1

Notulen van de gemeenteraad van
21 november 2019
Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Schepenen
Clémence Maes, Jan Van hoof, 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, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd Karel Servranckx, Gilbert Lesage, Raadsleden

Agenda:
Openbaar ....................................................................................................................................... 2
notulen ....................................................................................................................................... 2
1

Goedkeuring notulen vorige zitting. .................................................................................. 2

openbare werken ....................................................................................................................... 2
trage wegen ............................................................................................................................ 2
2

Naamgeving nieuwe trage wegen - definitieve aanvaarding ............................................. 3

secretariaat ................................................................................................................................ 6
3

Bepalen van de rangorde van de raadsleden ................................................................... 6

4

Interza : Jaarvergadering op 10 december 2019. ............................................................. 7

5

PBE : Buitengewone algemene vergadering op 20 december 2019 ................................. 8

6

Riobra : Buitengewone algemene vergadering op 18 december 2019 - Aanstelling
plaatsvervangend afgevaardigde. .................................................................................... 9

7

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Brabantse Kouters Oost: oprichting van en
toetreding tot de projectvereniging, goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk
reglement, de gemeentelijke bijdrage en de aanduiding van gemeentelijke
vertegenwoordigers ....................................................................................................... 10

welzijn ...................................................................................................................................... 12
8

Ontwerp statuten en afsprakennota vzw Eerstelijnszone BraViO ................................... 12

financiën .................................................................................................................................. 14
9

Autonoom Gemeentebedrijf: prijssubsidie 2019 - 2e semester....................................... 14

bijkomende agendapunten ..................................................................................................... 17
10

Vraagstelling aangaande fietspad Breemstraat-Kerkdreef. (Open VLD-fractie) ............. 17

11

Vraagstelling over tuinmuur voormalige pastorie in Perk. (Open VLD-fractie) ............... 18

12

Vraagstelling over proefopstellingen in verschillende straten. (Open VLD-fractie) ......... 18

13

Vraagstelling over kostprijs gemeenteaandeel Sint-Cajetanusschool. (Open VLD-fractie)
...................................................................................................................................... 19

14

Vraagstelling over kostprijs aanpassingswerken gemeentehuis. (Open VLD-fractie) .... 19

2
15

Vraagstelling over contractbreuk Haviland assistentiewoningen. (Open VLD-fractie) .... 19

16

Vraagstelling voor welk sociaal doel zal het OCMW-gebouw gebruikt worden. (Open
VLD-fractie).................................................................................................................... 19

17

Vraagstelling aangaande woning Mulslaan. (Open VLD-fractie) .................................... 20

18

Vraagstelling wat het sociaal beleid is van de schepen van sociale zaken voor deze
legislatuur, inhoud. (Open VLD-fractie) ......................................................................... 20

19

Vraagstelling aangaande toelagen aan chiro en scouts voor de renovatie van hun
lokalen. (Open VLD-fractie) ........................................................................................... 21

20

Vraagstelling over de fileleed 's morgens en 's avonds in de Sint-Jannekensstraat. (Open
VLD-fractie).................................................................................................................... 21

21

Vraagstelling aangaande inhuldigingsplaten van het gemeentehuis. (Open VLD-fractie)
...................................................................................................................................... 21

22

Vraagstelling over het voorzien van een zebrapad Mulslaan Steenokkerzeel. (Groenfractie) ............................................................................................................................ 22

23

Vraagstelling over uitbreiding zone 50 Tervuursesteenweg Perk-Melsbroek. (Groenfractie) ............................................................................................................................ 22

24

Vraagstelling aangaande tijdelijke parking MC center. (Groen-fractie) .......................... 23

25

Vraagstelling aangaande RUP Melsbroek. (Groen-fractie) ............................................ 23

26

Vraagstelling reanimatiecursus AED-toestel huidige gemeenteraadsleden.
(Groenfractie) ............................................................................................................................ 24

27

Vraagstelling aangaande procedures Vilvoorde-Londerzeel vs brandweer. (Groenfractie) ............................................................................................................................ 24

28

Vraagstelling onderzoek naar toepassing nieuw decreet op trage wegen
Chiropleintje/pastorijpleintje Melsbroek. (Groen-fractie) ................................................ 25

29

Vraagstelling aangaande afhandeling van gegroepeerde werken. (sp.a-fractie)........... 25

30

Vraagstelling over tijdelijke verkeersremmers Damlaan. (sp.a-fractie) ........................... 26

31

Vraagstelling aangaande meubilair feestzaal Teniers. (sp.a-fractie).............................. 26

32

Vraagstelling aangaande ingebruikname blokspots. (sp.a-fractie) ................................. 26

Openbaar
notulen
1

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

openbare werken
trage wegen

3
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Naamgeving nieuwe trage wegen - definitieve aanvaarding
Aanleiding:
Sinds 2013 heeft de gemeente samen met talrijke vrijwilligers haar voetwegen
geïnventariseerd en daarna in een participatieproject (2015) i.s.m. de provincie en een
participatiebureau de bevolking geconsulteerd om te bekijken welke voetwegen vandaag
zinvol zijn om opnieuw open gesteld te worden. Op basis van de wenslijnen uit het
participatietraject en de gemeentelijke beleidsplannen kreeg elke trage weg een aantal
punten toegekend. Aan de hand van dit puntensysteem werd zo een objectieve lijst van de
prioritair aan te pakken wegjes opgesteld.
Vanaf begin 2017 tot en met medio 2019 werd voor 5 vergeten trage wegen succesvol
onderhandeld en een verleggingsprocedure doorlopen. Daarnaast worden 3 trage wegen
opengesteld volgens de ligging in de atlas. Deze nieuwe trage wegen dienen nog uitgerust
te worden met een naambordje. In het najaar van 2019 kan de gemeente opnieuw
deelnemen aan een provinciale samenaankoop voor trage wegen-naambordjes (deadline
eind november), hiervoor dient dan wel voor een aantal trage wegen eerst een
naamgevingsprocedure doorlopen te worden.
Feiten, context en argumentatie:
Naamgeving en bebording trage wegen 2013-2014
In 2012-2013 werd een straatnaamgevingsprocedure doorlopen voor de trage wegen die
toen toegankelijk waren (voorlopige aanvaarding 18 oktober 2012 en definitieve
aanvaarding 31 januari 2013).
In 2013 werd via een samenaankoop van de provincie voor de eerste maal naambordjes
geplaatst langsheen de trage wegen. In 2014 volgde een 2de ronde.
Naamgeving en bebording 2019
Zoals gebruikelijk werd voorafgaand aan de naamgevingsronde van 2019 opnieuw advies
gevraagd aan de Cultuurraad en Heemkring (in navolging van collegebesluit 12.08.2019),
deze zijn opgenomen in onderstaande tabellen. De voorstellen tot naamgeving hieronder
werden voorlopig aanvaard door de gemeenteraad in zitting van 19 september 2019. In
navolging van het collegebesluit van 30 september 2019 werd er een openbaar onderzoek
georganiseerd van maandag 4 oktober 2019 tot en met maandag 4 november 2019, er
werden geen bezwaarschriften ingediend.
Zoals de procedure voorschrijft werd binnen het openbaar onderzoek advies gevraagd aan
de Cultuurraad over de voorliggende straatnamen, op 17 oktober 2019 bracht de
Cultuurraad een positief advies uit (zie bijlage).
Nieuwe trage wegen waarvan de naam kan overgenomen worden uit de atlas der
buurtwegen
Voor volgende trage wegen die worden opengesteld in navolging van het inventarisatie- en
participatieproject Trage Wegen kan de naam uit de atlas der buurtwegen overgenomen
worden (deze werden niet gewijzigd bij de naamgevingsprocedure van 2013):
 voetweg 42 te Perk (2 delen, namelijk Driebundersweg-Boektsestraat en
Boektsestraat-Meulekensweg): Hasselsvoetweg
 voetweg 30 te Perk (tussen voetweg 28 en Breemstraat): Kleinenvoetweg
Trage wegen die een nieuwe straatnaam nodig hebben
Bij de naamgevingsronde van 2013 werden enkele trage wegen die reeds open en in
gebruik zijn over het hoofd gezien, het gaat over voetweg 68 (tussen Wambeekstraat en
Keistraat) en 82 (tussen Billaststraat en Processieweg) te Steenokkerzeel. Voetweg 68
(tussen Wambeekstraat en Keistraat) heeft volgens de atlas dezelfde naam als voetweg 69,
namelijk Perkstichelweg, dit is zeer verwarrend. Voetweg 28 was reeds gedeeltelijk
toegankelijk en wordt nu volledig opengesteld, hier werd gekozen voor de naam die gekend
was in de volksmond. Zie kaartmateriaal in bijlage.
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Deelgemeente

vw/bw

Ligging te benoemen of te wijzigen deel

Steenokkerzeel

voetweg 82

Tussen Billaststraat en Processieweg

Steenokkerzeel

voetweg 68

Tussen Keistraat en Wambeekstraat

Perk

voetweg 28

Tussen Verdeyenstraat en Breemstraat

(1) Naar het 'Lattenveld' dat vlakbij lag, maar intussen is opgegaan in het
luchthavendomein.
(2) Aan de nabijgelegen Keistraat is in de 19de eeuw een grafveld ontdekt met
Merovingische vondsten (6de/7de eeuw), zoals een scramasax (een soort zwaard).
Trage wegen waarvoor een wijziging van de straatnaam noodzakelijk is
Voor een aantal andere voet- en buurtwegen dient de naam die ze kregen in de procedure
van 2013 gewijzigd te worden, omdat er nieuwe delen van deze trage wegen opengesteld
worden, waardoor er zonder naamwijziging gefragmenteerde stukken weg zouden ontstaan
die dezelfde naam hebben maar geen visuele link hebben, dit is het geval voor voetweg 38
te Perk (deel Molenweg-Pastoriestraat en deel Kampenhoutsesteenweg-Kerkdreef). Zie
bijgevoegd kaartmateriaal vw38_A3.pdf.
Deelgemeente vw/bw

Ligging te benoemen of te wijzigen deel Naam atlas

Perk

voetweg 38 tussen Pastoriestraat en Molenweg
Bouktkerkweg
achter kerk, tussen Kampenhoutsestwg en
Perk
voetweg 38
Bouktkerkweg
Kerkdreef
(3) Naar de patroonheilige van de kerk van Perk.

Naam

Boektk

Boektk

Een aantal trage wegen vormen visueel 1 aaneengesloten geheel, maar bestaan juridisch
uit fragmenten van verschillende voet- en buurtwegen, hier wordt best gekozen voor één
straatnaam, in plaats van de verschillende onderdelen apart te benoemen, dit is het geval
voor voetweg 26 (deel) en buurtweg 15 (deel) te Melsbroek. In de straatnaamgevingsronde
van 2012-2013 werd aan bw 15 en vw 26 de naam Oudebosweg toegekend, maar werd
geen rekening gehouden met de versnippering van deze wegen. Zie bijgevoegd
kaartmateriaal A3 Floordam met uitgangssituatie en gewenste situatie.
Deelgemeente vw/bw

Ligging te benoemen of te wijzigen deel

Naam atlas

Melsbroek
voetweg 26
stuk A - B op de kaart
Oude Boschvoetweg
Melsbroek
buurtweg 15 stuk E- F-G op de kaart
Oude Boschstraet
(4) het noordoostelijke deel van het Floordambos (waar deze voetweg doorheen loopt)
heette op de Ferrariskaart (1777) Gasthuys Bosch.
Rechtzetting van fouten in de naamgevingsprocedure van 2013. Voor bw 15, zie bijgevoegd
kaartmateriaal A3 Floordam met uitgangssituatie en gewenste situatie.
vw/bw

Ligging te
benoemen of te
wijzigen deel

Naam atlas Naam OO 2012

Advies
Voorstel
Cultuurraa
gemeentedienste
d,
n
Heemkring

Melsbroek

buurtweg 15

GillijnsstraatVogelzangvijver

Oude
Boschvoetw Oudebosweg
eg

Blijft Vogelzang

akkoord

Melsbroek

buurtweg 15

stuk G-H op de kaart

Oude
Oudebosweg
Boschstraet

Veldekensweg
voor
eenvormigheid

akkoord

Deelgemeente

N

O
O
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Steenokkervoetweg 70
zeel
Steenokkervoetweg 79
zeel

achter Haachtsestwg
61, 59, 57
tussen vw 56
Kazeweg en de
Kerckhove
d'Exaerdestraat

Slangennee
Slangenneestweg
Hangenneestweg
akkoord
stweg
(5)
Campveldniet gewijzigd
weg

Kampveldweg (6) akkoord

(5) correctie foute lezing atlas
(6) aanpassing hedendaagse spelling
Straatnaamgevingsprocedure
Bij een procedure voor een nieuwe straatnaam of wijziging van een straatnaam moeten de
volgende stappen gevolgd worden:
1. Vaststellen van de noodzaak van de naam van een straat
2. Overmaken van vraag aan de cultuurraad. Het is niet verplicht om voorafgaandelijk
advies te vragen aan de cultuurraad, wel gebruikelijk.
3. Formuleren van voorstel door de cultuurraad
4. College beslist over de voorlopige naam
5. Voorlopige aanvaarding van de naam door de gemeenteraad
6. Organiseren van een openbaar onderzoek (30 dagen) door:
 aanplakking (bv aan gemeentehuis en onder de bestaande
straatnaamborden);
 een adviesvraag te richten aan de gemeentelijke cultuurraad. Het
gemeentebestuur is verplicht het advies te vragen. Indien het advies van
de cultuurraad niet binnen de dertig dagen wordt meegedeeld, wordt het
als gunstig beschouwd. Het advies is niet bindend. De gemeenteraad
kan er dus wettelijk van afwijken.
 bij een wijziging van een straatnaam dienen ook de betrokkenen
(aanwonenden 18+ en alle eigenaars woonachtig in België)
aangeschreven te worden omtrent het openbaar onderzoek. In dit geval
gaat het om een trage weg waar geen huizen kunnen gebouwd worden,
dus worden de eigenaren van de bedding en/of aanpalende percelen
aangeschreven.
7. Behandelen van eventuele bezwaren
8. Definitieve beslissing door de gemeenteraad
In bijlage is opgenomen:
 advies Heemkring 22.08.2019
 advies Cultuurraad 30.08.2019
 kaartmateriaal met de nieuwe en te wijzigen trage wegen-straatnamen
 advies Cultuurraad binnen procedure openbaar onderzoek 17.10.2019
Juridische overwegingen:
Werkdocument VVSG Straatnaamgeving en Huisnummering, versie 28 augustus 2014.
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.
Het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2013 houdende definitieve aanvaarding
naamgeving buurt- en voetwegen.
Het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en
pleinen (B.S. 7 april 1977), gewijzigd bij:
o Het decreet 1 juli 1987 houdende wijziging van het decreet van 28 januari
1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen,
B.S. 1 september 1987;
o Het decreet 4 februari 1997 tot wijziging van het decreet van 28 januari 1977
tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, B.S. 25
februari 1997;
o Het decreet 29 november 2002 houdende wijziging van het decreet van 28
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januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en
pleinen, B.S. 17 december 2002 bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is
voor het toekennen of wijzigen van nieuwe namen aan openbare wegen en
pleinen.
Besluit:
Met 20 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Jan Van hoof, Annie
Berckmans, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Ronny De Caerlé, Sandra Ceuleers,
Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele,
Griet Deroover), 1 onthouding (Rudy Peeters)
1. De raad neemt kennis van het positieve advies van de Cultuurraad.
2. De raad beslist de straatnamen Lattenveldweg (vw 82), Merovingenweg (vw 68),
Pastorieweg (vw 38), Sint-Niklaaskerkweg (vw 38), Gasthuisbosweg (vw 26), Kleine
Veldekensweg (bw 15), Lange weg (vw 28), Vogelzang (bw 15), Veldekensweg (bw 15),
Slangenneestweg (vw 70) en Kampveldweg (vw 79) voor bovenvermelde wegdelen
definitief te aanvaarden.
secretariaat
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Bepalen van de rangorde van de raadsleden
Aanleiding:
Naar aanleiding van het ontslag van Bart Verstockt van 13 oktober 2019 als raadslid en de
aanstelling van Jan Van hoof als raadslid vanaf 24 oktober 2019, dient er opnieuw een
rangorde van de raadsleden bepaald te worden, op basis van anciënniteit en leeftijd.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur, met name artikel 6 § 7.
Besluit:
1. De rangorde van de raadsleden op basis van anciënniteit wordt als volgt bepaald:
Gemeenteraadslid Datum eerste installatie als gemeenteraadslid

Naamstemmen

Karel Servranckx

02.01.1983 – 01.01.2013

735

Wim Mombaerts

12.01.1995

715

Kurt Ryon

04.01.2001

2.681

Clémence Maes

25.11.2004

271

Jan Van hoof

02.01.2007 - 31.12.2018

109

Annie Berckmans

02.01.2007 – 19.11.2015

159

Jelle Mombaerts

02.01.2013

580

Geert Laureys

02.01.2013

579

Marleen Ral

02.01.2013

377

Gilbert Jaspers

25.06.2015

141

Rudy Peeters

28.01.2016

180

Hannelore Velaerts

08.01.2019

377

Liesbeth Degrève

08.01.2019

316

Bruno Peeters

08.01.2019

311

Ronny De Caerlé

08.01.2019

311
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Sandra Ceuleers

08.01.2019

298

Werner
(Smile)
Vanderborght

08.01.2019

295

Peggy Lepage

08.01.2019

261

Ann Goovaerts

08.01.2019

216

Alen Cilic

08.01.2019

202

Yvette Van Daele

08.01.2019

192

Gilbert Lesage

08.01.2019

162

Griet Deroover

08.01.2019

138

2. De rangorde van de raadsleden op basis van leeftijd wordt als volgt:
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Gemeenteraadslid

Geboortedatum

Naamstemmen

Hannelore Velaerts

28.09.2000

377

Alen Cilic

02.01.1995

202

Jelle Mombaerts

18.09.1992

580

Sandra Ceuleers

03.04.1979

298

Griet Deroover

14.09.1976

138

Kurt Ryon

24.05.1975

2.681

Geert Laureys

26.03.1975

579

Ann Goovaerts

08.02.1974

216

Werner
(Smile)
Vanderborght

17.10.1973

295

Peggy Lepage

04.10.1973

261

Bruno Peeters

22.01.1973

311

Liesbeth Degrève

12.08.1968

316

Wim Mombaerts

11.07.1965

715

Rudy Peeters

08.06.1962

180

Marleen Ral

28.01.1962

377

Ronny De Caerlé

19.10.1958

311

Gilbert Jaspers

25.05.1958

141

Yvette Van Daele

09.01.1956

192

Jan Van hoof

04.06.1954

109

Annie Berckmans

03.01.1953

159

Gilbert Lesage

10.04.1948

162

Clémence Maes

31.12.1946

271

Karel Servranckx

13.10.1945

735

Interza : Jaarvergadering op 10 december 2019.
Aanleiding:
Brief van de intercommunale Interza van 11 oktober 2019 waarin wordt meegedeeld dat de
jaarvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 10 december 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 artlkel 22 van de statuten.
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2. Goedkeuring van de notulen van 19 juni 2G19 (bijiage 1)
3. Begroting 2020 - verdeling van de werkingsmiddelen: toelichting - goedkeuring (bijiage 2)
4. Goedkeuring beleidsplan 2019-2024 (bijiage 3)
5. Varia.
Feiten, context en argumentatie:
De afgevaardigden voor de algemene vergadering van Interza werden op 28 februari 2019
door de gemeenteraad aangeduid voor de hele legislatuur.
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:
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), 2 onthoudingen (Annie Berckmans, Alen Cilic)
1. De agendapunten van de jaarvergadering van Interza van 10 december 2019
worden goedgekeurd, en de aangestelde volmachtdragers, Clémence Maes, Yvette
Van Daele en Peggy Lepage, effectief afgevaardigden, te mandateren om op de
jaarvergadering van 10 december 2019 te handelen en te beslissen overeenkomstig
de onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
2. Interza zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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PBE : Buitengewone algemene vergadering op 20 december 2019
Aanleiding:
Per brief van 18 september 2019 werd de bijeenroeping en toelichtende documentatie
overgemaakt voor de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van PBE voor vrijdag
20 december 2019 om 19.00 uur in het Fluvius-gebouw (Feestzaal), Diestsesteenweg 126
te 3210 Lubbeek.
Door de recente ontwikkelingen inzake de decretale context en de daarmee gepaard
gaande mogelijke evoluties binnen de organisatie van de netinfrastructuur-sector, heeft de
Raad van Bestuur van PBE op 21 oktober 2019 beslist om het voorstel tot fusie door
overneming van PBE en Riobra door Iverlek niet langer te handhaven.
Concreet betekent dit dat het agendapunt 0. omtrent de inlijving van de reserves in het
kapitaal en het agendapunt 1. omtrent het voorstel van fusie integraal worden geschrapt als
agendapunten op deze Algemene Vergadering in buitengewone zitting.
De agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering werd door de Raad van Bestuur
op 21 oktober 2019 als volgt samengesteld:
1. Terugbetaling en schrapping van de aandelen G.
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.
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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:
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), 2 onthoudingen (Annie Berckmans, Alen Cilic)
1. De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van PBE van 20
december 2019 worden goedgekeurd, en de aangestelde volmachtdragers, Kurt
Ryon, effectief afgevaardigde of Wim Mombaerts, plaatsvervangend afgevaardigde,
te mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van PBE van 20
december 2019 en te handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige
beslissing van de gemeenteraad.
2. PBE zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Riobra : Buitengewone algemene vergadering op 18 december 2019 - Aanstelling
plaatsvervangend afgevaardigde.
Aanleiding:
Per brief van 17 september 2019 werd ons de bijeenroeping en toelichtende documentatie
overgemaakt voor de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van Riobra voor
woensdag 18 december 2019 om 18.00 uur in het Fluvius-gebouw, Diestsesteenweg 126 te
3210 Lubbeek.
Door de recente ontwikkelingen inzake de decretale context en de daarmee gepaard
gaande mogelijke evoluties binnen de organisatie van de netinfrastructuur-sector, heeft de
Raad van Bestuur van Riobra op 21 oktober 2019 beslist om het voorstel tot fusie door
overneming van PBE en Riobra door Iverlek niet langer te handhaven.
Concreet betekent dit dat het eerste agendapunt omtrent het voorstel van fusie integraal
wordt geschrapt als agendapunt op deze Algemene Vergadering in buitengewone zitting.
De agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering werd door de Raad van Bestuur
op 21 oktober 2019 als volgt samengesteld:
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 de door
de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.
2. Code goed bestuur.
3. Statutaire benoemingen.
4. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
5. 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 :
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Jan Van hoof bekomt 17 stemmen;
Karel Servranckx bekomt 2 stemmen;
An Goovaerts bekomt 2 stemmen.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 432, alinea 3,
waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor de
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering.
Besluit:
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), 2 onthoudingen (Annie Berckmans, Alen Cilic)
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
Riobra, voor de duur van de huidige legislatuur.
2. De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Riobra van 18
december 2019, worden goedgekeurd, en de aangestelde volmachtdragers , Griet
Deroover, effectief afgevaardigde, of Jan Van hoof, plaatsvervangend
afgevaardigde, te mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van
Riobra van 18 december 2019 en te handelen en te beslissen overeenkomstig de
onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
3. Riobra zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
7

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Brabantse Kouters Oost: oprichting van
en toetreding tot de projectvereniging, goedkeuring van de statuten en het
huishoudelijk reglement, de gemeentelijke bijdrage en de aanduiding van
gemeentelijke vertegenwoordigers
Aanleiding:
Vermits Steenokkerzeel heel wat waardevolle historische gebouwen en sites op haar
grondgebied telt, besteden we deze legislatuur extra aandacht aan erfgoed en patrimonium.
Een eerste stap is deelname aan een op te richten Intergemeentelijke Onroerend
Erfgoeddienst.
Feiten, context en argumentatie:
Gezien de meerwaarde van een intergemeentelijke samenwerking rond bouwkundig
erfgoed, landschappelijk erfgoed en archeologie en de complementariteit met de werking
van Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw (RLBK) heeft RLBK het initiatief genomen
om samen met de gemeenten in de Brabantse Kouters de oprichting van Intergemeentelijke
Onroerend Erfgoeddiensten voor te bereiden.
Het voorstel tot oprichten van IOED’s in de Brabantse Kouters en toetreden van de
gemeente werd door RLBK aan het college toegelicht. De startnota en presentatie i.k.v.
deze toelichting werden als dossierstukken toegevoegd. Het college verklaarde zich op 13
mei en 15 juli 2019 principieel akkoord om de oprichting van een projectvereniging en
opmaak van een aanvraagdossier voor erkenning als IOED bij de Vlaamse Overheid mee
voor te bereiden.
Voor de oprichting van deze vereniging werd en wordt een participatietraject met
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vertegenwoordigers van de verschillende gemeenten en doelgroepen doorlopen. Op basis
van dit traject wordt het aanvraagdossier opgemaakt; een aanvraagdossier dat een
omgevingsanalyse, beleidsplan, organisatiestructuur en meerjarenbegroting omvat.
De oprichting van de projectvereniging is voorzien op 18 december 2019; dit om toe te laten
dat de projectvereniging nog vóór de deadline van 15 januari 2020 het aanvraagdossier
voor erkenning als IOED bij de Vlaamse Overheid kan indienen.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van 1 stemgerechtigd
effectief afgevaardigde (lid college) in deze projectvereniging.
De stemming geeft volgende uitslag :
Jelle Mombaerts bekomt 17 stemmen;
Geert Laureys bekomt 1 stem;
Marleen Ral bekomt 1 stem;
Er zijn 2 blanco stemmen.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van 1 plaatsvervangend
stemgerechtigd afgevaardigde (lid van college) in deze projectvereniging.
De stemming geeft volgende uitslag :
Marleen Ral bekomt 14 stemmen;
Jelle Mombaerts bekomt 2 stemmen;
Geert Laureys bekomt 2 stemmen;
Er zijn 2 blanco stemmen.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van 1 effectief
afgevaardigde (raadslid) met raadgevende stem in deze projectvereniging.
De stemming geeft volgende uitslag :
Jan Van hoof bekomt 17 stemmen;
Annie Berckmans bekomt 2 stemmen;
Ann Goovaerts bekomt 2 stemmen.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van 1 plaatsvervangend
afgevaardigde met raadgevende stem (raadslid) in deze projectvereniging.
De stemming geeft volgende uitslag :
Gilbert Lesage bekomt 10 stemmen;
Karel Servranckx bekomt 2 stemmen;
Griet Deroover bekomt 9 stemmen.
Juridische overwegingen:
Volgende decreten en besluiten zijn van toepassing op deze beslissing:
 het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder
Hoofdstuk 3 van deel 3
 het Onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 2013, in het bijzonder Hoofdstuk 3,
Afdeling 3
 het Onroerend erfgoedbesluit van 16 mei 2014, in het bijzonder Hoofdstuk 3,
Afdeling 3
Plaats in beleidsplan en budget:
Dit besluit houdt een financiële verbintenis in zoals beschreven in artikel 20 van de statuten.
De Vlaamse Overheid voorziet na erkenning van de IOED een jaarlijkse basisfinanciering.
De provincie Vlaams-Brabant voorziet momenteel nog een jaarlijkse projectfinanciering,
maar het is onzeker of deze behouden blijft.
De gemeentebesturen co-financieren de projectvereniging via een jaarlijkse subsidie die
bestaat uit een vast basisbedrag van 2.500 euro en een variabele bijdrage op basis van het
aantal inwoners. Elk gemeentebestuur betaalt voor de variabele bijdrage 0,11 euro per
inwoner. Het bevolkingscijfer wordt vastgesteld aan de hand van de jongste gepubliceerde
officiële statistieken van de overheid. Het volledige subsidiebedrag wordt jaarlijks aangepast
volgens de gezondheidsindex met als referentie de index op het moment van oprichting van
de projectvereniging. De bijdragen worden jaarlijks aangepast op basis van de
bevolkingscijfers volgens Statbel en geïndexeerd volgens de gezondheidsindex. De
referentie voor indexering is de oprichtingsdatum van de IOED (gepland op 18 december
2019).
Concreet betekent dit voor Steenokkerzeel, op basis van het huidige bevolkingsaantal, een
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jaarlijks
bedrag
van
€
3.805,86,
bij
Een budget van € 5 000 wordt vanaf 2020 jaarlijks in de begroting voorzien.

toetreding.

Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De gemeenteraad stemt in met de oprichting van een projectvereniging in de zin van
hoofdstuk 3 van titel 3 van het Decreet Lokaal Bestuur, als Intergemeentelijke
Onroerend Erfgoeddienst Brabantse Kouters Oost.
2. De gemeenteraad stemt in het ontwerp van statuten, huishoudelijk reglement en de
gemeentelijke bijdrage.
3. De gemeenteraad stemt in met de indiening van een aanvraag tot erkenning van de
projectvereniging als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst op basis van een
aanvraagdossier, conform de samenvattende nota met de inhoudelijke krachtlijnen
en financiering.
4. Jelle Mombaerts, Vanderborghtstraat 12 te 1820 Steenokkerzeel,
jelle.mombaerts@steenokkerzeel.be, schepen, wordt aangeduid als effectief
stemgerechtigd afgevaardigde, Marleen Ral, Sinte Veerledreef 23 te 1820
Steenokkerzeel, marleen.ral@steenokkerzeel.be, schepen, wordt aangeduid als
plaatsvervangend stemgerechtigd afgevaardigde en Jan Van hoof, de
Ribaucourtplein 3 te 1820 jan.vanhoof@steenokkerzeel.be, gemeenteraadslid, wordt
aangeduid als effectief afgevaardigde met raadgevende stem en Gilbert Lesage,
Tervuursesteenweg 185 bus 2 te 1820 Steenokkerzeel,
gilbert.lesage@steenokkerzeel.be, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als
plaatsvervangend afgevaardigde met raadgevende stem, voor de gemeente in deze
projectvereniging.
5. Een budget van € 5 000 wordt vanaf 2020 jaarlijks in de begroting voorzien.

welzijn
8

Ontwerp statuten en afsprakennota vzw Eerstelijnszone BraViO
Aanleiding:
De stichtingsvergadering van de vzw Eerstelijnszone BraViO op donderdag 5 december
2019 tijdens dewelke onder meer de statuten en de afsprakennota zullen voorgelegd
worden ter goedkeuring.
Feiten, context en argumentatie:
Op 29 december 2017 heeft het college van burgemeester en schepenen een formeel
engagement aangegaan betreffende de vorming van de eerstelijnszone Regio Vilvoorde. De
zesde staatshervorming hevelt verschillende structuren over naar de gemeenschappen en
de gewesten en creëert het moment om de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg
in Vlaanderen af te stemmen op meer integrale zorgbenadering. Jo Vandeurzen, Vlaams
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin deed een oproep tot het vormen van
eerstelijnszones. Initiatiefnemers voor de oprichting van zorgraden hebben bij Besluit van de
Vlaamse Regering de opdracht gekregen een voorlopige zorgraad samen te stellen en op te
richten. In het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 tot toekenning van een
subsidie aan de initiatiefnemers in een afgebakende zone voor de oprichting van zorgraden
staat het zo: "Het volgens de richtlijnen oprichten en samenstellen van voorlopige zorgraden
met een diverse en pluralistische samenstelling met het oog op het indienen van een
formeel erkenningsdossier tegen 31/12/2019.“
Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners
beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de
burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.
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Een eerstelijnszone is een:
 geografisch afgebakend gebied;
 gevormd door 1 of meerdere gemeenten;
 aangestuurd door een zorgraad.
In Vlaanderen zijn 60 eerstelijnszones goedgekeurd. De zorgraad van een eerstelijnszone
heeft heel wat taken. Vijf daarvan zijn prioritair:
1. Afstemming organiseren tussen de zorgaanbieders onderling, tussen de
zorgaanbieders en andere organisaties, diensten en personen met een meer
gespecialiseerd zorgaanbod, alsook tussen de zorgaanbieders en de personen met
een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en vrijwilligers;
2. Het stimuleren van de interdisciplinaire samenwerking, waaronder ook
gegevensdeling, tussen de zorgaanbieders binnen de eerstelijnszones;
3. Kringwerking stimuleren: het ondersteunen van verenigingen die alle vrijwillig
toegetreden zorgaanbieders groeperen die binnen een eerstelijnszone hun
beroepsactiviteit uitoefenen;
4. Het ondersteunen van de ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal (GBO),
voor wat
betreft de afstemming en samenwerking met zorgaanbieders en het realiseren van
een
maximale rechtentoekenning en toegang tot diensten en voorzieningen;
5. Het aanleveren van gegevens voor de Sociale Kaart (zie www.desocialekaart.be).
De Zorgraad is het beleidsorgaan dat, in dit geval, de EersteLijnsZone BraViO zal
aansturen. De EersteLijnsZone BraViO bestaat uit volgende gemeenten:
 Vilvoorde
 Machelen
 Zemst
 Kampenhout
 Steenokkerzeel
De zorgraad moet bestaan uit vertegenwoordigers van verschillende clusters; deze zijn:
1. Cluster Welzijn, hiertoe behoren: woonzorgcentra, diensten gezinszorg en
aanvullende thuiszorg, lokale dienstencentra, diensten maatschappelijk werk van de
ziekenfondsen, CAW en de sociale dienst van de OCMW’s.
2. Cluster Lokale besturen, hiertoe behoren: lokale besturen vanuit hun regierol zoals
gedefinieerd in het decreet lokaal sociaal beleid, huizen van het kind.
3. Cluster Gezondheidszorg, hiertoe behoren: medische en paramedische beroepen
zijnde huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, tandartsen, apothekers,
podologen, vroedvrouwen, ergotherapeuten, diëtisten, geestelijke gezondheidszorg
op de eerste lijn (klinisch psychologen, eerstelijnspsychologische functies, partners
actief in functie 1 van de GGZ-netwerken volwassenen en kinderen artikel 107)
4. Cluster Personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, hiertoe behoren:
verenigingen van gebruikers, mantelzorgers, vrijwilligers waaronder de dienst
oppashulp,.
Tijdens de clustervergadering 'Lokale Besturen' van donderdag 9 mei 2019 werd beslist dat
elke gemeente binnen de EersteLijnsZone BraViO een vertegenwoordiger (op één
uitzondering na telkens een ambtenaar) zal afvaardigen in de Zorgraad voor de cluster
Lokale Besturen. Op 20 mei 2019 ging het college van burgemeester en schepenen
akkoord met de afvaardiging van Ruud Van Calster, afdelingshoofd Interne en Sociale
Zaken en secretaris Bijzonder Comité Sociale Dienst, in de cluster Lokale/Openbare
Besturen van de Voorlopige Zorgraad voor Steenokkerzeel.
De voorlopige Zorgraad ELZ BraViO is voor een eerste keer samen gekomen op 26
september 2019 en heeft een aantal documenten uitgewerkt:
 erkenningsdossier
 ontwerp statuten
 ontwerp afsprakennota
 ontwerp beleidsplan 2020-2021 (strategische invulling van de opdrachten voor de
eerste twee werkingsjaren op basis van omgevingsanalyse)
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Ook andere onderwerpen zoals zitpenningen, verzekering bestuurdersaansprakelijkheid,
bijhouden boekhouding,...kwamen aan bod.
Op 5 december 2019 staat de stichtingsvergadering gepland tijdens dewelke onder meer de
statuten en de afsprakennota zullen goedgekeurd worden. Aansluitend volgt er een eerste
zitting van de eigenlijke Zorgraad ELZ BraViO. Voor 31 december 2019 moet het dossier
inzake erkenning ingediend worden bij het Agentschap Zorg & Gezondheid. Nadat het
erkenningsdossier is behandeld en goedgekeurd door de hogere overheid ontvangt de vzw
subsidies om haar werking te kunnen verzekeren.
Het college van burgemeester en schepenen ging tijdens de zitting van 4 november 2019
reeds principieel akkoord met het ontwerp van statuten en nam kennis van het ontwerp van
afsprakennota zoals deze documenten zullen voorgelegd worden op de
stichtingsvergadering van de vzw Eerstelijnszone BraViO op 5 december 2019.
Juridische overwegingen:
 Omzendbrief 'Oproep tot de vorming van eerstelijnszones'
 Besluit Vlaamse Regering van 29 juni 2018 tot toekenning van een subsidie aan de
initiatiefnemers in een afgebakende zone voor de oprichting van de zorgraden
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
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), 2 onthoudingen (Annie Berckmans, Alen Cilic)
1. De gemeenteraad gaat akkoord met het ontwerp van statuten zoals deze zullen
voorgelegd worden op de stichtingsvergadering van de vzw Eerstelijnszone BraViO op 5
december
2019.
2. De gemeenteraad neemt kennis van het ontwerp van afsprakennota zoals deze zal
voorgelegd worden op de stichtingsvergadering van de vzw Eerstelijnszone BraViO op 5
december 2019
financiën
9

Autonoom Gemeentebedrijf: prijssubsidie 2019 - 2e semester
Aanleiding:
Om economisch rendabel te zijn heeft het AGB nood aan een prijssubsidie van het
gemeentebestuur. De waarde van de prijssubsidie bedraagt de prijs die de bezoeker voor
recht op toegang betaalt, vermenigvuldigd met een bepaalde factor.
Besluit:
Met 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), 2 onthoudingen (Annie Berckmans, Alen Cilic)
Onderstaand aangepast prijssubsidiereglement voor het boekjaar 2019 - 2e semester wordt goedgekeurd:

-

PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT
“GEMEENSCHAPSCENTRUM” BESTAANDE UIT:
GEBOUW “DE CORREN” GELEGEN TE 1820 STEENOKKERZEEL, VAN
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-

FRACHENLAAN 24A; EN
GEBOUW “DE CAMME” GELEGEN TE 1820 STEENOKKERZEEL,
TERVUURSESTEENWEG 173.

Tussen
de Gemeente Steenokkerzeel, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester
en Schepenen, gevestigd in Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel, waarvoor
handelen de heer Kurt Ryon, burgemeester, en mevrouw Heidi Abeloos, algemeen
directeur, enerzijds;
en
het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel, vertegenwoordigd door de Raad van
Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel, gevestigd in Orchideeënlaan
17 te 1820 Steenokkerzeel, waarvoor handelen de heer Jelle Mombaerts, voorzitter Raad
van Bestuur, en mevrouw Heidi Abeloos, secretaris, anderzijds;
wordt overeengekomen dat de Gemeente Steenokkerzeel prijssubsidies zal toekennen aan
het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel voor het verlenen van recht op toegang aan
bezoekers van evenementen van cultuur of vermaak van eigen programmatie in het
“gemeenschapscentrum”. Dit prijssubsidiereglement legt de toekenning van deze
prijssubsidies vast en geldt voor de periode vanaf 1/7/2019 tot en met 31/12/2019.
VOORWAARDEN
 Het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel heeft haar inkomsten en uitgaven
geraamd voor de periode van 1/1/2019 tot en met 31/12/2019 (zie bijlage). Op basis
van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel
vastgesteld dat de inkomsten uit ticketverkoop van evenementen van cultuur of
vermaak van eigen programmatie in het “gemeenschapscentrum” minstens EUR
247.084 (inclusief 6% btw) voor de periode van 1/1/2019 tot en met 31/12/2019
moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel
vanaf 1/7/2019 de voorziene toegangsprijzen (inclusief btw) voor alle bezoekers voor de
periode van 1/7/2019 tot en met 31/12/2019 voor recht op toegang tot evenementen van
cultuur of vermaak van eigen programmatie te vermenigvuldigen met een factor 8,35.


De Gemeente Steenokkerzeel erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf
Steenokkerzeel, op basis van deze ramingen, de voorziene toegangsprijzen
(inclusief btw) voor recht op toegang tot evenementen van cultuur of vermaak van
eigen programmatie moet vermenigvuldigen met een factor 8,35 om economisch
rendabel te zijn.



Rekening houdend met de sociale en culturele functie van het
“gemeenschapscentrum” wenst de Gemeente Steenokkerzeel dat er tijdens de
periode van 1/7/2019 tot en met 31/12/2019 geen prijsverhogingen doorgevoerd
worden ten aanzien van bezoekers van evenementen van cultuur of vermaak van
eigen programmatie. De Gemeente Steenokkerzeel wenst immers de
toegangsgelden te beperken opdat de evenementen van cultuur of vermaak van
eigen programmatie toegankelijk zijn voor iedereen. De Gemeente Steenokkerzeel
verbindt er zich toe om voor de periode van 1/7/2019 tot en met 31/12/2019 deze
beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Gemeente Steenokkerzeel
bedraagt de prijs (inclusief btw) die de bezoeker voor recht op toegang betaalt
vermenigvuldigd met een factor 8,35; afgerond 8.
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Deze gesubsidieerde inkomgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd
worden tijdens de periode van 1/7/2019 tot 31/12/2019 in het kader van een
periodieke evaluatie van de exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf
Steenokkerzeel. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is, zal de
Gemeente Steenokkerzeel deze steeds documenteren (bv. aan de hand van een
gemeenteraadsbeslissing).



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



Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 1/1/2020 zal worden onderhandeld
tussen de Gemeente Steenokkerzeel en het Autonoom Gemeentebedrijf
Steenokkerzeel vóór 31/1/2020.
Bijlage:
Raming inkomsten en uitgaven boekjaar 2019

ONTVANGSTEN
Sleutel

Omschrijving

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

UITGAVEN
0705/61310050
0030/61490000
0119/61500010
0705/60200000
0705/60400000

Auteursrechten
Administratiekost
Diverse benodigdheden en klein gereedschap
Aankopen van diensten
Aankopen van handelsgoederen

Bedrag
29.150
98.690
143.436
20
120
0
4.333
275.749

8.100
80
23.000
69.444
35.055
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0050/61008000 Huur en huurlasten op gebouwen
011902/61008000 Huur en huurlasten op gebouwen
0705/61599999 Huurlasten op materieel
0119/61030100 Onderhoud en herstellingen gebouwen
0119/61503000 Onderhoud en herstellingen materieel
0119/61130000 Water
0119/61110000 Gas
0119/61100000 Electriciteit
0119/61410010 Diverse bureelbenodigdheden
0119/61410040 Telefoon
0119/61310020 Erelonen consultancy
0119/61310090 Erelonen bedrijfsrevisor
0119/61209999 Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
0119/61430070 Promotiekosten
0030/64000010 Roerende voorheffing
011901/61429999 Informaticakosten
011902/65999999 Financiële kosten
0705/61430010 Representatie- en receptiekosten
0190/64020000 Geraamde belastingen
Afschrijvingen

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR
RESULTAAT VORIGE BOEKJAREN

137.000
12.810
7.750
56.000
6.000
2.000
13.000
16.500
1.000
4.500
5.000
3.000
1.700
5.000
20
3.000
100
2.350
5.000
91.438
508.847

-233.098
0

PRIJSSUBSIDIE
Berekening factor
prijssubsidie 2019

Te financieren saldo
BTW 6%
Te financieren saldo incl. BTW
Prijssubsidie 1e semester 2019 (incl. BTW)
Nog te financieren saldo
Raming te ontvangen inkomsten programmatie gemeente 2019 - 2e sem.
Factor

233.098
13.986
-247.084
96.740
-150.344
18.000
8,3524

bijkomende agendapunten
10

Vraagstelling aangaande fietspad Breemstraat-Kerkdreef. (Open VLD-fractie)
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Aanleiding:
Alen Cilic geeft toelichting over dit agendapunt :
VRAAG: Is het mogelijk het fietspad Breemstraat-Kerkdreef aan te passen met het oog op
het verhogen van de veiligheid van de kinderen?
UITLEG: Dit fietspad werd indertijd aangelegd als een dubbel fietspad. De fietsers komende
vanuit de Breemstraat richting centrum, moeten ongeveer 60 meter voor de bocht van de
kerkdreef oversteken naar hun rechterkant van de baan. Vanaf dat punt is het laatste
gedeelte van het fietspad enkel richting. Dit wil zeggen dat, nadat een nieuwe toegangsweg
naar de school werd aangelegd, de schoolkinderen die per fiets naar school komen, over
een afstand van ongeveer 60 meter 2x de kerkdreef kruisen. Kan het enkel fietspad niet
verbreed worden tot een dubbel fietspad tot aan de toegangsweg naar de school?

Besluit:
Wim Mombaerts, schepen openbare werken en mobiliteit, antwoordt dat op 9 september jl.
het college heeft beslist om dit fietspad te verbreden.
11

Vraagstelling over tuinmuur voormalige pastorie in Perk. (Open VLD-fractie)
Aanleiding:
Alen Cilic geeft toelichting over dit agendapunt :
VRAAG: Wat is de stand van zaken omtrent de omvergereden tuinmuur van de voormalige
pastorie in Perk?
UITLEG: De achtertuinmuur van de vorige pastorie werd eind 2012 omvergereden door de
aannemer die het gras kwam maaien. Het toenmalige college heeft toen nog een dossier
opgestart dat vanaf 2013 overgenomen werd door het nieuwe college. Vandaag zeven jaar
later ligt de geklasseerde muur nog steeds omver. Wat is de stand van zaken in dit dossier?
Besluit:
Jelle Mombaerts, schepen van erfgoed geeft een chronologisch overzicht van het verloop
van het dossier. We wachten op het akkoord van Onroerend Erfgoed om actie te kunnen
ondernemen.

12

Vraagstelling over proefopstellingen in verschillende straten. (Open VLD-fractie)
Aanleiding:
Alen Cilic geeft toelichting over dit agendapunt :
VRAAG: Wat is de huidige evaluatie van de proefopstellingen in de verschillende straten
van onze gemeente?
UITLEG: Reeds jaren staan er proefopstellingen in de verschillende straten van onze
gemeente, bijvoorbeeld de Kortenbergsesteenweg en andere straten. Wat is de bedoeling
hiervan en wat gaat er uiteindelijk mee gebeuren?
Besluit:
Wim Mombaerts, schepen van openbare werken en mobiliteit, antwoordt:
 Degene aan de Kortenbergsesteenweg: we wachten op het groen licht van de VMM
voor de rioleringswerken om deze werken tegelijkertijd of achtereenvolgens uit te
voeren.
 De andere hindernissen hebben vergunning tot het einde van het jaar; we hebben
een bevraging gedaan bij de belanghebbenden met, 38 reacties. We gaan dit
proefproject in december proberen af te ronden.
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13

Vraagstelling over kostprijs gemeenteaandeel Sint-Cajetanusschool.
fractie)

(Open VLD-

Aanleiding:
Alen Cilic geeft toelichting over dit agendapunt :
VRAAG: Hoeveel is de kostprijs uiteindelijk geworden van het aandeel van de gemeente in
de nieuwbouw van de Sint-Cajetanusschool?
UITLEG: De gemeente heeft er zich toe verbonden om acht nieuwe klassen te bouwen in de
Sint-Cajetanusschool. Gelet op het feit dat deze klassen sinds 1 september 2019 in gebruik
zijn genomen vragen wij wat de uiteindelijk kostprijs is van dit project.
Besluit:
Kurt Ryon, bevoegd voor onderwijs, antwoordt dat de nieuwbouw voorlopig 1.254.129.36
euro incl. btw gemeentelijk aandeel kost.
14

Vraagstelling over kostprijs aanpassingswerken gemeentehuis. (Open VLD-fractie)
Aanleiding:
Alen Cilic geeft toelichting over dit agendapunt :
VRAAG: Hoeveel hebben de aanpassingswerken aan het gemeentehuis in totaal effectief
gekocht?
UITLEG: Aanpassingswerken van het gemeentehuis zijn beëindigd. Hoeveel bedraagt de
totale kostprijs?
Besluit:
Geert Laureys, schepen van personeel, antwoordt dat de kostprijs momenteel circa 820.000
inclusief btw bedraagt. Er zijn alleen nog enkele kleinere uitgaven nodig.

15

Vraagstelling over contractbreuk Haviland assistentiewoningen. (Open VLD-fractie)
Aanleiding:
Alen Cilic geeft toelichting over dit agendapunt :
VRAAG: Wat is de effectieve totale kostprijs (inclusief contractbreuk) voor het stopzetten
van het project ‘assistentiewoningen’?
UITLEG: De bouw van de assistentiewoningen is stopgezet, graag vernamen wij een
gedetailleerd overzicht van de totale effectieve kosten naar aanleiding van de beslissing van
het college om het project eenzijdig niet uit te voeren? Dit inclusief de kosten van de
contractbreuk.
Besluit:
Jelle Mombaerts, schepen van financiën, antwoordt dat de kostprijs in de lijn ligt van het
geraamde bedrag, namelijk € 166.000. Dit moet nog in het college besproken worden en
vervolgens wordt de dading aan de gemeenteraad voorgelegd.

16

Vraagstelling voor welk sociaal doel zal het OCMW-gebouw gebruikt worden. (Open
VLD-fractie)
Aanleiding:
Alen Cilic geeft toelichting over dit agendapunt :
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VRAAG: Wat gaat er met het voormalig OCMW gebouw gebeuren?
UITLEG: Gelet op het feit dat het sociaal huis leegstaat, zouden wij graag vernemen wat er
met dit gebouw gaat gebeuren?
Besluit:
Kurt Ryon, bevoegd voor personeel, antwoordt dat momenteel
eerstelijnspsycholoog inzit, het archief, de klusjesdienst.
We zijn volop bezig om het dossier voor te bereiden om dit gebouw te
bijkomende infrastructuur voor de gemeenteschool, naast diensten
eerstelijnspsycholoog.
Zo lossen we in één klap de problematiek van de te beperkte capaciteit van
containerklassen + bijkomende groene speelruimte voor de kinderen op.
17
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Vraagstelling aangaande woning Mulslaan. (Open VLD-fractie)
Aanleiding:
Alen Cilic geeft toelichting over dit agendapunt :
VRAAG: Welke procedure is er gevolgd bij het plaatsen van de dranghekkens aan de
woning te Mulslaan 57?
UITLEG: Aan de woning gelegen te Mulslaan 57 werd door de gemeente een dranghekken
geplaatst voor vallende brokstukken. Niettegenstaande de gemeente in de krant verklaard
heeft dat de eigenaar hiervan door de gemeente op de hoogte werd gesteld, weet die
eigenaar van niets. Er zijn ook geen vallende brokstukken, het gaat gewoon om een barst in
de gevelbepleistering die daar reeds 25 jaar aanwezig is.
Besluit:
Kurt Ryon, burgemeester, geeft de hele historiek van deze woning mee. Het was de
bedoeling om dit gebouw te slopen.
Op 22/8/2019 stelde Woonbeleid tal van structurele gebreken van dit gebouw vast,
waardoor men besliste dat er maatregelen dienen genomen worden, voor de openbare
veiligheid.
Men heeft onmiddellijk hekken geplaatst om de veiligheid van de voorbijgangers te
waarborgen.

18

Vraagstelling wat het sociaal beleid is van de schepen van sociale zaken voor deze
legislatuur, inhoud. (Open VLD-fractie)
Aanleiding:
Annie Berckmans geeft toelichting over dit agendapunt :
VRAAG: Wat zijn de nieuwe beleidsplannen van de schepen van sociale zaken in deze
legislatuur?
UITLEG: Graag zouden wij geïnformeerd worden over het sociaal beleid dat de huidige
schepen van sociale zaken wilt voeren in de lopende legislatuur.
Besluit:
Liesbeth Degrève, schepen van welzijn, zal haar welzijnsbeleid toelichten wanneer het
meerjarenplan ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
We zullen inzetten op thuiszorg, het nieuwe kinderdagverblijf, het project begeleid wonen
enz.
Jelle Mombaerts, schepen van financiën, deelt mee dat dat het meerjarenplan 2020-2025
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pas in januari 2020 aan de gemeenteraad zal gepresenteerd worden.
In 2019 liepen er 3 grote projecten, die getrokken worden door de financiële dienst:
 inkanteling gemeente en OCMW
 nieuwe financiële software
 SMP 2020-2025
Gevolgen: we vallen terug op laatste meerjarenplan, waar er budget voor 2020 werden
voorzien. Geplande investeringen van 2019 lopen verder; nieuwe projecten opstarten zal in
januari niet kunnen gebeuren.
19

Vraagstelling aangaande toelagen aan chiro en scouts voor de renovatie van hun
lokalen. (Open VLD-fractie)
Aanleiding:
Alen Cilic geeft toelichting over dit agendapunt :
VRAAG: Wat is de huidige stand van zaken van de betoelaging van de jeugdverenigingen in
Steenokkerzeel?
UITLEG: De Chiro in Melsbroek en Steenokkerzeel + scouts Steenokkerzeel kregen 60.000
euro om hun lokalen op te waarderen. Wij vernamen dat de scouts hun toelage werd
verhoogd? Is dat zo, en zo ja, met hoeveel?
Besluit:
Jelle Mombaerts, schepen van jeugd, antwoordt dat de scouts hun problemen aan ons
hebben gecommuniceerd, we hebben ons budget voor toelagen aan de jeugdverenigingen
voor infrastructuurwerken opgetrokken, tot 75.000 euro per vereniging.
Dit werd besproken op de jeugdraad, waar alle jeugdverenigingen in vertegenwoordigd zijn.

20

Vraagstelling over de fileleed 's morgens en 's avonds in de Sint-Jannekensstraat.
(Open VLD-fractie)
Aanleiding:
Alen Cilic geeft toelichting over dit agendapunt :
VRAAG: Wat gaan jullie doen aan de file die zich zowel ’s morgens als ’s avonds vormt in
de Sint-Jannekesstraat?
UITLEG: Wij hebben van omwonenden klachten vernomen over het toegenomen verkeer in
de Sint-Jannekesstraat.
Besluit:
Wim Mombaerts, schepen van mobiliteit antwoordt dat hij geen weet heeft van fileleed in de
Sint-Jannekesstraat. Vermoedelijk gaat het om de Kerkdreef?
De school heeft nu een nieuwe ingang, langs de achterzijde. 's Ochtends staat er wel wat
file aan de voetbalsite, veel kinderen komen te voet of met de fiets, maar sommige ouders
proberen met de wagen zo kort mogelijk bij het wegje te parkeren of stil te staan, wat hinder
geeft.
We bespreken dit verder met de schooldirectie hoe we dit kunnen verbeteren.

21

Vraagstelling
fractie)

aangaande inhuldigingsplaten van het gemeentehuis.

Aanleiding:
Alen Cilic geeft toelichting over dit agendapunt :

(Open VLD-
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VRAAG: Komen de inhuldigingsplaten terug?
UITLEG: Wij stelden vast dat de inhuldigingsplaten (enerzijds de plaat van de officiële
opening op 1 april 2005, anderzijds de plaat met de goedkeuring van het wapenschild van
de gemeente door de bevoegde minister) in de inkom van het gemeentehuis verdwenen
zijn. Is het de bedoeling om deze terug te plaatsen? Voor ons is dit een deel van de
geschiedenis van de gemeente en wij verwachten dat deze worden teruggeplaatst.
Besluit:
Kurt Ryon, burgemeester, antwoordt dat deze borden zijn geschonken aan de Heemkundige
kring.
22

Vraagstelling over het voorzien van een zebrapad Mulslaan Steenokkerzeel. (Groenfractie)
Aanleiding:
Ann Goovaerts geeft toelichting over dit agendapunt :
Aanleiding
Drukte op de Mulslaan ter hoogte van Okay en nieuw winkelcentrum
Feiten, context, argumentatie
Sinds er nieuwe winkels zijn open gegaan op de site waar Boerke Buelens tot voor kort was,
is het daar zeer druk, vooral op zaterdag.
Toch stellen wij vast dat er geen oversteekplaats is voorzien voor voetgangers.
Vraag:
Kan het bestuur hier een zebrapad voorzien?
Besluit:
Wim Mombaerts, schepen van mobiliteit, antwoordt dat de politie hier tellingen heeft
gedaan: 10% rijdt te hard. Het is een variabele zone 30, in december wordt dit verder met
de politie besproken op ons regulier overleg.
In een zone 30 mag je overal oversteken, ook al is er geen zebrapad.
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Vraagstelling over uitbreiding zone 50 Tervuursesteenweg Perk-Melsbroek. (Groenfractie)
Aanleiding:
Ann Goovaerts geeft toelichting over dit agendapunt :
Aanleiding
Oversteekplaats Tervuursesteenweg naar Perksesteenweg
Feiten, context, argumentatie
In het dorp van Perk geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Eens uit het dorp, richting
Wambeek, wordt dit 50 km / uur, en een paar meters verder is het 70 km/uur. In de bocht
aan de Perksesteenweg mag dus 70 km/uur gereden worden. Dit is echter een plek waar
veel fietsers de baan oversteken om van Melsbroek naar Perk te rijden, of Melsbroek binnen
te rijden wanneer ze van Steenokkerzeel komen.
Vraag
Kan er een snelheidsbeperking van 50 km/uur geïnstalleerd worden tot aan deze kruising?
Besluit:
Wim Mombaerts, schepen van mobiliteit, antwoordt dat dit een gewestweg is, beheerd door
AWV. We zullen dit bespreken met de politie in december, en vervolgens eventueel een
vraag richten aan Agentschap Wegen en verkeer.
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Vraagstelling aangaande tijdelijke parking MC center. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Ann Goovaerts geeft toelichting over dit agendapunt :
Aanleiding
Er wordt geen alternatief gevonden voor de tijdelijke parking voor het MS Center
Feiten, context, argumentatie
Op de gemeenteraad van oktober vroegen wij of er ondertussen een oplossing was
gevonden door het bestuur voor de tijdelijke parking die het MS Center moet voorzien
tijdens de verbouwingen.
Er werd ons toen verteld dat dit niet het geval was. Er werd ons ook gezegd dat we het
vervolg zouden lezen in het volgende collegeverslag. Ik heb dit niet teruggevonden in het
volgende verslag, en ook niet de latere verslagen. In de notulen van CBS van 14/10 lazen
wij dat de parking van DHL en het parkeerterrein van de voetbal geen optie zijn. Wij hebben
daar toch een paar bedenkingen bij
Vragen
1. Tijdens de opendeurdag van het MS Center mocht de parking van DHL wel gebruikt
worden. Dus waarom kan dit niet voor een langere periode?
Kan er geen uitzondering gemaakt worden?
2. Wat zou er gebeuren als het personeel van de kliniek zich toch op de parking van de
voetbal zet? Er is daar toch geen parkeerverbod voorzien?
3. Volgens jullie eigen diensten (mail ontvangen van Heidi op 13/11) kan er enkel een
tijdelijke parking voorzien worden in woongebied. Dit omwille van het feit dat er in Melsbroek
geen gebied is dat bestemming “gemeenschapsvoorziening” heeft. In de Steenwagenstraat
is er het terrein van Ziegler. Zou het geen optie kunnen zijn om daar een tijdelijke parking te
voorzien?
Besluit:
Kurt Ryon, burgemeester, antwoordt dat de parking van DHL (BAC) alleen mag gebruikt
worden voor luchthavengebonden activiteiten. Tijdelijke afwijkingen zijn altijd mogelijk bij bv.
evenementen, niet voor 3 jaar. BAC staat hier ook niet voor open.
Ook de parking op de weide is bekeken, maar ook dit kon stedenbouwkundig niet.
Wat de voetbalparking betreft; de MS-kliniek gaat volgende week terug hun voorstellen
voorleggen.
Het terrein van Ziegler is veel te klein.

25

Vraagstelling aangaande RUP Melsbroek. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Ann Goovaerts geeft toelichting over dit agendapunt :
Aanleiding
Studie RUP Melsbroek is begonnen.
Feiten, context, argumentatie.
In het collegeverslag van 14/10 zien we dat er contact is geweest met een studiebureau om
het RUP Melsbroek te bekijken. De gemeente heeft de belangrijkste aandachtspunten
opgesomd. Wij zien dat de parkeerdruk duidelijk erkend wordt als probleem, en zijn daar
zeer tevreden mee. Wij zien echter ook dat er dient bekeken te worden of op de Achtergaal
een begraafplaats of een parking kan gerealiseerd worden.
Vraag
Van waar komt deze vraag, en wat is de bedoeling van het bestuur?
Besluit:
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Wim Mombaerts, schepen van ruimtelijke ordening, antwoordt dat dit in het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan staat. Destijds was dit een nood (begraafplaats), nu is dat geen
probleem meer.
We gaan in het voorjaar 2020 samen met de inwoners van Melsbroek op zoek naar nieuwe
bestemmingen van dit terrein.
26

Vraagstelling reanimatiecursus AED-toestel huidige gemeenteraadsleden.
fractie)

(Groen-

Aanleiding:
Jan Van hoof geeft toelichting over dit agendapunt :
Aanleiding
Onder impuls van schepen Liesbeth Degrève worden reanimatielessen georganiseerd in de
derde graad van alle Steenokkerzeelse scholen. Dit initiatief kan enkel toegejuicht worden
en verdient alle waardering.
Steenokkerzeel kan hiermee als voortrekker beschouwd worden voor de invulling van het
begrip “hartveilige gemeente”.
Vraag
In het verleden werd een reanimatieles georganiseerd voor de toenmalige
gemeenteraadsleden. Daarbij werd het gebruik van AED-toestellen aangeleerd. Nu
gemeenteraadsleden ten deze een voorbeeldfunctie kunnen en moeten opnemen, vragen
we aan het bestuur om ook voor de huidige gemeenteraadsleden een reanimatiecursus op
touw te zetten.
Besluit:
Liesbeth Degrève, schepen van welzijn, antwoordt dat er in het verleden al dikwijls
opleidingen zijn gebeurd voor alle inwoners, dit gaan we ook verder in de toekomst
organiseren. Daar kunnen de raadsleden ook aan deelnemen.
27

Vraagstelling aangaande procedures Vilvoorde-Londerzeel vs brandweer.
fractie)

(Groen-

Aanleiding:
Jan Van hoof geeft toelichting over dit agendapunt :
Aanleiding
In het Collegeverslag van 28 oktober ll. (p. 65, punt 39) is er sprake van procedures
hangende tussen de Stad Vilvoorde en de Gemeente Londerzeel enerzijds en een aantal
bandweerlieden anderzijds. Aan de Gemeente Steenokkerzeel wordt de vraag gesteld om
vrijwillig tussen te komen in deze procedures.
Vraag
Welke zijn de motieven van Londerzeel om aan Steenokkerzeel te vragen vrijwillig tussen te
komen in de procedures waarin Londerzeel betrokken is ?
Welke zijn de motieven van Grimbergen om wél vrijwillig tussen te komen ?
Welke zijn de motieven van Machelen en Zemst om niet tussen te komen ?
Welke zijn de motieven van Steenokkerzeel om een voorbehoud te formuleren ?
Welke zou het bedrag van de vordering zijn die Vilvoorde en/of Londerzeel tegen
Steenokkerzeel wenst te formuleren ?
Besluit:
Kurt Ryon, burgemeester, antwoordt dat het bedrag nog niet definitief gekend is.
Vilvoorde en Londerzeel vragen hun beschermde gemeenten tussen te komen. Zaventem
heeft de kosten volledig zelf ten laste genomen.
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De gouverneur vindt dat de kosten niet dienen herverdeeld te worden; we volgen dit
standpunt van de gouverneur.
28

Vraagstelling onderzoek naar toepassing nieuw decreet
Chiropleintje/pastorijpleintje Melsbroek. (Groen-fractie)

op

trage

wegen

Aanleiding:
Griet Deroover geeft toelichting over dit agendapunt :
Aanleiding
Sinds september is er een nieuw decreet trage wegen, waardoor de gemeente meer
bevoegdheden, maar ook plichten krijgt i.v.m. de trage wegen, of beter gezegd
“gemeentewegen”.
De gemeente is in een rechtszaak verwikkeld geraakt over de eigendom van het
chiroplein/pastorijplein met de kerkfabriek.
We kunnen als gemeente mogelijks beroep doen op het nieuwe decreet trage wegen:
Artikel 2
Een gemeenteweg = een openbare weg die onder het rechtstreekse en onmiddellijke
beheer van de gemeente valt, ongeacht de eigenaar van de grond. De trage weg is een
gemeenteweg die hoofdzakelijk bestemd is voor niet-gemotoriseerd vervoer.
De wegjes die over het chiropleintje lopen, verbindt de trage kerkweg met de
Vanheylenstraat en met de Kerkstraat langs de chirolokalen. Dit pleintje en zijn wegjes zijn
al meer dan 30 jaar zo publiek gebruikt. Het versterkt het fijnmazig netwerk en verhoogt en
versterkt de kwaliteit van het traag netwerk. Op het plannetje van de trage wegen van de
gemeente staat ook dat dit wegje tot aan de kerk loopt.
Artikel 13 van de nieuwe wet bepaalt het volgende:
§1 Grondstroken waarvan met enig middel van recht bewezen wordt dat ze gedurende de
voorbije dertig jaar door het publiek werden gebruikt, kunnen in aanmerking komen als
gemeenteweg.
§2 De gemeenteraad die op eigen initiatief of op grond van een verzoekschrift vaststelt dat
een grondstrook gedurende de voorbije dertig jaar door het publiek gebruikt werd, belast het
college van burgemeester en schepenen met de opmaak van een rooilijnplan, en met de
vrijwaring en het beheer van de weg overeenkomstig de in dit decreet opgenomen
instrumenten en handhavingsbevoegdheden.
De vaststelling door de gemeenteraad van het dertigjarig gebruik door het publiek heeft van
rechtswege de vestiging van een publiek recht van doorgang tot gevolg.
§5 Als de gemeente met betrekking tot een grondstrook al dertig jaar bezitshandelingen
heeft gesteld waaruit de wil van de gemeente om eigenaar te worden van de wegbedding
duidelijk tot uiting komt, dan is de gemeenteraad ertoe gerechtigd om de grondstrook
zonder financiële vergoeding op te nemen in het openbaar domein, zonder toepassing van
artikel 28.
Voor de toepassing van het eerste lid worden onder meer het aanbrengen van een
duurzame wegverharding over het geheel of over een substantieel deel van de weg of het
aanbrengen van openbare verlichting als bezitshandelingen beschouwd.
Vraag:
We vragen te onderzoeken of het nieuwe decreet kan toegepast worden op de trage wegen
die over het chiropleintje lopen en al meer dan 30 jaar in publiek gebruik zijn en
onderhouden door de gemeente.
Besluit:
Wim Mombaerts, schepen van mobiliteit, antwoordt dat zeker een piste is die we gaan
onderzoeken, samen met ons advocatenkantoor.
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Vraagstelling aangaande afhandeling van gegroepeerde werken. (sp.a-fractie)
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Aanleiding:
Rudy Peeters geeft toelichting over dit agendapunt :
Tijdens onze vraagstelling in maart jl. over de uitvoering van het project verkeersremmer
kerkhofingang ter hoogte van uitrit containerpark, werd er verwezen naar de opname van
dit project binnen een groepering van 1 divers takenpakket.
raag hadden wij vernomen welke werken er vervat zaten/zitten in dit gegroepeerd
takenpakket en welke hun staat van uitvoering is ?
Besluit:
Wim Mombaerts, schepen van openbare werken, antwoordt de offertes eerstdaags moeten
binnenkomen. Na de gunning wordt de detaillijst met de aannemer en de bevoegde dienst
opgemaakt.
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Vraagstelling over tijdelijke verkeersremmers Damlaan. (sp.a-fractie)
Aanleiding:
Rudy Peeters geeft toelichting over dit agendapunt :
Wat zijn de resultaten van de in het voorjaar gehouden evaluatie bij de betrokken inwoners,
landbouwers mbt het gebruik van de tijdelijke verkeersremmers op de Damlaan.
(verwijzing - antwoord GR maart'19 schriftelijke vraag sp.a). Is dit project reeds ....
Besluit:
Er werd al geantwoord in het kader van de eerdere vraag van LVB :
Vraagstelling over proefopstellingen in verschillende straten. (Open VLD-fractie).
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Vraagstelling aangaande meubilair feestzaal Teniers. (sp.a-fractie)
Aanleiding:
Rudy Peeters geeft toelichting over dit agendapunt :
Feiten : huidige staat van het meubilair van feestzaal Teniers en goedkeuring verlenging
concessieovereenkomst.
Is het niet wenselijk overleg op te starten met de directie van de concessiehouder om deze
investering te vervroegen/bespoedigen ?
Besluit:
Geert Laureys, schepen, antwoordt dat de Brouwerij Haacht het meubilair gaat vervangen,
in ruil voor de verlenging van de overeenkomst. Hij heeft gebeld met de uitbater en de
brouwerij: zij zijn er over aan het praten en daar zal weldra een levering gebeuren.
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Vraagstelling aangaande ingebruikname blokspots. (sp.a-fractie)
Aanleiding:
Rudy Peeters geeft toelichting over dit agendapunt :
Welke was de bezettingsgraad van de terbeschikking gestelde studieruimtes in GC De
Camme, de BIB en jeugdhuis Blizzard en hoe werd de ondersteuning door de studenten
geëvalueerd ?
Wordt het project 'blokspot' verlengd ?
Besluit:
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Jelle Mombaerts, schepen van jeugd, antwoordt het volgende:
 Blizzard - geen initiatief van de gemeente - gemiddeld 5p/d - totaal 10 personen
 bib - 5p/d - is geen specifiek project, maar men kan er tijdens openingsuren terecht
 Camme - gemiddelde 10p/d - piek max 17p/d - zeer positief, graag verlenging - in
alle blokperiodes blijven we dit voorzien.
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