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Openbaar
raadsleden
1

Kennisname overlijden
eedaflegging opvolger.

gemeenteraadslid

-

onderzoek

geloofsbrieven

en

Aanleiding:
De raad neemt akte van het overlijden van Gilbert Lesage, gemeente-/OCMW-raadslid, op
28 februari 2020.
Feiten, context en argumentatie:
Mevrouw Jenny Liekens, eerste opvolger op de LVB - Open VLD-lijst, deelt mee dat zij
afstand doet van haar mandaat als raadslid.
Mevrouw Peggy Vanderperren, tweede opvolger op de LVB - Open VLD-lijst, deelt mee dat
zij afstand doet van haar mandaat als raadslid.
Mevrouw Kelly Alagac, derde opvolger op de LVB - Open VLD - lijst, deelt mee dat zij
afstand doet van haar mandaat als raadslid.
Mevrouw Arlette Verboomen komt voor als vierde opvolger op de LVB - Open VLD-lijst.
Juridische overwegingen:
Art. 14 van het Decreet Lokaal Bestuur
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De raad neemt kennis van het overlijden van raadslid Gilbert Lesage.
2. De raad neemt kennis van de afstand van mandaat door de eerste drie opvolgers op de
LVB - Open-VLD-lijst : Jenny Liekens, Peggy Vanderperren en Kelly Alagac.
3. Arlette Verboomen, vierde opvolger op de LVB - Open-VLD-lijst, voldoet aan de
verkiesbaarheidsvereisten en vertoont geen onverenigbaarheden, waardoor zij wordt
toegelaten tot de eedaflegging.
Zij legt de volgende eed af (op digitale wijze via Teams) in handen van de voorzitter van de
raad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen", waarna zij 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.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad keurt het verslag van de vorige zitting goed.
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Deelname aan openbare verkoping en aankoop perceeltje grond gelegen achter de
sporthal aan de Orchideeënlaan te Steenokkerzeel eerste afdeling - sectie A nummer
95d.
Aanleiding:
Het OCMW Brussel is in het bezit van een perceel grond gelegen achter de sporthal aan de
Orchideeenlaan te Steenokkerzeel. Het perceel grond bevindt zich tegen de
Haachtsesteenweg aan. Dit perceel is thans ten kadaster gekend Steenokkerzeel eerste
afdeling sectie a met nummer 95d voor een oppervlakte van 4a46ca. Dit perceel grond is
gelegen aan de sporthal en het gemeentehuis en zou de mogelijkheid kunnen bieden om in
de toekomst in bijkomende parkeerplaatsen te voorzien. De aankoop van dit perceel grond
zou dus voor de gemeente een opportuniteit betreffen.
Feiten, context en argumentatie:
Het OCMW Brussel is in het bezit van een perceel grond gelegen achter de sporthal aan de
Orchideeenlaan te Steenokkerzeel. Het perceel grond bevindt zich tegen de
Haachtsesteenweg aan. Dit perceel is thans ten kadaster gekend Steenokkerzeel eerste
afdeling sectie a met nummer 95d voor een oppervlakte van 4a46ca. Dit perceel grond is
gelegen aan de sportha len het gemeentehuis en zou de mogelijkheid kunnen bieden om in
de toekomst in bijkomende parkeerplaatsen te voorzien. De aankoop van dit perceel grond
zou dus voor de gemeente een opportuniteit betreffen.
Het OCMW van Brussel heeft in een schrijven de dato 15 april 2020 te kennen gegeven het
perceel grond te koop te willen zetten via openbare verkoping tegen een basisprijs van
18.000 euro. Buiten de verkoopprijs om worden de bijkomende voorwaarden gekoppeld aan
de verkoop zoals vermeld in het schrijven van OCMW Brussel.
De basisprijs voor het perceelgrond is 18.000 euro. Gemeente Steenokkerzeel wenst over
te gaan tot de aankoop van de grond aan de in het schrijven vermelde voorwaarden.
Om te kunnen deelnemen moet de eenzijdige verbintenis tot deelname aan de openbare
verkoop tegen de voormelde basisprijs goedgekeurd worden.
Indien het betrokken onroerend goed aan gemeente Steenokkerzeel wordt toegewezen
dient er ten laatste 8 dagen na aanvaarding van de verbintenis handgeld te worden betaald
ten bedrage van 10% van de basisprijs, zijnde 1.800 euro.
Voor zover de beslissing van de raad van het ocmw van Brussel ter aanvaarding van onze
verbintenis niet wordt geschorst door de bevoegde overheid zou de openbare verkoop
plaats vinden ongeveer vier maanden na de aanvaarding van onze verbintenis tot aankoop.
Deze termijn wordt echter door het ocmw niet zonder waarborg gegeven.
In geval van aanvaarding van verbintenis tot aankoop van de gemeente Steenokkerzeel aan
de basisprijs van 18.000 zal goedkeuring door de gemeenteraad van gemeente
Steenokkerzeel worden gevraagd voor de aankoop bij openbare verkoop van het
desbetreffende onroerend goed.
Het college vroeg zich wel af waarom dit via een openbare verkoop gaat. Tussen openbare
besturen kan dit toch gewoon onderhands gebeuren en zo kunnen we de kosten drukken.
Maximumaankoopprijs van de gemeente is € 18.000, exclusief kosten. De bedoeling is om
op termijn een overdekte fietsparking aan te leggen achter het gemeentehuis en
parkeerplaatsen te compenseren op dit aan te kopen perceeltje. De vraag werd
overgemaakt aan het OCMW Van Brussel dat antwoordde dat het een openbare verkoop
blijft en dat indien zij geen biedingen ontvangt de gemeente Steenokkerzeel het betreffende
onroerend goed mag aankopen tegen de basisprijs van 18.000 euro.
De gemeente Steenokkerzeel zal bijgevolg het onroerend goed aankopen indien alle
biedingen tijdens de openbare verkoop uitblijven aan de basisprijs van 18.000 euro.
Juridische overwegingen:
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
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Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 293.
De omzendbrief KB/ABB 2019/3 van 3 mei 2019 over de transacties van onroerende
goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten.
Adviezen en visum:
De financieel directeur heeft op 30 april 2020 een visum verleend met het nummer 2020/25.
Plaats in beleidsplan en budget:
De uitgave zal aangerekend worden op budgetcode 0200-00/22000007 (overig
beleid)/OW109 van de investeringen 2020 waar een krediet ingeschreven is van €
100.000,00.
Last op het budget: 18.000 euro voor de aankoop van het perceel alsook de kosten
verbonden aan de openbare verkoop die uit de voorwaarden vallen op de koper.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Akkoord te gaan met het aangaan van de eenzijdige verbintenis tot deelname aan de
openbare verkoop tegen de basisprijs van 18.000 euro en tegen de voorwaarden van de
openbare verkoop, en bijgevolg mee te dingen naar de grond gelegen langsheen de
Orchideeenlaan, achter de sporthal (ter hoogte van de Haachtesteenweg) te
Steenokkerzeel thans ten kadaster gekend Steenokkerzeel eerste afdeling sectie a met
nummer 95d voor een oppervlakte van 4a46ca.
2. In geval deze verbintenis wordt aanvaard zal gemeente Steenokkerzeel overeenkomstig
de verplichting binnen de 8 dagen na kennisgeving een bedrag van 1.800 euro overmaken
als voldoening van het handgeld.
3. De aankoop via openbare verkoop tegen het basisbedrag van 18.000 euro wordt
aanvaard.

jeugd
4

Wijziging reglement gemeentelijk speelplein
Aanleiding:
Het bestaande speelpleinreglement is verouderd en dient herbekeken te worden. Dit
reglement werd in de zitting van 13 november 2014 door de gemeenteraad goedgekeurd.
Feiten, context en argumentatie:
De stuurgroep van het speelplein heeft zich geëngageerd om het speelpleinreglement
samen met de Jeugddienst onder de loep te nemen. Ook de Jeugdraad heeft haar zegje
kunnen doen over het nieuwe speelpleinreglement.
Naast inhoudelijke wijzigingen, werden er ook enkele tekstuele aanpassingen gedaan en
werd de lay-out van het reglement vernieuwd. Er werden ook enkele artikels verplaatst om
zo het reglement duidelijker te maken.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen:
 In artikel 1 wordt de locatie van het speelplein aangepast naar gemeenteschool
Piramide. Er wordt ook toegevoegd dat, na een vlot verloop van de werkzaamheden,
de nieuwe locatie in Perk vanaf de herfstvakantie van 2020 in gebruik genomen kan
worden.
 Aan artikel 2 wordt toegevoegd dat het reglement ook van toepassing is op de
animatoren van het speelplein en dat zowel zij als ouders van ingeschreven kinderen
het reglement gelezen moeten hebben en ermee instemmen.
 In artikel 7 (artikel 8 in het oude reglement) wordt zindelijkheid voortaan omschreven
als een verwachting en niet meer als een voorwaarde. Hier zijn enkele redenen voor.
Zo mogen niet-zindelijke kinderen niet geweigerd worden door de buitenschoolse
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opvang, omdat dit in strijd is met de anti-discriminatiewet (discriminatie ow.v. hun
gezondheid of fysieke toestand). Er zijn daarnaast slechts enkele kinderen op het
speelplein die niet zindelijk zijn. De extra last hiervoor op animatoren is niet groot, zij
kunnen dit zeker opvangen. Indien zindelijkheid als voorwaarde gesteld wordt,
komen enkele ouders in de problemen omdat er niet meteen andere
opvangmogelijkheden zijn in de gemeente. In dit artikel wordt ook toegevoegd dat
reserveondergoed van de gemeente gebruikt kan worden, maar dat dit dan
gewassen teruggebracht moet worden. Niet-zindelijke kinderen dienen zelf
voldoende reservekledij bij te hebben.
In artikel 8 (artikel 6 in het oude reglement) wordt aangepast dat schoolgaande
kinderen jonger dan drie jaar ook welkom zijn op het speelplein, na een gesprek met
de ouders. Dit werd zo aangepast om aan de noden van ouders te kunnen voldoen.
Indien een kind bv. na de krokusvakantie naar school kan gaan, is het nog geen drie
jaar in de paas- en zomervakantie (en zit het dan ook nog in de instapklas). Echter
hebben de ouders vaak geen recht meer op opvang in de crèche (want daar zijn
nieuwe kinderen toegelaten) en zijn er binnen onze gemeente geen andere
opvangmogelijkheden aan een gelijkaardige prijs als het speelplein. Aangezien het
opvangen van deze jongere kinderen geen probleem vormt voor de werking van het
speelplein en de animatoren, wensen we hen ook toe te laten om aan de noden van
ouders te kunnen voldoen. In het voorafgaand gesprek met de ouders wordt er
gepolst of het kind al naar school gaat en hoe het daar verloopt om in te kunnen
schatten of de vroege overstap naar het speelplein vlot zal verlopen.
In artikel 9 (laatste deel van artikel 6 in het oude reglement) wordt het aantal
kinderen dat opgevangen wordt, aangepast naar 75 kinderen tijdens de krokus-,
herfst- en kerstvakantie en naar 100 kinderen tijdens de paas- en zomervakantie. Er
wordt ook toegevoegd dat er van dit aantal kan afgeweken worden indien de
omstandigheden dit vereisen.
De tarieven in artikel 10 blijven ongewijzigd. Er wordt wel aangepast dat gescheiden
ouders, waarvan slechts één van beide ouders in Steenokkerzeel woont, beiden
recht hebben op het inwonertarief en op de korting bij het inschrijven van meerdere
kinderen.
In artikel 11 (artikel 9 in het oude reglement) wordt er iets meer tekst en uitleg
gegeven bij de dagindeling en wordt er toegevoegd dat er van de dagindeling kan
afgeweken worden indien de omstandigheden dat vereisen.
Artikel 12 is een nieuw artikel waarin de groepsindeling van de speelpleinwerking
wordt opgenomen. Deze verdeling gebeurt op basis van leeftijd.
In artikel 13 (artikel 11 in het oude reglement) wordt aangepast dat de inschrijvingen
voortaan aan het onthaal gebeuren. Bij ziekte moet dit voortaan voor 9u (van de dag
waarop het kind ziek is) gemeld worden.
In artikel 14 (artikel 10 in het oude reglement) wordt toegevoegd dat kinderen ook
een tien- en vieruurtje en voldoende drinken dienen mee te brengen. Frisdranken en
fruitsappen zullen niet meer te verkrijgen zijn. Er wordt ook toegevoegd dat er op
maandag, woensdag en vrijdag gratis fruit wordt aangeboden aan de kinderen in de
voormiddag, op dinsdag en donderdag moeten ze dit zelf meebrengen. In de
voormiddag mogen er geen koekjes meer gegeten worden.
In artikel 17 wordt de informatie over verloren voorwerpen gebundeld in één artikel.
Er wordt ook in aangegeven dat ouders best op alle spullen van hun kind(eren) hun
naam zetten.
Artikels 18 is nieuw. Hierin wordt meer info gegeven over het feit dat we een inclusief
speelplein zijn en kinderen met een beperking dus ook welkom zijn. Een aanvraag
dient een maand op voorhand te gebeuren, om zeker een geschikte begeleider te
kunnen vinden. Aanvragen kunnen geweigerd worden indien we niet de nodige
deskundige begeleiding kunnen voorzien.
Artikel 19 is ook nieuw en gaat over taalstimulering. Speelplein De Winny's zet in op
het aanleren van de Nederlandse taal door kinderen die de taal niet goed beheersen
extra taalspelletjes te laten spelen. Kinderen die het Nederlands onvoldoende
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beheersen kunnen verplicht worden om deze 'lessen' te volgen. Indien de ouders
hier niet mee akkoord gaan, kan hen de toegang tot het speelplein geweigerd
worden.
Naast bovenstaande inhoudelijke wijzigingen is er ook een luik m.b.t. animatoren
toegevoegd aan het reglement.
 In artikel 20 worden de verschillende functies op het gemeentelijk speelplein
toegelicht. Er kunnen ook co-animatoren, animatoren met een beperking, tewerk
gesteld worden op het gemeentelijk speelplein.
 In artikel 21 wordt uitgelegd hoe jongeren zich kandidaat kunnen stellen voor een job
op het speelplein en hoe dit verloopt. Zo dient elke nieuwe animator op gesprek te
komen bij de Jeugddienst. Jongeren dienen een animatorcursus gevolgd te hebben
om stage te kunnen doen bij ons. Animatoren die elders hun animatorattest behaald
hebben, kunnen ook bij ons aan de slag. Begeleiders van de voor- en naopvang
dienen geen animatorcursus te volgen. Er wordt ook nog eens aangehaald dat een
deel van het inschrijvingsgeld van hun animatorcursus door de gemeente kan
terugbetaald worden.
 Artikel 22 geeft meer toelichting over de verloning van de verschillende functies op
het speelplein. Co-animatoren worden op vrijwillige basis vergoed met een forfaitaire
onkostenvergoeding van 34,71 euro per dag. Zij kunnen op jaarbasis maximaal
1.388,40 euro aan forfaitaire onkostenvergoedingen ontvangen. Taalanimatoren,
een nieuwe functie op het speelplein, worden op dezelfde manier vergoed als
inclusieanimatoren. Verder is er niets veranderd m.b.t. de verloning van de
verschillende functies.
 In artikel 23 worden de werkuren van de verschillende functies toegelicht.
 In artikel 24 wordt toegelicht hoe de contracten worden opgemaakt en hoe de
betaling van het loon en de maaltijdcheques verloopt.
 In artikel 25 wordt toegelicht hoe de evaluaties verlopen.
 In artikel 26 wordt uitgelegd dat iedereen die op het speelplein tewerk gesteld is,
discretieplicht heeft (m.b.t. gevoelige informatie van kinderen).
Tot slot worden in de slotbepalingen de contactgegevens van de Jeugddienst doorgegeven
voor verdere vragen en is er een artikel toegevoegd om van het reglement af te wijken bij
noodsituaties.
Als bijlage aan dit besluit kunnen zowel het oude reglement ("speelpleinreglement - versie
2014") als het nieuw voorgestelde reglement ("speelpleinreglement - versie 2020")
teruggevonden worden.
Juridische overwegingen:
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Artikel 40 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur dat zegt dat de gemeenteraad instaat voor het
vaststellen van de gemeentelijke reglementen.
De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.
De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers.
Adviezen en visum:
De stuurgroep van het speelplein heeft het reglement samen met de Jeugddienst
herbekeken en heeft geen verdere opmerkingen bij de voorgestelde versie. Zij geven dan
ook graag positief advies voor het nieuwe reglement.
De Jeugdraad geeft, mits enkele opmerkingen, positief advies voor het nieuwe
speelpleinreglement.
 Hun vraag om een extra artikel om bijkomende maatregelen te kunnen treffen in
noodsituaties werd opgenomen in het reglement onder artikel 28.
 Op de vraag om specifieke contactpersonen in het reglement op te nemen, wordt
niet ingegaan omdat het reglement dan moet aangepast worden telkens er een
nieuwe aanwerving op de Jeugddienst gebeurt.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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De gemeenteraad keurt het nieuwe speelpleinreglement goed.
Het reglement zal in werking treden op de vijfde dag na de bekendmaking ervan.
onderwijs
5

Verlenging van de huidige scholengemeenschap KASTZE voor zes schooljaren vanaf
1 september 2020 (550.2)
Aanleiding:
De samenwerkingsovereenkomst - afgesloten tussen de verschillende onderwijsinstellingen
die de scholengemeenschap KASTZE vormt - loopt tot juni 2020.
En moet verlengd worden.
Feiten, context en argumentatie:
Een schoolbestuur kan in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs een
scholengemeenschap vormen met onderwijsinstellingen van andere schoolbesturen.
Een scholengemeenschap moet :
- zowel kleuter- als lager onderwijs bevatten, op de eerste schooldag van februari 2020
- minstens 900 gewogen leerlingen tellen
- mag zich hoogstens over vijf aangrenzende onderwijszones uitstrekken.
De huidige scholengemeenschap KASTZE werd onder de vorm van een interlokale
vereniging werd opgericht,
De huidige interlokale vereniging legde haar werking vast in de huidige overeenkomst van
scholengemeenschap KASTZE en deze overeenkomst loopt af na een periode van zes
schooljaren.
Overwegende dat alle deelnemers de samenwerking wensen te verlengen voor een periode
van zes schooljaren, zoals afgesproken in de vergadering van het beheerscomité van de
scholengemeenschap van 22 april 2020.
De scholengemeenschap KASTZE werd voor de eerste keer opgericht bij de start van het
schooljaar 2003-2004 bij gemeenteraadsbesluit op datum van 26 juni 2003. (zie bijlage)
Na verloop van de wettelijke termijnen werd de samenwerking verlengd door de
gemeenteraad. Het laatste besluit dateert van 24 april 2014. (zie bijlage)
Gedurende de samenwerkingsperiode vond er geen fundamentele bijsturing van de
scholengemeenschap plaats en het is aangewezen om de huidige samenwerking te
verlengen voor de in de regelgeving voorziene periode van zes jaar, vanaf 1 september
2020.
Vanaf september 2020 wordt de GBS De Toverberg & Het Klimtouw, Torfbroeklaan 25,
1910 Kampenhout de contactschool van de scholengemeenschap.
Juridische overwegingen:
 Het decreet basisonderwijs 25 februari 1997, de artikelen 125bis tot en met
125quaterdecies, zoals gewijzigd door het decreet van 5 april 2019 betreffende het
onderwijs XXIX.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 388 tot en
met 395.
 Het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2003 over de vorming van de huidige
scholengemeenschap.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 40 en 41.
Adviezen en visum:
 Gelet op het advies van de schoolraad op datum van 04 december 2019.
 Gelet op het overleg van het syndicaal overleg op datum van 22 april 2020.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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De huidige overeenkomst inzake scholengemeenschap KASTZE in de vorm van een
interlokale vereniging met zes schooljaren te verlengen vanaf 1 september 2020.
secretariaat
6

Creadiv nv: Algemene Vergadering op 5 juni 2020.
Aanleiding:
Email van Creadiv van 30 april 2020 waarin men meedeelt dat hun algemene vergadering
zal doorgaan op 5 juni 2020, met volgende agenda :
1. Jaarrekening 2019:
- Bespreking van het verslag van de raad van bestuur
- Bespreking van het verslag van de commissaris
- Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat
2. Kwijting aan de bestuurders
3. Kwijting aan de commissaris-revisor
4. Ontslag en benoeming van een bestuurder
5. Rondvraag
In het kader van de strijd tegen het Covid-19 zal deze algemene vergadering uitzonderlijk
per videoconferentie georganiseerd worden.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is een vennoot van Creadiv nv.
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.
De afgevaardigden voor de (buitengewone) algemene vergadering werden door de
gemeenteraad op 28 maart 2019 aangeduid, voor de volledige legislatuur.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De agendapunten van de algemene vergadering van Creadiv van 5 juni 2020
worden goedgekeurd, en de aangestelde volmachtdragers, Jan Lenssens, effectief
afgevaardigde of Paul Degreave, plaatsvervangend afgevaardigde, te mandateren
om op de algemene vergadering van Creadiv van 5 juni 2020 te handelen en te
beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
2. Creadiv nv zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Havicrem : Algemene Vergadering op 17 juni 2020.
Aanleiding:
Email van Havicrem van 28 april 2020 waarin wordt meegedeeld dat de algemene
vergadering zal plaatshebben op woensdag 17 juni 2020, om 18u30, in het Crematorium
Daelhof te Eppegem, met volgende agenda:
1. Notulen algemene vergadering 11 december 2019: goedkeuring
2. Werking 2019 in cijfers: overzicht
3. Jaarrekening 2019: goedkeuring
- Resultatenrekening en balans
- Verslag bedrijfsrevisor
- Verslag raad van bestuur

9
4. Kwijting aan bestuurders en de bedrijfsrevisor
5. Varia
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente is aangesloten bij de intergemeentelijke vereniging Havicrem, die werd
opgericht op 10 juni 2003.
Havicrem staat in voor het beheer van één of meerdere crematoria in het arrondissement
Halle-Vilvoorde, een opdrachthoudende vereniging die wordt beheerst door het decreet van
6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De afgevaardigden voor de algemene vergadering van Havicrem werden op 28 februari
2019 door de gemeenteraad aangeduid voor de ganse legislatuur.
Juridische overwegingen:
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder de artikels 432
en 454.
De artikels 32 en 33 van de gecoördineerde statuten van Havicrem.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De agendapunten van de algemene vergadering van Havicrem van 17 juni 2020
worden goedgekeurd, en de aangestelde volmachtdragers, Clémence Maes,
effectief afgevaardigde of Yvette Van Daele, plaatsvervangend afgevaardigde, te
mandateren om op de algemene vergadering van Havicrem van 17 juni 2020 te
handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de
gemeenteraad.
2. Havicrem zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Haviland: Statuta¡re gewone algemene vergadering op 17 juni 2020.
Aanleiding:
Email van Haviland van 7 mei 2020 waarin wordt meegedeeld dat de statuta¡re gewone
algemene vergadering van Haviland plaats heeft op woensdag 17 juni 2020 om 18u00 in de
polyvalente zaal van Den Horinck, Noorderlaan 20 te 1731 Asse-Zellik met volgende
agenda;
Gezien de Corona-situatie heeft Haviland beslist deze vergaderlocatie vast te leggen,
rekening houdend met de toepassing van de social distancing.
1. Notulen van de bijzondere algemene vergadering van 23.10.2019: goedkeuring;
2. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019:
goedkeuring
3. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2019;
4. Jaarrekening 2019 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2019,
het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);
5. Verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 41)
6. Verslag van de commissaris over het 54ste maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring
(art. 41);
7. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);
8. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
9. Vervanging bestuurder met raadgevende stem;
10. 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
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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 en 24 oktober 2019 aangeduid voor de volledige legislatuur
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur, in het bijzonder de artikel 432, 40 en 41.
Het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019 en 24 oktober 2019 betreffende de
aanstelling van de afgevaardigden voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van
Haviland voor de volledige legislatuur.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland van 17 juni
2020 worden goedgekeurd, en de aangestelde volmachtdragers, Bruno
Peeters, effectief afgevaardigde, of Jan Van hoof, plaatsvervangend
afgevaardigde, te mandateren om op de gewone algemene vergadering van
Haviland van 17 juni 2020 en te handelen en te beslissen overeenkomstig de
onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
2. Haviland zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Interza : Jaarvergadering op 17 juni 2020.
Aanleiding:
Brief van de intercommunale Interza van 11 mei 2020 waarin wordt meegedeeld dat de
jaarvergadering zal plaatsvinden op 17 juni 2020 om 19u00, in de vergaderzaal van de
hoeve Nothengem, St. Lambertusstraat 1 te Nossegem, met volgende agenda :
1. Vaststelling van geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de statuten
2. Goedkeuring van de notulen van 10 december 2019
3. Verslag van de raad van bestuur
4. Verslag van de commissaris
5. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2019
6. Bestemming van de resultaten
7. Kwijting aan de bestuurders
8. Kapitaalsaanpassing aan de laatst gepubliceerde bevolkingscijfers volgens art.14
van de statuten
9. Aanduiding revisor
10. 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:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De agendapunten van de jaarvergadering van Interza van 17 juni 2020 worden
goedgekeurd, en de aangestelde volmachtdragers, Clémence Maes, Yvette Van
Daele en Peggy Lepage, effectief afgevaardigden, te mandateren om op de
jaarvergadering van 17 juni 2020 te handelen en te beslissen overeenkomstig de
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onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
2. Interza zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst schakelzorgcentrum Van Helmont.
Aanleiding:
Mail van de stad Vilvoorde waarin zij ons de samenwerkingsovereenkomst voor het
schakelzorgcentrum Van Helmont bezorgen ter goedkeuring.
Deze samenwerking heeft gaande weg via de verschillende draaiboeken twee opdrachten
gekregen en kan in theorie nog nieuwe opdrachten krijgen.
Een van die opdrachten zijnde het beddenhuis is sinds vorige week gestopt, maar het
samenwerkingsverband voert nog altijd de tweede opdracht zijnde het afstemmen van vraag
en aanbod uit; deze overeenkomst duurt tot eind juni.
Dit contract loopt momenteel tot eind juni zijnde de periode dat deze ook gesubsidieerd is.
Plaats in beleidsplan en budget:
In bijlage de financiële kostenraming.
Het nodige budget dient hiervoor voorzien te worden.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De samenwerkingsovereenkomst voor het schakelzorgcentrum Van Helmont wordt
goedgekeurd.
Het nodige budget zal hiervoor voorzien worden.

informatica
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Afname raamcontract Provincie Vlaams-Brabant in het kader van de levering,
installatie, systeemintegratie en onderhoud van server-, en storage infrastructuur
Aanleiding:
De huidige serverinfrastructuur is 'end of life' en is dringend aan vervanging toe om de
gemeentelijke werking inzake ICT niet in het gedrang te brengen.
Feiten, context en argumentatie:
Het Provinciebestuur Vlaams-Brabant heeft een raamcontract uitgeschreven voor de
levering, installatie, systeemintegratie en onderhoud van server- en storage infrastructuur.
De diensten en leveringen zijn bestemd voor het Provinciebestuur Vlaams-Brabant
(hoofdbestuur en instellingen) en gerelateerde entiteiten zoals provinciale vzw’s, provinciale
scholen en autonome provinciebedrijven binnen Vlaams-Brabant. Andere overheden
kunnen volgens het principe van een “opdrachtencentrale” eveneens gebruik maken van het
raamcontract, namelijk:
 gemeentebesturen, OCMW’s en alle andere overheidsinstellingen binnen VlaamsBrabant;
 de 4 andere Vlaamse Provinciebesturen (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen,
Antwerpen & Limburg)
Al deze overheden kunnen de aangeboden diensten en producten aan dezelfde
raamcontract voorwaarden krijgen als het Provinciebestuur Vlaams-Brabant. In dat geval
worden de contracten rechtstreeks tussen de dienstverlener en de desbetreffende overheid
afgesloten. Naar gelang de noodzaak kan tussen meerdere percelen worden gekozen.
Perceel 1, geconsolideerde server en storage infrastructuur en perceel 2, klassieke server
en storage infrastructuur.
De deputatie van Vlaams-Brabant keurde op 13 oktober 2016 het bestek goed voor de
levering, installatie, systeemintegratie en onderhoud van server-, en storage infrastructuur.
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Op 08 november 2016 keurde de provincieraad het bestek goed. Nadien volgde een
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking op Europees niveau en op 13
september 2017 werd de opdracht gegund voor een periode van 4 jaar.
Wij kunnen als gemeente gebruik maken van dit raamcontract, waardoor wij onder andere:
 gebruik kunnen maken van de expertise;
 zelf geen procedure moeten voeren, wat een besparing aan tijd en geld oplevert;
 de prijzen door de schaalgrootte van de aanbestedingen gunstiger zijn;
 vrijblijvend kunnen deelnemen, aangezien de contracten geen exclusiviteit inhouden.
Het college van burgemeester en schepenen ging tijdens de zitting van 4 mei 2020 al
principieel akkoord om voor opdrachten in het kader van de levering, installatie,
systeemintegratie en onderhoud van server-, en storage infrastructuur beroep te doen op de
opdrachtencentrale van de Provincie Vlaams-Brabant, die een raamcontracten heeft
gesloten voor onderstaande percelen:
Provinciebestuur:
-perceel 1 geconsolideerde server- en storage infrastructuur: SIMAC N.V. (Kortenberg)
-perceel 2 klassieke server- en storage infrastructuur: SIMAC N.V. (Kortenberg)
Juridische overwegingen:
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Wet van 15 juni 2006 – overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten.
Koninklijk besluit van 15 juli 2011 – Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren (“KB Plaatsing”).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 – Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken
(“KB Uitvoering”).
Wet van 17 juni 2013 – Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Plaats in beleidsplan en budget:
De nodige kredieten voor deze uitgave zijn voorzien in het investeringsbudget van 2021 op
budgetcode GBB/0119-01/24100007/GEMEENTE/CBS/ORG001. Daarom zal er een
aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 nodig zijn om deze kredieten te voorzien in
2020 en in mindering te brengen in 2021.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De gemeenteraad gaat akkoord om voor opdrachten in het kader van de levering,
installatie, systeemintegratie en onderhoud van server-, en storage infrastructuur beroep te
doen op de opdrachtencentrale van de Provincie Vlaams-Brabant, die een raamcontracten
heeft gesloten voor onderstaande percelen:
Provinciebestuur:
-perceel 1 geconsolideerde server- en storage infrastructuur: SIMAC N.V. (Kortenberg)
-perceel 2 klassieke server- en storage infrastructuur: SIMAC N.V. (Kortenberg)
De opdrachten in het kader van deze raamcontracten worden binnen de looptijd van de
raamcontracten rechtstreeks door de gemeente gegund aan SIMAC N.V. zonder de
betrokkenheid en aansprakelijkheid van het Provinciebestuur Vlaams-Brabant.
2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
besluit na goedkeuring door de gemeenteraad.
3. In de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan zullen de nodige kredieten
voorzien worden in 2020 en in mindering gebracht worden in 2021.
financiën
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Retributiereglement mondmaskers
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Aanleiding:
De COVID-19 crisis uitgebroken in maart 2020.
Feiten, context en argumentatie:
Naar aanleiding van de COVID-19 crisis heeft het gemeentebestuur mondmaskers
aangekocht die aan een voordelige prijs de koop worden aangeboden aan de lokale
handelaars. Deze kunnen deze dan - mits een kleine marge - verder doorverkopen aan de
burgers.
Eventueel kan de gemeente de mondmaskers ook zelf doorverkopen aan haar inwoners.
Het doel is om met de opbrengst van de verkoop de lokale verenigingen die inkomsten
hebben gederfd door de COVID-19 crisis te ondersteunen.
De financiële toestand van de gemeente.
Juridische overwegingen:
Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en
41.
Tussenkomsten:
Rudy Peeters, gemeenteraadslid vraagt of de gemeente aan financieel zwakkeren, die
afhankelijk zijn van een leefloon, de mogelijkheid biedt om een aantal mondmaskers op
specifieke vraag via de gemeente te bekomen.
Schepen Liesbeth Degrève, schepen sociale zaken, antwoordt dat de leefloners 2
mondmaskers per gezinslid krijgen, ze worden hiervoor gecontacteerd door onze sociale
dienst en kunnen die op het gemeentehuis komen afhalen.
Besluit:
Met 18 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy
Peeters, Hannelore Velaerts, Ronny De Caerlé, Sandra Ceuleers, Werner
Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Yvette Van Daele, Griet Deroover), 5
onthoudingen (Karel Servranckx, Annie Berckmans, Gilbert Jaspers, Alen Cilic,
Arlette Verboomen)
Art. 1 - Er wordt een retributie geheven op de verkoop van mondmaskers, en dit met
toepassing van de btw-wetgeving.
Art. 2 - De retributie is verschuldigd door de aankoper van het mondmasker: de lokale
handelaar of een burger.
Art. 3 - De retributie wordt vastgesteld op:
a) 1,00 EUR (inclusief btw) voor verkoop aan een lokale handelaar
b) 1,50 EUR (inclusief btw) voor verkoop aan een burger
Art. 4 - De retributie is verschuldigd bij de aankoop van de mondmaskers.
Art. 5 - De retributie wordt contant betaald bij de aankoop door een burger, of na opmaak
van een factuur aan de lokale handelaar met een betalingstermijn van 30 dagen.
Art. 6 - Dit reglement wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden en bekend
gemaakt op de gemeentelijke website.
bijkomende agendapunten
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Vraagstelling over meerjarenplan. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Ann Goovaerts) geeft toelichting over dit agendapunt :
Op de gemeenteraad van 23/1/202 werd ons medegedeeld dat het volledige meerjarenplan
pas klaar zou zijn in mei of in juni 2020 omdat nog niet alles was afgesloten en het nog niet
duidelijk was welke budgetten er zouden worden overgedragen.
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Vraag : Wat is de stand van zaken, en wanneer mogen wij een volledig en correct
meerjarenplan verwachten?
Besluit:
Jelle Mombaerts, schepen van financiën, antwoordt hierop dat de jaarrekening op de
gemeenteraad van juni komt, het aangepaste meerjarenplan komt op de raad van
september.
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Vraagstelling over heraanleg Perksesteenweg. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Ann Goovaerts geeft toelichting over dit agendapunt :
De Perksesteenweg zal heraangelegd worden van de Tervuursesteenweg tot aan de
Gilijnstraat in Melsbroek. Zoals het er nu naar uitziet zal er een fietspad voorzien worden
vanaf de Tervuursesteenweg tot aan Hof ten As. Zoals reeds eerder gezegd zouden wij
graag zien dat er ook een mooi, afgescheiden fietspad wordt voorzien tot aan de
Gillijnstraat.
Vraag
:
Waarom grijpt het bestuur deze kans niet om een volledig veilige Perksesteenweg aan te
leggen? Dit kan ondermeer ook door wegversmallingen aan te brengen die automobilisten
verplichten af te remmen. Enkel en alleen een zone 30 inleggen, gaat de veiligheid niet
verbeteren als er niet constant gecontroleerd wordt. De Perksesteenweg aanleggen zoals
dit nu voorzien is, druist alweer volledig in tegen het SAVE Charter dat door het bestuur
vorig jaar werd ondertekend.
Besluit:
Wim Mombaerts, schepen van openbare werken, antwoordt dat dat de steenweg zal worden
aangepakt, er is nog geen ontwerper aangesteld.
In deel 1 zal het voetpad hersteld worden, in deel 2 kan er een versmalling komen waar de
fietspaden worden heraangelegd.
In deel 1 wordt er op straat gefietst, is het zone 30 en zal er een camera geïnstalleerd
worden. De mentaliteit van de mensen moet immers veranderen.
In een fietsstraat mag een fietser niet voorbijgestoken worden, wat een heel drastische optie
is.
We gaan samen met het bureau - op een participatieve manier - de plannen uitwerken.
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Vraagstelling over uitrijden Melsbroek naar E19 en R0. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Ann Goovaerts geeft toelichting over dit agendapunt :
Wij zien veel auto’s Melsbroek in- en uitrijden langs de Stationslaan. Dit komt enerzijds
omdat de GPS dit zo aangeeft, maar anderzijds ook omdat aan het huis van Dokter Walter
Lauwers geen bordje meer staat dat aanduidt dat je langs daar naar Vilvoorde, Antwerpen
en Brussel kan. Dit zorgt voor een overbelasting van de Stationslaan, terwijl deze al veel
verkeer te slikken krijgt door het sluipverkeer dat de Perksesteenweg en de Sellaerstraat
gebruikt.
Vraag :
a. Kunnen er aan Walter Lauwers en aan de Golf bordjes gezet worden die aangeven dat je
langs de Steenwagenstraat naar de E19 en de R0 kan?
b. Kan er door het bestuur gezorgd worden dat de routebeschrijving die aangegeven wordt
door de GPS, aangepast wordt voor het uitrijden van Melsbroek langs de
Steenwagenstraat?
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Besluit:
Wim Mombaerts, schepen van mobiliteit, antwoordt dat we ons vragen stellen bij de
meerwaarde van dit voorstel. De inwoners kennen hun weg, we vrezen dat dit sluipverkeer
zou kunnen aanwakkeren.
We zullen dit ter bespreking voorleggen op het politieoverleg en nemen het mee in de
mobiliteitsstudie.
We hebben geen duurzame vat op gps-systemen.
De burgemeester vult aan: sinds de Kerkstraat éénrichtingsverkeer is geworden, lijkt deze
suggestie voor ons niet zinvol.
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Vraagstelling over de organisatie verdeling mondmaskers. (sp.a-fractie)
Aanleiding:
Rudy Peeters geeft toelichting over dit agendapunt :
Naar aanleiding van :
1) de sociale dienstverleningstaak van de gemeente,
2) de organisatie van mondmaskers voor verkoop aan de handelaars,
vraagt de sp.a fractie of de gemeente aan financieel zwakkeren, die afhankelijk zijn van
een leefloon, de mogelijkheid biedt om een aantal mondmaskers op specifieke vraag via de
gemeente te bekomen.
Besluit:
Liesbeth Degrève, schepen, antwoordt hetvolgende:
1) Sociale dienstverlening die voor Corona liep, loopt gewoon ook door tijdens
Coronaperiode. Op vraag en zonodig worden dringende steunverleningen en financiële
tussenkomsten goedgekeurd door het BCSD en meteen toegepast. De doelgroep met
meest kwetsbaren kent de weg naar het OCMW. Zij worden geholpen door onze OCMW
dienst op vraag en nood naar essentiële zaken ea. Ook niet OCMW cliënteel wordt op vraag
geholpen, dit wordt vooraf voorgelegd aan het BCSD en al dan niet goedgekeurd aan de
hand van het individueel dossier.
2) De doelgroep van meest kwetsbaren (leefloners) krijgen 2 mondmaskers/gezinslid
(volwassenen en 12 +) gratis aangeboden. Deze kunnen zij op vraag afhalen aan het
onthaal/OCMW. Telefonisch zijn zij verwittigd door onze sociale assistenten die hun cliënten
kennen.

Heidi Abeloos
Algemeen directeur

Bruno Peeters
Voorzitter gemeenteraad

