 13 van het Decreet Lokaal Bestuur
Besluit:
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1. De raad neemt kennis van het ontslag door raadslid Bart Verstockt.
2. De raad neemt kennis van de afstand van mandaat door de eerste vijf opvolgers op de
Groen-lijst: Patrick Debeyter, Annemie Aelvoet, Nihat Fikri, Katrien Peeters en Katia
Mommens.
3. Jan Van hoof, zesde opvolger op de Groen-lijst, voldoet aan de
verkiesbaarheidsvereisten en vertoont geen onverenigbaarheden, waardoor hij wordt
toegelaten tot de eedaflegging.
Hij legt de volgende eed af in handen van de voorzitter van de raad: "Ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen", waarna hij als raadslid wordt
geïnstalleerd.
4. De raad van verkiezingsbetwistingen wordt van dit besluit op de hoogte gebracht.
notulen
2

Goedkeuring notulen vorige zitting.
Aanleiding:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vorige zitting.
Tussenkomsten:
Jan Vanhoof zal zich onthouden omdat hij niet aanwezig was tijdens de vorige zitting.
Besluit:
Met 21 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes,
Annie Berckmans, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Ronny De
Caerlé, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen
Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover), 1 onthouding (Jan Van hoof)
De gemeenteraad keurt het verslag van de vorige zitting goed.

openbare werken
3

Onderhoudswerken fase 9 - ontwerpopdracht: goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze (865.1)
Feiten, context en argumentatie:
In het kader van de opdracht “Onderhoudswerken fase 9 - ontwerpopdracht” werd een
bestek opgesteld door de dienst openbare werken.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 66 115,70 excl. btw of € 80 000,00 incl.
21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Juridische overwegingen:
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid
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.
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De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144 000,00 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, meer bepaald artikel 90, 1°.
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 0200-00/22400000/BESTUUR/COLLEGE/0/OW020 (actie 1.8.1.5).
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Het bestek en de raming voor de opdracht “Onderhoudswerken fase 9 ontwerpopdracht”, opgesteld door de dienst openbare werken 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 € 66 115,70 excl. btw of € 80 000,00 incl. 21%
btw.
2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode 0200-00/22400000/BESTUUR/COLLEGE/0/OW020 (actie 1.8.1.5).
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Politie van het wegverkeer: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer,
houdende verkeersmaatregelen rond sporthal en gemeentehuis (581.15)
Feiten, context en argumentatie:
De signalisatie rond het gemeentehuis en de sporthal werd niet opgenomen in een
aanvullend reglement.
Gezien er veel fietsers van en naar de Haachtsesteenweg rijden via het Lavendelpad stelt
de dienst openbare werken voor om de signalisatie aan te passen. Er zijn immers geen
onderborden voorzien voor fietsers, bromfietsen klasse A en speed pedelecs zodat deze in
twee richtingen kunnen rijden.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
Juridische overwegingen:
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
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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.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Op het Lavendelpad vanaf de uitrit tussen de sporthal en het gemeentehuis in de richting
van de Orchideeënlaan geldt:
 verboden rijrichting voor iedere bestuurder;
 de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
klasse A en speed pedelecs.
Op het Lavendelpad vanaf de inrit tussen de sporthal en het gemeentehuis in de richting
van de Haachtsesteenweg geldt:
 toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer;
 fietsers, bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs
mogen in de twee richtingen rijden.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C1
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M12
- verkeersborden F19
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M18.
2. Op de Orchideeënlaan vanaf de uitrit tussen de sporthal en de Orchideeënlaan nr. 21 in
de richting van de Haachtsesteenweg geldt:
 verboden rijrichting voor iedere bestuurder. Het verbod is niet van toepassing op het
geheel van de openbare weg.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C1.
3. Op het Lavendelpad van de uitrit van de parking achter het gemeentehuis tot de
Orchideeënlaan in de richting van de Orchideeënlaan geldt:
 verboden rijrichting voor iedere bestuurder. Het verbod is niet van toepassing op het
geheel van de openbare weg;
 de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
klasse A en speed pedelecs.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C1
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M12.
4. Op het Lavendelpad ter hoogte van de uitrit van de parking achter het gemeentehuis
geldt:
 de bestuurders zijn verplicht rechts af te slaan;
 de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
klasse A en speed pedelecs.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden D1
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M12.
5. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams
Huis voor de Verkeersveiligheid.

patrimonium
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Gronden gelegen langs de Haachtsesteenweg te Melsbroek - 2de afdeling - sectie A nrs. 100L, 118E, 118F, 122T, 122V - eigendom van Agentschap Wegen en Verkeer.
Goedkeuring beheersovereenkomst tussen De Vlaamse overheid en de gemeente
Steenokkerzeel.
Feiten, context en argumentatie:
Collegebesluit van 15 juli 2019 houdende:
1. Het college blijft bij haar beslissing van 17 juni 2019 namelijk het terrein wordt volledig in
beheer gegeven aan de gemeente. Punt 2 wordt geschrapt: Het college vraagt om
contractueel voorkooprecht voor de gemeente te laten voorzien in de overeenkomst.
2. Een beheersovereenkomst tussen Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente
Steenokkerzeel wordt opgemaakt. Dit betekent de overdracht van het volledige beheer van
de gronden gelegen 2de afdeling Melsbroek - sectie A - nrs. 100L, 118E, 118F, 122T, 122V,
alle lasten en lusten, behalve het recht om te verkopen.
3. Deze beslissing wordt voorgelegd aan het Agentschap Wegen en Verkeer.
4. Bij akkoord van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt het dossier overgemaakt aan
de gemeenteraad voor goedkeuring.
Schrijven van Agentschap Wegen en Verkeer van 27 september 2019 waarin zij akkoord
gaan met het voorstel voor de terbeschikkingstelling van de gronden gelegen te Melsbroek,
Haachtsesteenweg, 2de afdeling, sectie A nrs. 100L, 118E, 118F, 122T en 122V.
Ontwerp van de beheersovereenkomst, voor het gebruik van gronden gelegen langs de
Haachtsesteenweg te Melsbroek, tussen de Vlaamse overheid en de gemeente
Steenokkerzeel.
De algemeen directeur en de burgemeester worden gevraagd, om namens de gemeente,
de beheersovereenkomst te ondertekenen.
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.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Het ontwerp houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst voor het gebruik van
gronden, gelegen 2de afdeling Melsbroek - sectie A - nrs. 100L, 118E, 118F, 122T, 122V,
tussen de Vlaamse overheid en de gemeente Steenokkerzeel, wordt goedgekeurd.
2. De algemeen directeur en de burgemeester worden gevraagd, om namens de gemeente,
de beheersovereenkomst te ondertekenen.

milieu
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Milieuadviesraad Steenokkerzeel: statuten, afsprakennota, huishoudelijk reglement
en leden 2019.
Feiten, context en argumentatie:
Tijdens de milieuadviesraad van donderdag 6 juni 2019 werden de statuten, het
huishoudelijk reglement en een afsprakennota voor de milieuadviesraad goedgekeurd.
Ook de lijst met de leden werd goedgekeurd. Deze werd op 18 september 2019 lichtjes
aangepast.
Bij voorlegging van voorgaande aan het college op 23 september 2019 werden enkele
aanpassingen gevraagd.
Het college maakt bij de afsprakennota de volgende bemerkingen:
Art. 7 - na weerlegde advies MAR komt er geen reactie van het college meer op een
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eventuele reactie van de MAR.
Art. 8 - publicatie op gemeentelijke website, niet nog eens afzonderlijk bezorgen aan MAR.
Art. 14 - via de gemeentelijke website
Het college maakt bij de statuten de volgende bemerking:
Art. 3 §5 - De samenwerking met andere adviesraden - toevoegen dat dit kan, maar op
vrijwillige basis
Het college maakt bij de ledenlijst de volgende bemerking: Wim Mombaerts komt niet als lid,
maar ad hoc op uitnodiging.
Deze gevraagde aanpassingen werden dan op de Milieuadviesraad van donderdag 3
oktober 2019 goedgekeurd. Als bijlagen zijn er: de aangepaste statuten, afsprakennota,
huishoudelijk reglement en ledenlijst 2019.
Besluit:
Met 21 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan
Van hoof, Annie Berckmans, Rudy Peeters, Hannelore Velaerts, Ronny De Caerlé,
Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic,
Yvette Van Daele, Griet Deroover), 1 onthouding (Gilbert Jaspers)
De gemeenteraad neemt kennis van de statuten, het huishoudelijk reglement, de
afsprakennota en de ledenlijst 2019 van de milieuadviesraad en keurt deze goed.

personeel
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Aanpassing organogram, personeelskader en visietekst.
Aanleiding:
De visietekst van de nieuwe beleidsploeg, alsmede een aantal nieuwe behoeften hebben tot
gevolg dat het organogram, het personeelskader en de visietekst aangepast moeten
worden.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeenteraad en de OCMW-raad hebben respectievelijk in zitting van 22 maart 2018 en
20 maart 2018 het geïntegreerd personeelskader gemeente-OCMW, samen met het
aangepaste organogram en aangepaste visietekst goedgekeurd.
Naar aanleiding van enkele nieuwe behoeften is er een ontwerp van personeelskader
opgemaakt, waarbij er gestreefd wordt om volgende doelstellingen te behalen:
 optimalisatie van de huidige functies
 visie op ontwikkeling organisatie, gezien de huidige en toekomstige uitdagingen
 rekening houdende met de financiële draagkracht van de gemeente
Het resultaat hiervan is terug te vinden in het geïntegreerd personeelskader gemeente en
OCMW Steenokkerzeel (zie bijlage), dat de huidige toestand weergeeft.
De voorgestelde wijzigingen betreffen:
 dienst Vrije Tijd
o de functie van afdelingshoofd vrije tijd (welke reeds was voorzien) wordt
opnieuw gecombineerd met de functie van cultuurbeleidscoördinator.
In het vorige personeelskader was een afzonderlijke functie van
afdelingshoofd vrije tijd reeds voorzien naast de functies van
cultuurbeleidscoördinator, sportfunctionaris en jeugdfunctionaris.
Dit is echter in geen enkele andere afdeling – personeel & organisatie,
interne & sociale zaken, burgerzaken, grondgebiedzaken en financiën – het
geval.
Elk afdelingshoofd verricht meer taken dan louter coachen, ondersteunen,
motiveren en evalueren van de medewerkers van zijn dienst.
We opteren voor de combinatie van afdelingshoofd met cultuur (en dus niet
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voor de combinatie afdelingshoofd met jeugd of sport) omdat we het begrip
‘cultuur’ ruimer interpreteren (het omvat o.a. ook de bibliotheek, lokale
economie, toerisme, …)
o de functie van cultuurbeleidscoördinator B1-B3 verdwijnt (-1)
o er wordt een bijkomende functie van administratief medewerker C1-C3
voorzien (+1).
Het is namelijk aangewezen om de zaalreservaties (GC De Corren, De
Camme en de sporthal Hertblock) en de algemene administratieve
ondersteuning van de dienst vrije tijdT los te koppelen van het huidige
takenpakket van de administratief medewerker vrije tijd aangezien dit enorm
tijdrovend is; de nieuwe beleidsploeg wil bovendien inzetten op een
maximale ondersteuning van de lokale economie en wil Steenokkerzeel
ontwikkelen tot een toeristische trekpleister → dit kan onmogelijk gebeuren
binnen het huidige takenpakket van de administratief medewerker vrije tijd.
 dienst grondgebiedzaken
o 1 deskundige openbare werken B1-B3 (+1)
Er is is nood aan een 3de deskundige openbare werken B1-B3 omwille van
het feit dat
o het patrimonium en de projecten van het OCMW ook onder de dienst
openbare werken komen
o de taken van het afdelingshoofd grondgebiedzaken herzien moeten
worden zodat deze zich meer kan toespitsen op het leiden van de
afdeling en minder op het verwerken van dossiers bij gebrek aan
personeel; zo wordt er een tussenniveau gecreëerd zodat de dienst
werken in eigen beheer niet langer rechtstreeks onder het
afdelingshoofd valt.
o 1 klimaat- en duurzaamheidsdeskundige B1-B3 (+1).
Deze functie is momenteel reeds tijdelijk ingevuld aangezien het belangrijk is
dat
o we als bestuur/gemeente onze klimaatdoelstellingen (-20% CO2)
behalen, opvolgen en concretiseren via allerlei projecten en acties.
o we zorgen voor een open communicatie naar de inwoners toe, maar
ook actief samenwerken met de scholen, verenigingen en
zelfstandigen.
o we voorstellen formuleren voor doelstellingen, actieplannen en acties
in functie van het bereiken van (energie) duurzame resultaten.
o we uitvoering geven aan de doelstellingen, actieplannen en acties
(o.a. rationeel water- en energieverbruik,
bestrijdingsmiddelenreductie, gebruik van duurzame materialen,
duurzame mobiliteit, ...)
Voor de hele geïntegreerde organisatie (= gemeente + OCMW) voorzien we dus 3
bijkomende functies (waarvan er momenteel al 1 in tijdelijk verband is ingevuld en bijgevolg
is gebudgetteerd)
 1 administratief medewerker vrije tijd - niveau C1-C3 - (o.a. voor zaalreservaties De
Corren, De Camme, sporthal, algemene ondersteuning jeugd, sport en cultuur,…)
 1 deskundige openbare werken - niveau B1-B3 - (o.a. voor aansturing dienst werken
in eigen beheer)
 1 klimaat- en duurzaamheidsdeskundige - niveau B1-B3 Daarnaast worden er ook nog enkele interne bevorderingen voorzien.
De totaalkost van deze operatie, komt neer op € 139.500/jaar (waarbij de raming gebaseerd
is op gemiddelde anciënniteiten)
Zodra de gemeenteraad dit aangepast personeelskader heeft goedgekeurd, zal de
personeelsdienst – rekening houdende met een verspreide financiële impact – gefaseerd
starten met de aanwervingsprocedures.
Juridische overwegingen:
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
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Adviezen en visum:
Het MAT heeft het aangepaste organogram, personeelskader en visietekst gunstig
geadviseerd in zitting van 10 september 2019.
Het syndicaal overleg over dit agendapunt
Besluit:
Met 19 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Jan Van hoof, 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)
De gemeenteraad gaat akkoord
personeelskader en visietekst.

met

het

voorstel

van

aangepast

organogram,

onderwijs
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Beleid op leerlingenbegeleiding GBS - Piramide & Tilia (551.275)
Aanleiding:
De verplichting voor elke school om een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding te
ontwikkelen, implementeren en evalueren.
Feiten, context en argumentatie:
De school is bij decreet verplicht om een beleid op leerlingenbegeleiding te ontwikkelen dat
is afgestemd op het pedagogisch project, de noden van de leerlingenpopulatie en de
context waarin de school zich bevindt.
Het zorg- en GOK-beleid, zoals omschreven in het schoolwerkplan, wordt erin geïntegreerd.
Het beleid op leerlingenbegeleiding omvat de begeleiding van de leerlingen, het
ondersteunen van het handelen van het onderwijzend personeel en de coördinatie van alle
leerlingbegeleidingsinitiatieven op niveau van de school. De school implementeert,
evalueert en stuurt, zo nodig, dat beleid bij. Ter versterking van dat beleid voert de school
een professionaliseringsbeleid.
Bij de opmaak en evaluatie van het beleid op leerlingenbegeleiding betrekt de school
relevante actoren. Voor bijkomende inhoudelijke expertise doet de school een beroep op het
centrum voor leerlingenbegeleiding. Voor schoolondersteuning zoekt de school externe
ondersteuning bij de pedagogische begeleidingsdienst of een andere externe dienst.
Een beleid op leerlingenbegeleiding beantwoordt aan volgende principes:
1° het belang van elke leerling staat centraal;
2° het komt participatief tot stand en is gedragen door het hele schoolteam;
3° het is doelgericht, systematisch, planmatig en transparant;
4° het wordt discreet uitgevoerd;
5° er wordt verduidelijkt wie welke taak opneemt in de leerlingenbegeleiding.
Bij de leerlingenbegeleiding heeft de school een basisaanbod voor alle leerlingen en biedt
zorg voor leerlingen voor wie dit niet volstaat.
Om de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen te bevorderen, het normale groeien ontwikkelingsproces te bevestigen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van
gezondheids- en ontwikkelproblemen te detecteren werken scholen en Centra voor
leerlingenbegeleiding (CLB) samen.
De school dient zijn leerlingenbegeleidingsbeleid op te stellen zodat er met het CLB tot een
schoolspecifieke samengewerkt kan worden.
De samenwerking tussen de school en het CLB wordt hierop gebaseerd en vastgelegd.
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Het leerlingenbegeleidingsbeleid voor de gemeentelijke basisschool Piramide en Tilia werd
opgenomen in bijlage.
Juridische overwegingen:
 Het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het
basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.
 Het decreet basisonderwijs op datum van 25 februari 1997.
Besluit:
De leden van de gemeenteraad nemen kennis van het beleid op leerlingenbegeleiding van
de gemeentelijke basisschool Piramide & Tilia.
secretariaat
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Toerisme Vlaams-Brabant : convenant toeristische werking regio Groene Gordel
Aanleiding:
De gemeente had de voorbije jaren een convenant met Toerisme Vlaams-Brabant om het
toerisme te promoten in de groene gordel. Er dient een nieuwe convenant afgesloten te
worden van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
Feiten, context en argumentatie:
De vzw Toerisme Vlaams-Brabant heeft voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31
december 2025 een nieuwe convenant opgemaakt na evaluatie van de huidige werking.
De bijdrage van de gemeente wordt gebaseerd op het inwonersaantal van januari 2019 en
zal € 0,35 per inwoner per jaar bedragen.
De schepen van toerisme, Geert Laureys, is lid van het Toeristisch Overlegplatform. Er
wordt tevens gezorgd voor een ambtenarenoverleg, waarin de ambtenaar van toerisme zal
deelnemen.
In bijlage de eigenlijke overeenkomst die geldig zou zijn voor de periode 2020-2025.
Plaats in beleidsplan en budget:
Het nodige budget zal voorzien worden in het overig beleid op 61500060/0529.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad gaat akkoord om de convenant betreffende de toeristische werking in de
Groene Gordel te ondertekenen voor de periode 2020-2025.
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3Wplus : Oprichting overlegorgaan omvorming 3WPlus tot dienstverlenende
vereniging.
Aanleiding:
De 3Wplus groep werkt in de 35 gemeenten rond Brussel (Halle-Vilvoorde), een regio waar
het goed wonen en werken is.
De huidige structuur van 3Wplus - onder de vorm van een aantal vzw's - is aan herziening
toe.
Het is de ambitie om 3Wplus om te vormen tot een dienstverlenende vereniging (DV), zodat
de werking ingepast kan worden in het decreet lokaal bestuur en de wetgeving
overheidsopdrachten (met name de inhouse regels).
De dienstverlenende vereniging 3WPlus met als baseline "Wonen, Werken, en Welzijn in
Halle-Vilvoorde" zou de huidige werking van de groep 3WPlus verder zetten binnen de
beleidsdomeinen werk, welzijn, wonen, energie en klimaat, kinderopvang en sociale
economie.
Feiten, context en argumentatie:
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Gezien de gemeente nu reeds gebruik maakt van één of meer diensten van 3WPlus,
overweegt zij om deel te nemen in de oprichting van de dienstverlenende vereniging
3WPlus.
De omvorming van de huidige vzw-structuur, zal als voordeel hebben dat de werking van
3WPlus ingepast wordt binnen het decreet lokaal bestuur en de wetgeving
overheidsopdrachten.
Concreet betekent dit dat de (democratische) controle van de gemeenten op de werking van
3WPlus zal verstevigen en dat de transparantie van de werking zal verhogen onder andere
door middel van de verslaggeving van de bestuurder namens de gemeente aan de
gemeenteraad en de mandatering van de vertegenwoordiger van de gemeente in de
algemene vergadering. De werking, de bestuurlijke organisatie en de financiering zal
worden opgezet in overeenstemming mat de het decreet lokaal bestuur.
Tevens zal de gemeente op grond van de in house-exceptie in principe gebruik kunnen
maken van de diensten van 3WPlus zonder een overheidsopdracht te moeten plaatsen
(artikel 30§30 Wet overheidsopdrachten 2016).
De oprichting van een dienstverlenende vereniging wordt voorbereid in een overlegorgaan.
De deelname aan dit overlegorgaan is vrijblijvend. De gemeente kan op elk ogenblik
beslissen om af te zien van deelneming in de oprichting van een dienstverlenende
vereniging.
3WPlus vraagt om uiterlijk op 31 oktober 2019 een beslissing te nemen inzake de oprichting
van het overlegorgaan, zodat de installatievergadering van het overlegorgaan kan
plaatsvinden in de maand november 2019.
3WPlus zal op deze installatievergadering de resultaten van het voorbereidend onderzoek
toelichten, waarna het overlegorgaan beslist over de verdere studie en samenstelling van
het oprichtingsdossier.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectief
vertegenwoordiger in het overlegorgaan.
De stemming geeft volgende uitslag :
Wim Mombaerts bekomt 16 stemmen;
Marleen Ral bekomt 2 stemmen;
Liesbeth Degrève bekomt 1 stem;
Er zijn 3 blanco stemmen.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een
plaatsvervangend vertegenwoordiger in het overlegorgaan.
De stemming geeft volgende uitslag :
Liesbeth Degrève bekomt 14 stemmen;
Marleen Ral bekomt 4 stemmen;
Geert Laureys bekomt 1 stem;
Er zijn 3 blanco stemmen.
Juridische overwegingen:
Artikel 413 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat bepaalt dat de
gemeenten die de oprichting van een dienstverlenende vereniging overwegen, via hun
gemeenteraad vooraf beslissen over de oprichting van een overlegorgaan om de
samenwerkingsmogelijkheden en voorwaarden te bestuderen. De gemeenten duiden
daarbij terzelfder tijd een lid van het college aan die zitting zal hebben in het overlegorgaan.
Het overlegorgaan beschikt over maximaal één jaar na zijn installatievergadering om zijn
studieopdracht met betrekking tot de oprichting van een dienstverlenende vereniging te
vervullen. Indien het resultaat van de studieopdracht positief is ten opzichte van de
mogelijke oprichting van een dienstverlenende vereniging, stelt dat overlegorgaan aan de
deelnemende gemeenten een bundel (oprichtingsdossier) ter beschikking, waarin de
volgende documenten opgenomen zijn :
 een grondige motiveringsnota
 een bestuursplan : opdrachten (maatschappelijk doel) en bestuurlijke organisatie van
de vereniging.
 ondernemingsplan voor een periode van 6 jaar : financiële structuur en middelen.
 ontwerp van statuten
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Deze documenten vormen de basis voor de uitwerking van het samenwerkingsconcept.
De gemeenten kunnen na de voorliggende beslissing tot oprichting van het overlegorgaan
nog op 3 latere momenten beslissen om af te zien van deelneming in de oprichting.
Artikel 416 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat de gemeenten die hun
instemming hebben betuigt met het definitieve voorstel van het overlegorgaan, zonder
daartoe verplicht te zijn, binnen 3 maanden na de laatste beslissing tot goedkeuring,
kunnen beslissen tot oprichting van de dienstverlenende vereniging.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De gemeenteraad beslist tot oprichting van een overlegorgaan om de
samenwerkingsmogelijkheden en voorwaarden te bestuderen voor de oprichting van
een dienstverlenende vereniging 3WPlus met als baseline Wonen, Werken en
Welzijn in Halle-Vilvoorde, die actief zou zijn in de beleidsdomeinen werk, welzijn,
wonen, energie, kinderopvang en sociale economie.
2. De gemeenteraad beslist om Wim Mombaerts, 1ste schepen, aan te duiden om
namens de gemeente als effectieve vertegenwoordiger zitting te hebben in het
overlegorgaan.
3. De gemeenteraad beslist om Liesbeth Degrève, schepen, aan te duiden om namens
de gemeente als plaatsvervangend vertegenwoordiger zitting te hebben in het
overlegorgaan.
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Haviland : Buitengewone algemene vergadering op woensdag 18 december 2019
Aanleiding:
Schrijven van Haviland van 1 oktober 2019 waarin wordt meegedeeld dat de buitengewone
algemene vergadering van Haviland plaats heeft op woensdag 18 december 2019 om
18u00 in de kantoren van Haviland, Brusselsesteenweg 617 te Asse- Zellik met volgende
agenda;
1. notulen van de algemene vergadering van 12 juni 2019: goedkeuring
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2020 (art. 34) :
goedkeuring
3. Varia
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente van 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.
De afgevaardigden voor de algemene vergadering werden in de gemeenteraad van 28
februari 2019 aangeduid voor de volledige legislatuur. Bart Verstockt werd toen aangesteld
als plaatselijk afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van Haviland.
Naar aanleiding van zijn ontslag als gemeenteraadslid van 6 oktober 2019, dient er een
plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van Haviland
aangesteld te worden voor de volledige legislatuur.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een
plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van
Haviland.
De stemming geeft volgende uitslag :
Jan Van hoof bekomt 16 stemmen;
Annie Berckmans bekomt 3 stemmen;
Clémence Maes bekomt 1 stem;
Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
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Ann Goovaerts bekomt 1 stem.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur, in het bijzonder de artikel 432, 40 en 41.
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. Jan Van hoof, de Ribaucourtplein 3 te 1820 Steenokkerzeel,
jan.vanhoof@steenokkerzeel.be, gemeenteraadslid, wordt aangesteld als
plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van
Haviland, voor de duur van de huidige legislatuur.
2. De agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van Haviland van 18
december 2019 worden goedgekeurd, en de aangestelde volmachtdragers, Bruno
Peeters, effectief afgevaardigde, of Bruno Peeters, plaatsvervangend
afgevaardigde, te mandateren om op de bijzondere algemene vergadering van
Haviland van 18 december 2019 te handelen en te beslissen overeenkomstig de
onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
3. Haviland zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Riobra : buitengewone algemene vergadering op 18 december 2019.
Aanleiding:
Brief van Riobra van 17 september 2019 waarin wordt meegedeeld dat de algemene
vergadering in buitengewone zitting zal plaatsvinden op woensdag 18 december 2019 om
18u00 in het Fluvius kantoor, Diestsesteenweg 126 te Lubbeek, met volgende agenda :
1. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen PBE en
Riobra door de opdrachthoudende vereniging Iverlek :
1.1. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.
Inzonderheid de erkenning Fluvius Zenne-Dijle als distributienetbeheerder voor
elektriciteit en aardgas.
1.2. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad
van Bestuur en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door
overneming door de opdrachthoudende vereniging Iverlek van heel het vermogen,
bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets
uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen verenigingen PBE en Riobra,
met juridische inwerkingtreding per 1 januari 2020 en fiscale boekhoudkundige
inwerkingtreding per 1 januari 2020.
De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van
de vennootschap kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen
en de overige stukken bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van
Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
1.3. Goedkeuring van de fusie door overneming van PBE en Riobra door Iverlek
overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 1.2, bij wijze van overdracht
aan Iverlek van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva
en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning
aan de deelnemers van de overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen A en A’
van Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle), en dit per activiteit netbeheer elektriciteit, netbeheer
aardgas, (kabel)netwerken, riolering, warmte en strategische participaties, zonder
aanduiding van nominale waarde, en volledig volstort.
De aandelen zullen worden verdeeld onder de desbetreffende deelnemers van de
overgenomen verenigingen zonder opleg. De huidige toekenning van één winstbewijs
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per activiteit waarvoor is toegetreden blijft behouden.
En dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 30 juni
2019 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december
2019.
En overeenkomstige kapitaalwijzigingen.
1.4. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers.
1.5. Goedkeuring van de statuten inclusief naamswijziging van de gefuseerde
opdrachthoudende vereniging Fluvius Zenne-Dijle.
1.6. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluit-vorming omtrent de fusie
door overneming van PBE en Riobra door Iverlek, en inzonderheid verlening van
machtiging om :
- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien
van de fusie door overneming van PBE en Riobra door Iverlek zoals vermeld onder
punt 2.1. vast te stellen;
- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de
hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
- de kapitaalverhoging vast te stellen en navenante aanpassing van de statuten;
- het register van de deelnemers aan te passen;
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat
nodig of nuttig kan zijn.
1.7. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande
agendapunten 1.1. tot en met 1.6 bij authentieke akte te doen vaststellen.
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door
de raad van bestuur opgestelde begroting 2019.
3. Code goed bestuur.
4. Statutaire benoemingen.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
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. Bart Verstockt werd toen aangesteld
als plaatselijk afgevaardigde van de intercommunale Riobra. Naar aanleiding van zijn
ontslag als gemeenteraadslid van 6 oktober 2019, dient er een plaatsvervangend
afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van Riobra aangesteld te
worden voor de volledige legislatuur.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een
plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van
Riobra.
De stemming geeft volgende uitslag :
...................... bekomt ... stemmen;
...................... bekomt ... stemmen;
...................... bekomt ... stemmen;
Er zijn ............ blanco stemmen.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake
de
bevoegdheid
van
de
gemeenteraad.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 432, alinea 3,
waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor de
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
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vergadering.
Besluit:
Verdaagd.
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PBE : Buitengewone algemene vergadering op 20 december 2019
Aanleiding:
Schrijven van PBE van 18 september 2019 waarin wordt meegedeeld dat de buitengewone
algemene vergadering zal plaatshebben op vrijdag 20 december 2019, om 19u00, in het
Fluvius gebouw, feestzaal - Diestsesteenweg 162 te Lubbeek, met volgende agenda:
0. Inlijving van de reserves in het kapitaal
0bis. Terugbetaling en schrapping van de aandelen G
1. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen PBE en
Riobra door de opdrachthoudende vereniging Iverlek :
1.1. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.
Inzonderheid de erkenning Fluvius Zenne-Dijle als distributienetbeheerder voor
elektriciteit en aardgas.
1.2. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad
van Bestuur en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door
overneming door de opdrachthoudende vereniging Iverlek van heel het vermogen,
bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets
uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen verenigingen PBE en Riobra,
met juridische inwerkingtreding per 1 januari 2020 en fiscale boekhoudkundige
inwerkingtreding per 1 januari 2020.
De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van
de vennootschap kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen
en de overige stukken bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van
Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
1.3. Goedkeuring van de fusie door overneming van PBE en Riobra door Iverlek
overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 1.2, bij wijze van overdracht
aan Iverlek van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva
en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning
aan de deelnemers van de overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen A en A’
van Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle), en dit per activiteit netbeheer elektriciteit, netbeheer
aardgas, (kabel)netwerken, riolering, warmte en strategische participaties, zonder
aanduiding van nominale waarde, en volledig volstort.
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De aandelen zullen worden verdeeld onder de desbetreffende deelnemers van de
overgenomen verenigingen zonder opleg. De huidige toekenning van één winstbewijs
per activiteit waarvoor is toegetreden blijft behouden.
En dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 30 juni
2019 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december
2019.
En overeenkomstige kapitaalwijzigingen.
1.4. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers.
1.5. Goedkeuring van de statuten inclusief naamswijziging van de gefuseerde
opdrachthoudende vereniging Fluvius Zenne-Dijle.
1.6. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door
overneming van PBE en Riobra door Iverlek, en inzonderheid verlening van machtiging
om :
- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aan-zien
van de fusie door overneming van PBE en Riobra door Iverlek zoals vermeld onder
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punt 2.1. vast te stellen;
- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de
hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
- de kapitaalverhoging vast te stellen en navenante aanpassing van de statuten;
- het register van de deelnemers aan te passen;
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat
nodig of nuttig kan zijn.
1.7. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande
agendapunten 1.1. tot en met 1.6 bij authentieke akte te doen vaststellen.
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door
de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.
3. Code goed bestuur.
4. Statutaire benoemingen.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. 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:
Verdaagd.
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Infrax-West : Buitengewone algemene vergadering op 9 december 2019.
Aanleiding:
Schrijven van Infrax West van 9 december 2019 waarin wordt meegedeeld dat de
buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op 9 december 2019, in de
lunchruimte van het Fluvius gebouw, Noordlaan 9 te Torhout, met volgende agenda :
1. Statutenwijziging.
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van
de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.
3. Trekkingsrechten OV - bekrachtiging.
4. Code goed bestuur.
5. Statutaire benoemingen.
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten/toetreding gemeenten voor
(neven)activiteiten
7. Statutaire mededelingen.
Feiten, context en argumentatie:
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen :
 Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepallngen
 Naamswijzlging Infrax West naar Fluvlus West
 Aanvaarding vennoten / uitbreiding activitelten
- Pittem
 Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de
daarmee verband houdende kosten vermlts er nlet alleen contractuele maar ook
statutaire werknemers worden ingezet
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 Overige statutaire bepallngen: update, aanvulling.
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 voorgestelde statutenwijzigingen van Infrax-West worden goedgekeurd.
2. De toetreding van de gemeente Pittem tot Infrax-West voor de activiteit riolering
wordt goedgekeurd.
3. De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Infrax-West van
9 december 2019, worden goedgekeurd, en de aangestelde volmachtdragers , Griet
Deroover, effectief afgevaardigde, of Ann Goovaerts, plaatsvervangend
afgevaardigde, te mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van
Infrax-West van 9 december 2019 te handelen en te beslissen overeenkomstig de
onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
4. Infrax-West zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Fluvius OV : Buitengewone algemene vergadering van 10 december 2019
Aanleiding:
Schrijven van Fluvius van 1 oktober 2019 waarin wordt meegedeeld dat de buitengewone
algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging plaats heeft op 10
december 2019, om 19u00 in PXL Hogeschool, Elfde-Liniestraat 24 te Hasselt met
volgende agenda;
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van
het door de Raad van bestuur opgestelde budget 2020.
2. Code goed bestuur.
3. Statutaire benoemingen.
4. Statutaire mededelingen.
Feiten, context en argumentatie:
Vanaf 1 april 2019 is de gemeente Steenokkerzeel aangesloten bij Fluvius
Opdrachthoudende vereniging.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
De afgevaardigden voor de (buitengewone) algemene vergadering werden door de
gemeenteraad op 28 februari 2019 aangeduid, voor de volledige legislatuur.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De punten, vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
Fluvius OV van 10 december 2019, worden goedgekeurd, en de aangestelde
volmachtdragers, Kurt Ryon (effectief afgevaardigde) of Jelle Mombaerts
(plaatsvervangend afgevaardigde), te mandateren om op de buitengewone
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algemene vergadering van Fluvius OV van 10 december 2019 en te handelen en te
beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
2. Fluvius OV wordt van dit besluit in kennis gesteld.
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Fluvius Antwerpen : Buitengewone algemene vergadering op donderdag 19
december 2019.
Aanleiding:
Schrijven van Fluvius Antwerpen van 18 september 2019 waarin wordt meegedeeld dat de
buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen plaats heeft op 19 december
2019, om 18u00 in Afspanning de Jachthoorn, Doornstraat 11 te Kontich met volgende
agenda:
1. Statutenwijziging :
- Goedkeuring van de statutenwijzigingen
- Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij
authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dlenovereenkomstig aan te
passen.
2. Realisatie van een partiële splitsing door overneming conform art. 677 en 728 e.v.
van het W.Venn, van de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen
vennootschap) om de activiteiten van de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en
Zoersel weike zij hebben toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de
Opdrachthoudende Vereniging Fluvius Antwerpen (overnemende vennootschap).
2.1. Vaststelling van de in de splitsingsvoorstellen opgenomen opschortende
voorwaarden en tijdsbepaling.
2.2. Kennisneming van de splitsingsvoorstellen (art. 728 W.Venn.) en van de
bijzondere verslagen van de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van de
commissaris (art. 731 W.Venn.) met betrekking tot de voorstellen tot partiële splitsing
door overneming, met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1
januari 2020.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van
de vereniging kennis nemen van de splitsingsvoorstellen, voormelde bijzondere
verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730, 731 en 733 van het
Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken
verkrijgen.
2.3. Goedkeuring van:
a. de partiële splitsingen door overneming van de Opdrachthoudende Vereniging
Iveka (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de gemeenten Malle, Ranst,
Wommelgem en Zoersel welke zij hebben toevertrouwd aan Iveka over te brengen
naar de Opdrachthoudende Vereniging Fluvius Antwerpen (overnemende
vennootschap) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets
uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 30
juni 2019, met inwerkingtreding per 1 januari 2020 en dit op basis van de
ruilverhouding (vooriopige) van de balans afgesloten op 30 juni 2019 en een
definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2019.
b. de overeenkomstige kapitaalwijzigingen.
2.4. Aanvaarding van de aansluiting voor de activiteit elektriciteit en aardgas van de
gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel binnen Fluvius Antwerpen vanaf
1 januari 2020.
2.5. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiele
splitsingen en kapitaalwijzigingen en inzonderheid verlenen van machtiging aan de
Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:
a) de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten
aanzien van de partiële splitsingen zoals vermeld onder punt 2.1. vast te stellen;
b) de verwezenlijking van partiële splitsingen vast te stellen;
c) het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de
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hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsingen vast te stellen
op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van
de partieel op te splitsen verenigingen en de overnemende verenigingen per 31
december 2019, berekend volgens de principes vastgelegd in de partiële
splitsingsvoorstellen en de bijzondere verslagen over de partiële
splitsingsvoorstellen, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2019;
e) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen
wat nodig of nuttig kan zijn;
f) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de
beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de
partiële splitsingen in de meest brede zin.
2.6. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaand
agendapunt 2 bij authentieke akte te doen vaststellen.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van
de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.
4. Code goed bestuur.
5. Statutaire benoemingen.
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor
(neven)activiteiten.
7. 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 gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius
Antwerpen.
2. De gemeenteraad gaat akkoord met de voorstellen van partiële splitsing van Fluvius
Antwerpen/ Iveka door overneming inzake de overgang van Iveka naar Fluvius
Antwerpen van de activiteiten verbonden aan de 4 uittredende gemeenten.
3. De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius
Antwerpen van 19 december 2019 worden goedgekeurd, en de aangestelde
volmachtdragers, Griet Deroover, effectief afgevaardigde of Ann Goovaerts,
plaatsvervangend afgevaardigde, te mandateren om op de buitengewone algemene
vergadering van Fluvius Antwerpen van 19 december 2019 te handelen en te
beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
4. Fluvius Antwerpen zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
financiën
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Jaarrekening 2018 gemeente Steenokkerzeel: goedkeuring
Aanleiding:
De gemeenteraad heeft op 23 mei 2019 de jaarrekening van de gemeente over het boekjaar
2018 vastgesteld.
Feiten, context en argumentatie:
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De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant heeft op 3 oktober 2019 de jaarrekening
2018 van de gemeente Steenokkerzeel goedgekeurd.
Juridische overwegingen:
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 332 §1, 3e
lid.
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de jaarrekening 2018 van
de gemeente Steenokkerzeel.
bijkomende agendapunten
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Vraagstelling over de stand van zaken van het RUP Melsbroek. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Griet Deroover geeft toelichting over dit agendapunt :
Op de gemeenteraad van 31/1/2019, werd de lastvoorwaarden en gunningswijze voor
de opmaak van een gemeentelijk RUP voor de kern van Melsbroek gestemd.
uit verslag van deze gemeenteraad:
Plaats in beleidsplan en budget: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het
investeringsbudget
van
2019,
op
budgetcode
GEM/21400007/0610
(actie
1419/001/008/001/005).
Gelet op de specifieke context van de volledige woonkern Melsbroek met een aanzienlijke
oppervlakte en een aantal specifieke infrastructuren, (zijnde smalle straten met sluipverkeer,
de MS-kliniek, Boetfort, een woonuitbreidingsgebied, Brabantse Golf, BMW Tanghe,) is het
aangewezen om een studiebureau aan te stellen voor de opmaak van een RUP.
uit verslag schepencollege 30-9 punt 8:
Aanleiding:
De ontvangst van een mail, dd 10 september 2019, van Koen Janssens van het
studiebureau
Antea Group met de voorstellen tot de uitbreiding van het plangebied en bijhorende kosten
(zie bijlage).
Feiten, context en argumentatie:
Op 9 juli 2019 werd een startvergadering gehouden over de opmaak van een ruimtelijk
uitvoeringsplan 12 'Kern Melsbroek'. In de vergadering werd een aantal knelpunten
geïdentificeerd en werden vragen gesteld over een mogelijke uitbreiding van het
plangebied.
Adviezen en visum:
Vanuit de dienst RO wordt een uitbreiding van het plangebied voor het RUP 'kern
Melsbroek'
in westelijke richting positief beantwoord.
De uitbreiding in westelijke richting met opname van de KMO-zone Steen I aan de
Haachtsesteenweg (opp. ca. 2,5 ha) en de woonzone aan Wijder kan worden opgenomen
binnen de contouren van het RUP 'kern Melsbroek'. Het doel tot opname is ingegeven voor
onder meer een maximaal behoud van de aanwezige groenelementen op het terrein. De
mogelijkheid tot tijdelijke parking kan hier ook onderzocht worden.
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het plangebied van RUP 12 'Kern
Melsbroek' uit te breiden in westelijke richting met opname van de KMO-zone Steen I aan
de
Haachtsesteenweg en de woonzone aan Wylder. Het plangebied kan uitgebreid worden in
oostelijke richting met een zone aan de Perksesteenweg en het terrein van de militairen,
maar zonder de contour van het RUP Steen III.
Vraag:
Kunnen wij een stand van zaken krijgen aub ?
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Kunnen we meer uitleg krijgen bij uitbreiding met Steen I, II en III ?
Wat zijn de plannen met Steen I ? waar zou de ontsluiting plaatsvinden ? Kunnen mensen
die al een woning hebben op de plaats van Steen I en daar geen handelsactiviteit meer
uitvoeren daar blijven wonen ?
Is er al een planning opgesteld en kunnen wij deze bekomen?
Besluit:
Wim Mombaerts, schepen, antwoordt als volgt:
 Dit punt is ook al besproken op de Gecoro.
 Antea werd aangesteld als studiebureau, die bezig zijn met de
voorbereiding.
 Binnen enkele maanden krijgen we feedback.
 Voorjaar 2020: participatieronde met bevolking
 Steen I, II, III:
o groen wordt maximaal behouden (Steen I)
o over Steen III hebben we morgen overleg
 bestemmingswijzigingen: indien er mensen betrokken zijn bij dergelijke
zaken, kunnen deze best deelnemen aan de participatieronde
 Agentschap Wegen en Verkeer wil geen ontsluiting.
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Vraagstelling verkeersveiligheid. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Ann Goovaerts geeft toelichting over dit agendapunt :
2a Zone 30 Melsbroek:
Aanleiding:
Er werden in september bijkomende maatregelen getroffen door het gemeentebestuur om
de autobestuurders te wijzen op de snelheidsbeperkingen die gelden in de dorpskernen,
zoals spandoeken en smiley’s.
Helaas zien wij geen positieve effecten: voorbeeld 2x voorbijgestoken op 1 dag in
Steenwagenstraat, zelfde week nog wagen gezien die naar schatting tegen 70 reed op
steenwagenstraat ter hoogte van passiewijk !
Voor iedereen zal het veel duidelijker zijn dat de gemeente de kaart van de fietser trekt.
Niet tegen de auto, maar voor het welzijn van iedereen. De smalle straten van Melsbroek,
het gebrek aan degelijke voetpaden en fietspaden indachtig lijkt het ons aangewezen om
van heel Melsbroek een fietszone te maken. Maar ook alle andere straten in onze
gemeente waar zone 30 geldt, vragen wij om fietsstraat te maken. Dit past overigens in het
kader van SAVE gemeente waarin stappers en trappers prioriteit krijgen.
Vraag:
Zijn er nog metingen geweest sinds de invoering van smileys en spandoeken ?
Kan en wil het bestuur het STOP (prioriteit: eerst stappers, dan trappers, openbaar vervoer
en als laatste personenwagens) principe en dus ook het SAVE charter verder toepassen en
de fietszone en fietsstraten zoals hierboven gevraagd toepassen ?
2b blijvend probleem hardrijders in dorpskernen
Aanleiding:
Ondanks de invoering van de zone 30 in onze dorpskernen merken we toch dat er zich een
probleem van snelheid blijft voordoen.
Ondanks herhaalde vragen aan zowel het bestuur als de politie, zien wij geen metingen
gebeuren in de smalste straten van bvb Melsbroek. Ik begrijp ook van de korpschef dat het
niet altijd gemakkelijk is om flitscontroles te organiseren in deze smalle straten.
In Leuven coördineert het studiebureau Transport & Mobility, in samenwerking met Mobiel
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21 en Waanz.in het onderzoek Citizen Science.
Hun camera's (telramen genaamd) worden achter het raam van een huis gehangen, en
meten de snelheid van voorbijrijdende voertuigen.
Een camera kost € 83, en kan door het lokaal bestuur worden aangekocht.
Vraag:
Kan het bestuur een tiental van deze camera's aankopen, en beurtelings installeren op de
plaatsen waar nu niet wordt geflitst?
Dit om vast stellen waar de grootste problemen zitten.
Bvb Kerkstraat, Nachtegaalslaan, Lutgardisstraat.
2c Oversteekplaats Kortenbergsesteenweg
Aanleiding:
Zachte weggebruikers die van Hummelgem naar Steenokkerzeel willen, moeten de drukke
Kortenbergsesteenweg oversteken. Er is wel een zebrapad voorzien, maar voor kinderen
die naar school gaan, is dit onvoldoende veilig.
Vraag:
We vragen een veilige oversteekplaats voor de zachte weggebruikers die van Hummelgem
naar Steenokkerzeel gaan. Bij voorkeur met verkeerslichten die geactiveerd kunnen
worden door een drukknop.
2d Gemachtigd opzichter
Aanleiding:
In Melsbroek was geen vervanging aan de oversteekplaats voorzien in Tilia Melsbroek
tijdens de periode dat de gemachtigd opzichter die normaal de oversteek veilig begeleidt
ziek was.
Vraag:
Hoe komt het dat er geen vervangend gemachtigd opzichter was ?
Hoe gaat de gemeente dit in de toekomst opvangen als een gemachtigd opzichter afwezig
is ?
2e aanduiding fietspad 2-richtingen
Aanleiding:
Tijdens de wegenwerken op de Tervuursesteenweg, dienen de fietsers in 2 richtingen op
een 1 richtingsfietspad te rijden. Dit is niet altijd overal aangegeven door verkeersborden in
beide richtingen.
Bovendien dienen de fietsers nu over te steken op de Tervuursesteenweg waar men tegen
70 km/u rijdt in een bocht.
Vraag:
Kan in dergelijke gevallen duidelijk overal aangegeven worden dat er 2-richtingsverkeer is
op dit fietspad?
Kan waar de fietsers dienen over te steken op gevaarlijke plaatsen, de snelheid worden
aangepast naar 50 km/u?
Besluit:
Wim Mombaerts, schepen, antwoordt:
 Vorige week nog vergaderd met politie over hardrijders; volgens de metingen rijdt
nog 70% te hard in de Steenwagenstraat. De politie blijft meten en optreden. De
recentste tellingen worden door de politie online gezet.
 Vandaag werd er al gesproken met studiebureau die een mobiliteitsstudie gaan
uitvoeren in de 3 deelgemeenten, op een participatieve wijze.
 Fietsstraten of fietszones moeten gedragen worden door de bevolking en
gecombineerd worden met infrastructuurwerken.
 Actie Control Cruise: er zijn nog borden over.
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Vaak zijn het bewoners die zelf de regels niet respecteren
Transport en Mobility zijn niet-geIjkte toestellen, maar kunnen wel een indicatie zijn
van verkeersdrukte.
 Op de Kortenbergsesteenweg zijn er 2 zebrapaden: één is van AWV, het ander van
de gemeente. We zullen dit mee onderzoeken in het kader van de mobiliteitsstudie
en in ons overleg met de politie.
 Tervuursesteenweg: er moeten werken gebeuren voor de militairen, de politie heeft
de werken stilgelegd omdat de signalisatie niet correct was. De werken zijn
ondertussen bijna beëindigd. De volgende keer zijn snelheidsbeperkingen inderdaad
aangewezen. Karel Servranckx vult aan dat het jammer is dat er 's avonds nog
hindernissen op het fietspad staan, waardoor fietsers moeten oversteken.
Kurt Ryon, burgemeester, vult aan:
 De politie heeft wel teltoestellen, maar kan in smalle straten niet flitsen, om te
verbaliseren. Transport en Mobility biedt hier dus geen oplossing.
 We hebben een spandoekencampagne gedaan om mensen te sensibiliseren en de
campagne loopt verder.
 Kinderen van Humelgem kunnen perfect via trage wegen naar het centrum van
Steenokkerzeel, niet noodzakelijk via oversteekplaats Kortenbergsesteenweg.
 Over de gemachtigd opzichter aan Tilia: een gemachtigd opzichter is niet verplicht,
zijn vrijwilligers. Langdurige afwezigheden kunnen niet opgevangen worden. Enkele
weken geleden heeft de gemeente een cursus gemachtigd opzichter georganiseerd,
is al de vierde keer. Er zijn vele mensen die hun attest hebben behaald, maar we
kunnen die mensen niet verplichten om als gemachtigd opzichter te werken.
 Tervuursesteenweg: waarschijnlijk kunnen hindernissen niet verwijderd worden
omdat de werken nog niet opgeleverd zijn en mogelijk risico's inhouden.
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Vraagstelling opleidingen gemeentepersoneel. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Griet Deroover geeft toelichting over dit agendapunt :
 Welke opleidingen zijn er aangevraagd door de personeelsleden?
 wat is het opleidingsbeleid?
 hoeveel opleidingen gevolgd de laatste 5 jaar?
 hoeveel opleidingen zijn gepland het komende jaar ? en welke voor welk budget?
Besluit:
Heidi Abeloos, algemeen directeur, antwoordt :
Jaarlijks vormingsbudget voor gemeente en ocmw van ca. € 40.000 (wordt ook gebruikt).
Dit is ongeveer ca. 400 euro/personeelslid (exclusief onderwijs).
Vormingsaanvragen worden bij AD ingediend en wekelijks behandeld:
 Ofwel aanvraag door het personeelslid zelf
 Ofwel aanvraag door een afdelingshoofd voor zijn medewerkers (bv. n.a.v.
functioneringsgesprekken of wijziging wetgeving)
 Ofwel aanvraag via de afdeling P&O voor collectieve opleidingen
Waarover gaan de opleidingen?
 Kennis verwerven of verdiepen:
o wetswijzigingen, nieuwe procedures enz. (actualiteit)
o specialisatie in een materie, bv. overheidsopdrachten, welzijnswetgeving,
arbeidswetgeving, ruimtelijke ordening enz.
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Competenties verwerven of verdiepen: bv.
o Software
o Timemanagement
o Efficiënt vergaderen
o Samenwerken/teamopleidingen
o ...
Voor alle personeelsgroepen wordt vorming voorzien, leidinggevenden, administratie,
poetspersoneel, arbeiders, …
Over de laatste 5 jaar zijn er ca. 370 vormingsaanvragen geweest (d.i. ca 74/jaar).
Een aanvraag kan gaan over 1 of meerdere personeelsleden.
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Vraagstelling over of de gemeente een waterbeleidsplan/klimaatadaptatieplan kan
opstellen ikv de droge zomers en natte winters. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Griet Deroover geeft toelichting over dit agendapunt :
Aanleiding:
Van de site VVSG:
https://vvsg.be/kennisitem/vvsg/klimaatadaptatie
Door de klimaatverandering veranderen de weerspatronen. Wetenschappers voorspellen
meer neerslag in de winter en meer hitte en droogte in de zomer afgewisseld met zeer
hevige regenbuien.
Deze extremere weersomstandigheden beïnvloeden onze dagelijkse leefkwaliteit in allerlei
facetten: gezondheid, waterveiligheid, mobiliteit, … .
Gemeenten spelen een belangrijke rol in veel van deze beleidsdomeinen en kunnen hierin
de effecten van deze extremere weersomstandigheden mee helpen milderen. Hierbij
kunnen ze maximaal inzetten op maatregelen die ook de leefkwaliteit verhogen.
Klimaatadapatie wordt leefkwaliteit.
Er is grotere zekerheid over de toename van droogte en lokale overstromingen in de zomer.
Net deze zomerse effecten vragen meer aandacht voor het vasthouden en afvoeren van
regenwater via kleine opwaartse regenwater- en grachtenstelsels. De gemeenten en hun
rioolbeheerders beheren die systemen. Meer decentrale mogelijkheden voor infiltratie en
berging van regenwater zullen nodig zijn. Ook kunnen we zoeken naar maatregelen om de
schade bij water op straat te beperken.
We dienen zelf te kunnen voorzien in voldoende regenwater: hiervoor moeten meerdere
waterbuffers worden aangelegd waar bij zware regenval het water kan worden opgevangen,
en bij zware droogtes het water kan worden uitgehaald.
Ook in de ruimtelijke ordening moet hiermee rekening gehouden worden: de bronnen die
onze gemeenten tellen moeten bewaard en opgewaardeerd worden, ondergrondse garages
waarvoor enorme debieten aan water moeten worden weggepompt moeten verboden
worden – de gemeente dient een duidelijk plan te voorzien om te bekijken welke impact een
bouwplan kan hebben op het water in onze gemeente, regenwaterputten en
waterdoorlatende opritten/parkings moeten een plicht worden …
We zien hiervan een goed voorbeeld in het schepencollege van 16/9/19 punt 2:
"Aanleg van een parking voor werknemers en bezoekers van het repatriëringscentrum
127bis"2
Advies van de dienst ruimtelijke ordening:
Ook moet er rekening gehouden worden dat de funderingslaag bestaat uit waterdoorlatende
materialen, zodat er een maximale infiltratie kan gegarandeerd worden en geen
wateroverlast kan gecreëerd worden in de toekomst.
Volgende voorwaarden worden voorgesteld:
regenval
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vraag:
We vragen hier een aangepast waterbeleidsplan/klimaatadaptatieplan op alle vlakken, want
water zal in de toekomst het nieuwe goud worden… De schaarste van water de laatste
zomers maakt dat duidelijk. Nemen jullie dit zeker mee in het meerjarenplan?
Besluit:
Marleen Ral, schepen, antwoordt dat in ons Strategisch Meerjarenplan een
waterbeleidsplan/klimaatadaptatieplan wordt voorzien, in samenwerking met een externe
partner.
Geert Laureys, schepen, antwoordt dat we een afspraak hebben met BAC voor het
bewateren van de voetbalvelden.
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Vraagstelling over naamgeving trage wegen. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Ann Goovaerts geeft toelichting over dit agendapunt :
Aanleiding
Een aantal trage wegen in onze gemeente krijgen een nieuwe naam.
Feiten, context, argumentatie
Op de vorige gemeenteraad werden een aantal nieuwe benamingen voor voetwegen
goedgekeurd.
Groen mandataris Bart Verstockt maakte de opmerking dat het wel zo handig zou zijn dat
de officiële benamingen worden behouden op de naamborden, en dit onder de naam die de
gemeente aan deze voetwegen wil geven.
Schepen Marleen Ral opperde dat dit niet nodig was.
Vraag:
Graag willen wij toch nogmaals aandringen dit toch te doen. Op de nu reeds aanwezige
borden staan zowel de naam die gemeente gaf, als de officiële naam (nummer van de
voetweg). Dit is noodzakelijk, aangezien wandelaars zich baseren op kaarten waar de
officiële benamingen vermeld worden.
Besluit:
Marleen Ral, schepen, stelt dat ze zich vorige keer heeft vergist. Het nummer en de naam
staan op het bord.
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Vraagstelling over Fritaliaan. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Ann Goovaerts geeft toelichting over dit agendapunt :
Aanleiding
Sluiting frituur De Fritaliaan in Melsbroek
Feiten, context, argumentatie
Frituur de Fritaliaan in Melsbroek werd op 16/9 gedwongen tijdelijk te sluiten, en dit ten
gevolge van een klacht die werd ingediend bij de provincie.
Als we het verloop van de aanvraag en de vergunning bekijken, stellen we vast dat er toch
een aantal vreemde zaken zijn gebeurd :
De omgevingsvergunnings aanvraag komt binnen bij de gemeente op 17 maart 2019.
Er werd geen openbaar onderzoek gehouden, omdat dit soort aanvragen voor een
omgevingsvergunning niet moeten openbaar gemaakt worden.
Fritaliaan gaat reeds open op 28 april. Hiermee wordt een risico genomen: er is dan nog
geen vergunning afgeleverd, laat staan dat de aanplakking van de voorwaardelijke
omgevingsvergunning afgeleverd door het CBS kan gebeuren.
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Per 1 juli 2019 keurt het CBS de aanvraag goed. Dan dient de aanplakking van deze
beslissing te gebeuren op initiatief van de aanvrager, en dit gedurende 30 dagen. Dit
gebeurt.
Op 16/9/2019 wordt de Fritaliaan verplicht te sluiten
Vragen :
1. Waarom stond het bestuur de opening toe, en was het zelfs ostentatief aanwezig, ook als
was er nog geen definitieve vergunning?
2. Is het niet wenselijk om op het moment van de ontvangst van een aanvraag een aantal
duidelijke richtlijnen te laten ondertekenen voor ontvangst en kennisname, o.m. houdende
de waarschuwing dat niet kan begonnen worden met de aangekondigde activiteiten,
vooraleer het CBS een vergunning heeft afgeleverd?
Besluit:
Wim Mombaerts, schepen, antwoordt dat als je een zaak wil starten, dan kan je 4x30 dagen
een tijdelijke vergunning krijgen (Vrijstellingsbesluit).
Maar je moet tijdens die periode ook een permanente vergunning aanvragen, rekening
houdende met een mogelijk bezwaar.
Er wordt dan een hoorzitting georganiseerd bij de provincie, waar beide partijen hun
standpunt kunnen toelichten, vooraleer de Bestendige Deputatie zich definitief uitspreekt.
De mensen hebben bij de voorbespreking mondeling alle informatie gekregen.
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Vraagstelling over onderwijs M-Decreet. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Jan Van hoof geeft toelichting over dit agendapunt :
Aanleiding:
Het M-decreet in het onderwijs wordt afgeschaft en vervangen
“begeleidingsdecreet”.
Vragen:
· Graag algemene toelichting omtrent het verschil tussen deze decreten.
· Wat heeft het M-decreet concreet betekend voor Piramide en Tilia ?
· Wat verandert er in Piramide en Tilia met de komst van het nieuwe decreet ?

door

een

Besluit:
Kurt Ryon, burgemeester, antwoordt:
 Dit voorstel staat in het regeerakkoord, er is nog niets uitgewerkt, dus er is nog geen
concrete informatie beschikbaar
 We hebben extra middelen en begeleiding gekregen voor de kinderen die door het
M-decreet in onze gewone basisscholen zijn terechtgekomen, maar dit was vaak
onvoldoende.
 Wat brengt de toekomst? Vlaanderen voorziet meer geld voor kleuteronderwijs en
Vlaamse les.
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Vraagstelling over het nieuw inschrijvingsrecht in het onderwijs. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Jan Van hoof geeft toelichting over dit agendapunt :
Aanleiding:
Op 1 september 2019 zijn de nieuwe regels voor het inschrijven van leerlingen voor het
schooljaar 2020-2021 ingegaan. Het betreffende decreet werd gestemd op 24 april 2019.
Basisscholen moeten tegen 15 november 2019 belangrijke beslissingen nemen. Ze
moeten beslissen of ze willen kunnen weigeren op basis van capaciteit en bijgevolg digitaal
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moeten aanmelden. Ze moeten ook aangeven met welk aanmeldingsdossier ze zullen
werken, een standaarddossier of een eigen dossier. Aangezien aanmeldende scholen
verplicht samenwerken binnen gemeenten is overleg vóór 15 november noodzakelijk.
Vragen:
Welke beslissingen werden er genomen in het kader van het nieuwe inschrijvingsrecht ?
Wanneer werden deze beslissingen genomen ?
Besluit:
Kurt Ryon, burgemeester, antwoordt dat we vorig jaar al een test hebben gedaan met
digitaal aanmelden, maar dit is heel goed verlopen, waardoor we dit jaar een mooie
doorstart kunnen maken.
Vandaag was er een vergadering met de directies van alle scholen van Steenokkerzeel,
waarbij alle scholen hebben toegestemd om dit project voort te zetten.
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