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ZITTING VAN 25 APRIL 2013
Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex
Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy
Van Damme, Yvette Luypaert, Erwin Verhaeren, Annie Berckmans, Rosette Maes, Jelle
Mombaerts, Herman Godts, Jerry Casier, Luc Van Holle, Bart Verstockt, Daniel Liekens, Inge
De Muyer, Gilbert Van Ostaede, gemeenteraadsleden en Heidi Abeloos, gemeentesecretaris.
De ocmw-voorzitter, Marc Verhaeghe, is verontschuldigd.
Verontschuldigd: Inge De Muyer en Marc Verhaeghe
Er zijn 2 opmerkingen op het verslag van de vorige zitting:
1) Edy Van Damme: bij de mondelinge vragen, p. 17, i.v.m. de leverancier van het poetsen van de
ruiten – toevoegen: “Waren er communautaire redenen hiervoor?”
2) Bart
Verstockt:
punt
16
i.v.m.
Nachtegaalslaan,
p.
17
–
toevoegen:
- Alex Trostmann: “Hij zei niet betrokken geweest te zijn bij de inplanting van de bomen.”
- “Deze bomen kostten € 13.000.”
De raad stemt eenparig in met deze aanpassingen aan het verslag.
Er worden mondelinge vragen aangekondigd door de raadsleden:
- Sp.a: 6 vragen in openbare zitting, 3 in besloten zitting
- Groen: 2 vragen in openbare zitting
1. VERBREDING DEEL BUURTWEG NR. 10 (LIJSTERLAAN) IN DE ATLAS DER
BUURTWEGEN VAN MELSBROEK – (575.03)
- Gunstig advies De gemeenteraad
Gelet op de artikelen, 42 en 43 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 22 februari 2007, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en latere wijzigingen;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 19 februari 1962, houdende goedkeuring van het
rooilijn- en onteigeningsplan van o.a. de Hoolantsstraat (deel buurtweg nr. 10 in de atlas der buurtwegen
van Melsbroek): verbreding van 3,30 meter tot 12 meter;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 november 2008, houdende goedkeuring van:
- het ontwerp der werken (aanleg wegenis- en rioleringswerken ten behoeve van de verkaveling in de
Hoolantsstraat);
- de overeenkomst tussen Riobra, de verkavelaar en de gemeente betreffende de uitvoering van de
infrastructuurwerken (waaronder o.a. clausule tot kosteloze grondafstand van de uitgeruste wegenis
binnen de rooilijnen – zie art. 6);
Gelet op de stedenbouwkundige vergunning van 20 april 2009, afgeleverd door de Vlaamse
overheid – afdeling ruimtelijke ordening – aan de BVBA Intop Experts (ontwerper in opdracht van de
NV Terraquist, eigenaar) voor het aanleggen van een wegenis met riolering in de Hoolantsstraat z/n (op
voorwaarde van o.a. gratis afstand te doen aan de gemeente van de gronden voor de wegenis,
groenzone, gracht, voet- en fietspaden);
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2010, houdende goedkeuring van de
straatnaamwijziging van een gedeelte van de Hoolantsstraat, begrepen tussen de Thubenstraat en het
verlengde van de Stationslaan, tot “Lijsterlaan”;
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maart 2012, houdende melding van de vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning voor de
aanleg van de weg en de vraag aan de gemeente om de procedure tot verbreding van de buurtweg uit te
voeren alvorens een nieuwe beslissing te nemen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2012,
houdende, het aanvraagdossier voor verbreding van de buurtweg door Intop Experts te behandelen en
zelf geen dossier op te starten;
Gelet op het aanvraagdossier tot gedeeltelijke verbreding van buurtweg nr. 10 (aangepast en
vervolledigd op 12 februari 2013);
Overwegende dat deze verbreding van een deel van buurtweg nr. 10 in de atlas der
buurtwegen van Melsbroek, het algemeen belang dient om volgende redenen:
- de Lijsterlaan was voor de aanleg van de weginfrastructuur een veldweg met een breedte van 3,30 m,
die onvoldoende was uitgerust. De heraanleg en verbreding van de weg waren noodzakelijk alsmede
het voorzien van nutsvoorzieningen (riolering en andere nutsleidingen);
- deze wegenis- en rioleringswerken zijn uitgevoerd ingevolge de bouwvergunning, afgeleverd door de
gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar op 20 april 2009, maar deze vergunning is bij arrest van de
Raad van State van 29 september 2011 vernietigd omdat de Raad van State van oordeel is dat er
sprake is van een verbreding van een buurtweg waarvoor de procedure, bepaald in de wet van 10
april 1841, moet gevolgd worden. Deze aanvraag is dus een invulling van de door de Raad van State
gemaakte opmerking;
- de nieuwe weg is voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel en is aangelegd in asfalt en voorzien
van een afzonderlijk voet- en fietspad
- deze uitgeruste wegenis zal kosteloos worden overgedragen aan de gemeente om ingelijfd te worden
bij het gemeentelijke openbaar domein;
Gelet op het openbaar onderzoek, georganiseerd gedurende de periode vanaf maandag 04
maart 2013 tot en met dinsdag 19 maart 2013 om 11.00 uur;
Overwegende dat uit het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek d.d. 19
maart 2013, blijkt dat 2 bezwaarschriften werden ingediend;
Overwegende dat al de formaliteiten voor het openbaar onderzoek voor de verbreding van
een gedeelte van buurtweg nr. 10 in de atlas der buurtwegen van Melsbroek (deel Lijsterlaan), vervuld
zijn;
Overwegende dat dit voorstel tot gedeeltelijke wijziging van buurtweg nr. 10 in de atlas der
buurtwegen van Melsbroek aan de bestendige deputatie moet geadviseerd worden;
Overwegende dat geen schattingsverslag vereist is, daar de verwerving van de gronden
gebeurt bij kosteloze grondafstand;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 maart 2013,
houdende het voorstel aan de gemeenteraad om deze aanvraag gunstig te adviseren daar door deze
aanvraag het algemeen belang wordt gediend en deze aanpassing in de atlas der buurtwegen als
voorwaarde wordt gesteld om een stedenbouwkundige vergunning te bekomen;
De Sp.a-fractie motiveert haar onthouding als volgt: “delen ontbreken”;
De Groenfractie meldt dat:
- de tekst van de auditeur van de RVS werd opgenomen in het bezwaarschrift en deze tekst werd door
de gemeentelijke diensten en door het college niet afdoende gemotiveerd weerlegd.
- schepen Wim Mombaerts in naam van de Klaverfractie op de GR van 20 november 2008, volgende
interpellatie heeft laten optekenen: “ De Klaver-fractie merkt op dat volgens hen deze verkaveling niet
meer geldig is, en bijgevolg deze wegenis niet kan uitgevoerd worden. Zij gaan dit punt dan ook niet
goedkeuren. “
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veranderd is sinds hij het mandaat van schepen uitoefent. Dit om verdere onheil, patstellingen en
blokkeringen van dit dossier te vermijden.
BESLIST: met 13 stemmen tegen 1 (Verstockt) bij 6 onthoudingen (Dewinter, Van
Damme, Luypaert, Verhaeren, Maes, Van Holle)
Artikel 1. Het aanvraagdossier tot verbreding van een gedeelte van buurtweg nr. 10 in de atlas der
buurtwegen van Melsbroek, met gunstig advies over te maken aan de dienst mobiliteit en wegen om
voor besluitvorming voor te leggen aan de Bestendige Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant.
Art. 2. Na goedkeuring van de aangevraagde verbreding van een deel van buurtweg nr. 10 uit de atlas
der buurtwegen van Melsbroek (deel Lijsterlaan), zal het gedeelte dat momenteel nog deel uit maakt van
het privaat eigendom verworven worden om in te lijven bij het openbaar domein.
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
GEMEENTELIJKE BEGELEIDINGSCOMMISSIE – (205.9)
- Oprichting De gemeenteraad
Gelet op de artikelen, 42 en 43 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 22 februari 2007, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, artikel 26/1 en
26/2, ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012, (hierna ‘het Decreet’ te noemen);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de
nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het
mobiliteitsbeleid, artikel 2 tot en met 12, (hierna ‘het Besluit’ te noemen);
Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat elke gemeente een Gemeentelijke
Begeleidingscommissie (afgekort ‘GBC’) zal oprichten en ook de minimale samenstelling van de GBC
vastlegt;
Overwegende dat artikel 2 tot en met 5 van het Besluit nadere regels bevat omtrent de
aanwijzing van de vaste, de variabele en adviserende leden van de GBC;
Overwegende dat het overeenkomstig artikel 5 van het Besluit aan de gemeente toekomt
adviserende leden van de GBC aan te wijzen;
Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat de gemeenteraad in het kader van
participatie kan beslissen de vergaderingen van de GBC open te stellen voor vertegenwoordigers van
het maatschappelijk middenveld en de bevolking;
Overwegende dat het volgens artikel 26/2 van het Decreet in sommige gevallen zinvol en
noodzakelijk kan zijn de werkzaamheden van de GBC of deelaspecten ervan te bundelen op
bovengemeentelijk vlak. Deze beslissing komt volgens artikel 9,§1, tweede lid van het Besluit toe aan
het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: eenparig
Artikel 1. Er wordt een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC opgericht als multidisciplinair
en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum verantwoordelijke voor:
1. De voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de
herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan;

- 42. De begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die
aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid.
Art. 2. Met behoud van de toepassing van artikel 26/1,§2, derde lid van het Decreet en artikel 2 en
artikel 5 van het Besluit, worden de volgende adviserende leden toegevoegd aan de GBC:
- de burgemeester;
- de schepen van openbare werken;
- de schepen van milieu en groen;
- een vertegenwoordiger van de dienst grondgebiedzaken;
- een vertegenwoordiger van de dienst openbare werken;
- een vertegenwoordiger van de dienst ruimtelijke ordening;
- een vertegenwoordiger van de milieudienst;
- een vertegenwoordiger van de politie;
- een afgevaardigde van de fietsersbond;
- de gemeentesecretaris;
- een afgevaardigde van de GECORO;
- een afgevaardigde van de MAR;
- een afgevaardigde van trage wegen;
Deze adviserende leden worden uitgenodigd op elke vergadering van de GBC.
Art. 3. De schepen van Openbare werken wordt aangeduid als voorzitter van de GBC. In geval van
verhindering, kan de voorzitter deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid van het college van
burgemeester en schepenen of een gemeentelijke ambtenaar.
Art. 4. De gemeenteraad draagt haar bevoegdheid om te beslissen tot het openstellen van de
vergaderingen van de GBC voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de
bevolking over aan de voorzitter van de GBC, die dit doet in overleg met de vaste leden.
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
ONDERWIJS: (397.2:55)

- Personeel ten laste van de gemeente:
 Beleidsmedewerker met Tivoligelden
 Bachelor Lichamelijke Opvoeding met Tivoligelden
 Kinderverzorging met Tivoligelden De gemeenteraad
Gelet op het advies van de schoolraad, d.d. 27 maart 2013, tot het bekomen van
tegemoetkomingen van de gemeente voor het aanwerven van personeel voor de gemeenteschool, ten
laste van de gemeente, voor het volgende schooljaar:
 18/36 uren beleidsmedewerker met Tivoligelden
 16/24 lestijden lichamelijke opvoeding met Tivoligelden
 22/32 uren kinderverzorging met Tivoligelden;
Gelet op de bepalingen van het decreet betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding;
Gelet op het decreet betreffende onderwijs XVIII, d.d. 04 juli 2008, hoofdstuk II, Artikel
VIII.19 §5, houdende in het gesubsidieerd officieel onderwijs ingericht door de gemeenten gelegen in
het Vlaamse Gewest is het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor de aanstelling, vaste
benoeming en ontslag van personeelsleden evenals voor het toekennen van een afwezigheid, een verlof,
een terbeschikkingstelling, een affectatie en een loopbaanonderbreking;
Gelet op het visum van de financieel beheerder;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
BESLIST: eenparig
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 18/36 uren beleidsmedewerker met Tivoligelden
 16/24 lestijden lichamelijke opvoeding met Tivoligelden
 22/32 uren kinderverzorging met Tivoligelden
voor de aanwerving van personeel ten voordele van de gemeenteschool.
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD (172.20)
De gemeenteraad
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 40, die stellen dat de
gemeenteraad bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement dient aan te nemen
waarin het nadere regels vaststelt over zijn werking;
Gelet op het bijgevoegde ontwerp van huishoudelijk reglement;
-

-

Bart Verstockt vraagt 2 aanpassingen aan het ontwerp:
Art. 8§1 – “Dit gebeurt door aanplakking aan het gemeentehuis en ad valvas in de
deelgemeenten.”
Deze aanpassing wordt door de raad aanvaard, alhoewel er momenteel niet in alle deelgemeenten
valven aanwezig zijn.
Art. 45 – De raadsleden niet alleen als waarnemer aanwezig laten zijn tijdens het vragenuurtje,
maar hen ook laten deelnemen aan de bespreking.
Het college vindt deze aanpassing niet opportuun.
BESLIST: eenparig

Artikel 1. Keurt het huishoudelijke reglement van de gemeenteraad goed voor de duur van de
legislatuur, verlengd tot de goedkeuring van het nieuwe reglement in de volgende legislatuur met
aanpassing van art. 8§1 zoals voorgesteld door raadslid Verstockt.
Art. 2. Het reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikelen 186 – 187.

Huishoudelijk reglement
gemeenteraad
Versie van 25 april 2013

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD
Art. 1. - § 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn
bevoegdheid behoren, het vereisen, in de raadzaal van het gemeentehuis van Steenokkerzeel (tenzij een andere
locatie door bijzondere omstandigheden aangewezen is).
(art. 19 Gemeentedecreet)

§ 2. - De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen en stelt de agenda op.
De oproeping met agenda wordt verzonden aan de raadsleden via e-mail. De oproeping met agenda en bijlagen
(ontwerpbesluiten, verslag vorige zitting) wordt aan huis gebracht bij de raadsleden.
Indien dit bundel door omstandigheden niet aan huis kan bezorgd worden (bv. overmacht), kan het raadslid dit de
eerstvolgende werkdag op het gemeentesecretariaat afhalen.
Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke gegevens, de
eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de agenda ingeschreven zaken,
vanaf de verzending van de oproeping, op het gemeentesecretariaat ter beschikking gehouden van de raadsleden.
Deze kunnen er vóór de vergadering kennis van nemen, tijdens de kantooruren.
(art. 20 en 21 Gemeentedecreet)

§ 3. - De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van:
1° een derde van de zittinghebbende leden;

- 62° een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige gemeenteraad nog geen
bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus;
3° het college van burgemeester en schepenen;
4° de burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op de eigen bevoegdheden van de
burgemeester;
In hun schriftelijke aanvraag aan de gemeentesecretaris moeten de aanvragers de agenda vermelden, met voor elk
punt een toegelicht voorstel van beslissing, en de datum en het uur van de beoogde vergadering. De secretaris
bezorgt vervolgens de voorstellen aan de gemeenteraadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend worden,
zodanig dat de voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in art. 2 van dit reglement, kan nakomen.
De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het aangewezen uur en met de
voorgestelde agenda.
(art. 20 en art. 68 Gemeentedecreet)

Art. 2. - § 1. - De oproeping wordt ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd
1. Dit gebeurt via e-mail en aan huis geleverd.
In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken.
(art. 21 Gemeentedecreet)

§ 2. - De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat
een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt waarover een beslissing moet worden genomen. De
agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven en gemotiveerd zijn.
(art. 21 Gemeentedecreet)

Art. 3. - § 1. - Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda
toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing per mail aan de gemeentesecretaris (via
info@steenokkerzeel.be ), die de voorstellen bezorgt aan de gemeenteraadsvoorzitter. Een lid van het college van
burgemeester en schepenen kan van deze mogelijkheid geen gebruik maken.2
(art. 22 Gemeentedecreet)

§ 2. - De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten, zoals vastgesteld door de voorzitter van de
gemeenteraad, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen onverwijld per mail mee aan de
gemeenteraadsleden.
(art. 22 Gemeentedecreet)

OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING
Art. 4. - § 1. - De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar.
(art. 28 §1 Gemeentedecreet)

§ 2. - De vergadering is niet openbaar:
1° als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde
is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering;
2° wanneer twee derde van de aanwezige leden van de gemeenteraad in het belang van de openbare orde of op
grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid beslissen dat de vergadering niet openbaar is. Deze
beslissing moet gemotiveerd worden.
(art. 28 §1 Gemeentedecreet)

Art. 5. - De gemeenteraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat gemeenteraadsleden en schepenen de eed
afleggen. De vergaderingen over het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling, het
meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, een budgetwijziging of de jaarrekening zijn ook steeds
openbaar.
Indien de gemeenteraad bevoegd is om een tuchtstraf op te leggen, worden de hoorzitting en het verhoor van
1 VOORBEELD
Stel dat de gemeenteraad vergadert op donderdag 28 maart. De agenda moet dan ten laatste op woensdag 20 maart worden bezorgd.
2 VOORBEELD
Als de gemeenteraad op donderdag 28 maart vergadert, moeten de raadsleden hun agendapunten uiterlijk zaterdag 23 maart aan de secretaris bezorgen.

- 7getuigen in het openbaar gehouden, indien de betrokkene hierom verzoekt. Een getuige kan echter steeds vragen
om het getuigenverhoor achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.
(art. 28 §1 en art. 127 §3 Gemeentedecreet)

Art. 6. - De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken.
Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden
voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken.
Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare vergadering moet gebeuren,
dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad. In geval van dringende
noodzakelijkheid van het punt kan de besloten vergadering, enkel met dat doel, worden onderbroken.
(art. 28 §2 Gemeentedecreet)

Art. 7. - De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de besloten
vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.
(art. 30 §4 Gemeentedecreet)

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK
Art. 8. - § 1. - Plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend gemaakt op het
gemeentehuis, uiterlijk acht dagen voor de vergadering. Dit gebeurt door aanplakking aan het gemeentehuis en ad
valvas in de deelgemeenten.
Daarnaast wordt dit ook op de website van de gemeente gepubliceerd.
In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór de aanvang van
de vergadering openbaar gemaakt overeenkomstig het eerste lid.
(art. 23 §1 Gemeentedecreet)

§ 2. - Indien raadsleden punten aan agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 24 uur nadat hij is
vastgesteld op dezelfde wijze bekendgemaakt .
(art. 23 §1 Gemeentedecreet)

§ 3. - De agenda met toelichtende nota wordt tevens per mail bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten en aan
de voorzitter en de secretaris van elke door de gemeenteraad erkende adviesraad.
§ 4. - Elke belangstellende inwoner kan een abonnement bekomen op de agenda van de
gemeenteraadsvergaderingen met toelichting en kan via e-mail inschrijven om de stukken via elektronische weg te
ontvangen.
Art. 9. - § 1. - De gemeente maakt, aan iedere natuurlijke persoon en aan iedere rechtspersoon of groepering die
erom verzoekt, de agenda van de gemeenteraad en de stukken die erop betrekking hebben, openbaar door er
inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig het
decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
(art. 23 §2 Gemeentedecreet)

§ 2. – De agenda van de raadszitting wordt ter beschikking gesteld van eenieder die de zitting bijwoont.
§ 3. - Aan de beslissingen van de gemeenteraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden door ze
beknopt, zo nodig met toelichting, te publiceren op de website van de gemeente, of ter inzage te leggen in het
gemeentehuis.
Art. 10. - § 1. - Het ontwerp van meerjarenplan, wijzigingen aan het meerjarenplan, budget, de budgetwijzigingen
en de jaarrekening, worden op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop ze worden besproken aan
ieder lid van de gemeenteraad bezorgd (voor de andere stukken zie art. 1 §2 van dit reglement).
(art. 148 §4, 154 §2, 174 §2 Gemeentedecreet)

- 8§ 2. - Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de gemeentesecretaris of door de door hem aangewezen
personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de dossiers voor de gemeenteraad.
Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke
gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure.
De raadsleden richten hun verzoek per mail aan de gemeentesecretaris. Op een schriftelijke vraag wordt schriftelijk
geantwoord, tenzij het raadslid een mondelinge toelichting wenst. De mondelinge toelichting gebeurt tijdens de
kantooruren, tenzij anders wordt overeengekomen.
(art. 21 Gemeentedecreet)

Art. 11. - § 1. - De raadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van
de gemeente en de autonome gemeentebedrijven betreffen.
(art. 30 §1, §3 en §5 Gemeentedecreet)

§2. - De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op dezelfde dag als de
vergadering van het college volgend op deze waarop de notulen werden goedgekeurd, per mail verstuurd aan de
gemeenteraadsleden.
(art. 51 Gemeentedecreet)

§ 3. - Zonder voorafgaande aanvraag kunnen door de raadsleden worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de
diensten van het gemeentesecretariaat geopend zijn :
1° de budgetten van vorige dienstjaren van de gemeente en van de gemeentelijke extern verzelfstandigde
agentschappen;
2° de rekeningen van vorige dienstjaren van de gemeente, de gemeentelijke extern verzelfstandigde
agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is;
3° de jaarverslagen van vorige dienstjaren van de gemeente en van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is;
4° de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad;
5° de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen;
6° de adviezen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden;
7° de gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen en belasting- en retributiereglementen;
8° het register van de inkomende en uitgaande stukken.
§ 4. - Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 10 en art. 11 § 2 en 3 hebben de raadsleden het recht alle
andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, en dit eveneens tijdens
de openingsuren van het gemeentehuis.
Om het college in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten betrekking hebben
op het bestuur van de gemeente, delen de raadsleden aan de gemeentesecretaris per mail mee welke documenten
zij wensen te raadplegen.
Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld wanneer
de stukken kunnen worden ingezien.
Het raadslid, dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend op het
tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage.
§ 5. - De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift krijgen van de akten en stukken betreffende het bestuur van de
gemeente.
De raadsleden doen hun aanvraag tot het verstrekken van een afschrift per mail aan de gemeentesecretaris.
De gemotiveerde beslissing van het college tot weigering van het verstrekken van een afschrift moet uiterlijk acht
werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken raadslid worden meegedeeld.
(art. 30 §1 en 3 Gemeentedecreet)

Art.12. - De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en diensten die de gemeente
opricht en beheert te bezoeken, ook de autonome gemeentebedrijven.
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minstens acht werkdagen vooraf per mail mee welke instelling zij willen bezoeken en op welke dag en welk uur.
Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting mogen de raadsleden zich niet mengen in de werking,. De
raadsleden zijn op bezoek.
(art. 30 §2, §3 en §5 Gemeentedecreet)

Art. 13. - De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge
en schriftelijke vragen te stellen.
Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.
Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen
over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge
vragen wordt er in de mate van het mogelijke op de zitting zelf geantwoord. Zowel vraag als antwoord worden
genoteerd in het verslag. Indien er op bepaalde vragen niet of onvolledig wordt geantwoord ter zitting, volgt er
binnen de maand een schriftelijk antwoord aan de raadsleden.
Mondelinge vragen maken niet het onderwerp uit van een stemming in de gemeenteraad. Deze vragen mogen niet
peilen naar de persoonlijke intenties van de leden van het college en mogen niet verplichten tot het doorvoeren van
kostelijke studies of opzoekingen, tot het opmaken van dure statistische gegevensbestanden of het houden van
enquêtes en dergelijke.
(art. 32 Gemeentedecreet)

QUORUM
Art. 14. – De gemeentesecretaris noteert bij het begin van de zitting de namen van de aanwezigen.
Art. 15. - § 1. - De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende
gemeenteraadsleden aanwezig is. Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn
om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan.
(art. 26 Gemeentedecreet)

§ 2. - De raad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na
een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de
onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.
In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen
van artikel 26 van het gemeentedecreet overgenomen.
(art. 26 Gemeentedecreet)

WIJZE VAN VERGADEREN
Art. 16. - De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen.
Als de voorzitter tijdelijk afwezig is, of als hij bij een welbepaalde aangelegenheid betrokken partij is, wordt hij als
volgt vervangen:
1) Indien de voorzitter zijn bevoegdheid schriftelijk heeft opgedragen aan een gemeenteraadslid, neemt deze
laatste het voorzitterschap waar;
2) Indien de voorzitter zijn bevoegdheid niet schriftelijk heeft opgedragen aan een gemeenteraadslid, neemt
het gemeenteraadslid met de meeste anciënniteit het voorzitterschap waar. Bij gelijke anciënniteit wordt
het mandaat waargenomen door het raadslid met de meeste naamstemmen bij de verkiezingen.
(art. 8 § 4 Gemeentedecreet)

Op de voor de vergadering vastgestelde dag en het daartoe aangewezen uur, en van zodra voldoende leden
aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.
(art. 24 Gemeentedecreet)
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raad aanbelangen.
De gemeenteraad vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor
bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders over beslist.
§ 2. - Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende
gevallen.
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen
van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.
(art. 29 Gemeentedecreet)

§ 3. – Het is voor een gemeenteraadslid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming:
1° met behoud van de toepassing van artikel 11, § 2, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn over aangelegenheden waarin hij een
rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of
aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet
verder dan de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten,
benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die
een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, hebben
afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld;
2° over de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening van een instantie waaraan hij rekenschap verschuldigd
is of waarvan hij tot het uitvoerend orgaan behoort.
Deze bepaling is niet van toepassing op het gemeenteraadslid dat zich in bovenvermelde omstandigheden bevindt
louter op grond van het feit dat hij als vertegenwoordiger van de gemeente is aangewezen in andere
rechtspersonen.
(art. 27 Gemeentedecreet)

Art. 18. - § 1. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te komen
over het voorstel.
§ 2. - Indien de raad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer deze aan het woord
komen.
De voorzitter kan ook aan de gemeentesecretaris vragen om toelichtingen te geven.
Art. 19. - Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten.
In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de
bespreking aldus wordt geschorst :
1° om te vragen dat men niet zal besluiten;
2° om de verdaging te vragen;
3° om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie;
4° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou behandeld worden;
5° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;
6° om naar het reglement te verwijzen.
Art. 20. - De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de amendementen ter
stemming gelegd.
Art. 21. - Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het reglement
of voor een terugroeping tot de orde.
Als een lid van de raad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de voorzitter
hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het
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beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren.
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die aan het
woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde te verstoren.
Art. 22. - De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering. Van de handelingen die hij
in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.
Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde geroepen. Elk lid dat tot de orde werd
geroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of
ingetrokken wordt.
(art. 25 Gemeentedecreet)

Art. 23. - De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van
goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen.
De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en hem verwijzen naar de
politierechtbank, die hem kan veroordelen tot een geldboete van één tot vijftien euro of tot een gevangenisstraf van
één dag tot drie dagen, behoudens andere vervolgingen, als het feit daartoe grond oplevert.
(art. 25 Gemeentedecreet)

Art. 24. - § 1. Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het
gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortzetting van het rumoer, de vergadering zal
schorsen of sluiten.
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten dan
onmiddellijk de zaal verlaten.
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.
§ 2. Ook in andere situaties (bv. om overleg te plegen) kan de zitting geschorst worden door de voorzitter, voor de
door hem bepaalde duur, en dit op eigen initiatief of op verzoek van een fractie of raadslid.
Art. 25. - Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien de voorzitter van de gemeenteraad
oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking.
WIJZE VAN STEMMEN
Art. 26. - § 1. - Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de
vergadering zich moet uitspreken.
§ 2. - De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. De
volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij
staking van stemmen is het voorstel verworpen.3
(art. 34 Gemeentedecreet)

Art. 27. - De gemeenteraad stemt over het budget, de budgetwijzigingen en de jaarrekening in hun geheel. Elk
gemeenteraadslid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen van het budget, de
budgetwijzigingen of de jaarrekening die hij aanwijst. In dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de
stemming over de onderdelen die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de

Er is een uitzondering voor benoemingen, aanstellingen en voordrachten van kandidaten, bij staking van stemmen krijgt de jongste kandidaat de
voorkeur – zie art. 32.
3
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afzonderlijke stemming zijn aangenomen.
(art. 148 §3, 154 §2 en 174 §1 Gemeentedecreet)

Art. 28. - § 1. - De leden van de gemeenteraad stemmen mondeling, behalve in de gevallen bedoeld in § 2.
(art. 35 §1 Gemeentedecreet)

§ 4. - Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:
1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen;
2° het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de
gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;
3° individuele personeelszaken.
(art. 35 §2 Gemeentedecreet)

Art. 29. - §1. - De mondelinge stemming geschiedt door elk raadslid, volgens de rangorde in functie van
anciënniteit, ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten uitspreken, .
§2. - De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming.
(art. 35 §4 Gemeentedecreet)

Art. 30. - Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig
schrijfgerief ter beschikking gesteld.
De raadsleden stemmen ‘ja’, ‘neen’ of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van een blanco
stembriefje.
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de jongste twee
raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.
Art. 31. - Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet
overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de stembriefjes
vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen.
Art. 32. - Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van
kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de
verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming,
wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan wordt de jongste
kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld, verkozen of voorgedragen bij
volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.
(art. 36 Gemeentedecreet)

NOTULEN
Art. 33. - De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen,
alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij unanimiteit,
vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield. Een raadslid
kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen. De notulen vermelden niet in
extenso het gevoerde debat en de diverse tussenkomsten van de raadsleden, tenzij een raadslid uitdrukkelijk
verzoekt om een bepaalde tussenkomst te notuleren.
(art. 181 §1 Gemeentedecreet)

Art. 34. - § 1. - De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de
gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Gemeentedecreet.
(art. 33, 180 en 181 Gemeentedecreet)
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spoedeisende oproepingen.
(art. 33 Gemeentedecreet)

§ 3. - Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de
notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de
notulen in die zin aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als
goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de
gemeentesecretaris. In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de
gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering.
(art. 33 Gemeentedecreet)

§ 4. - Zo dikwijls als de raad het wenst, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de vergadering
opgemaakt en door de meerderheid van de gemeenteraadsleden en de secretaris ondertekend.
(art. 33 Gemeentedecreet)

FRACTIES
Art. 35. - Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één fractie.
Een onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties is mogelijk, uiterlijk op de
installatievergadering, in de gevallen en op de wijze vastgelegd in art. 38 van het Gemeentedecreet.
(art. 38 Gemeentedecreet)

RAADSCOMMISSIES
Art. 36. - §1. - De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De
commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen
van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de
bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds
deskundigen en belanghebbenden horen.
§ 2. Er is minstens een gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het
beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.
(art. 39 §1 Gemeentedecreet)

Art. 37. - §1. – De gemeenteraad bepaalt het aantal leden per gemeenteraadscommissie op 9. De mandaten in
iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld volgens eenzelfde berekeningswijze,
namelijk:
- Klaver-NVA: 3 mandaten
- Open VLD: 2 mandaten
- sp.a: 1 mandaat
- CD&V: 1 mandaat
- Groen: 1 mandaat
- Vlaams Belang: 1 mandaat
De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan
leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen steeds hoger is dan de som van het aantal
mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze
berekeningswijze toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Als
de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn
voor een fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de akte van
voordracht.
(art. 39 §3 Gemeentedecreet)
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leden in de commissies te behouden. Indien één of meerdere leden verklaren niet meer te behoren tot de fractie
kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin behouden
deze fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie.
(art. 39 §3 Gemeentedecreet)

§3. - Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden ten minste
ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van
uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de
handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan een akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de
fractie.
(art. 39 §3 Gemeentedecreet)

§4. - Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet vertegenwoordigd is
in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt.
(art. 39 §3 Gemeentedecreet)

Art. 38. - Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college van
burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De gemeenteraad duidt de voorzitters
van de commissies aan.
(art. 39 §4 Gemeentedecreet)

Art. 39. - De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen. Een derde van de leden van de commissie
kan de voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. De oproepingsbrief vermeldt de agenda en wordt naar alle
raadsleden gestuurd. Deze informatie wordt eveneens bekendgemaakt aan het publiek. Dit gebeurt door
aanplakking aan het gemeentehuis. Daarnaast wordt dit ook op de website van de gemeente gepubliceerd.
De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als voor de
gemeenteraad (zie art. 4 t/m 7) zijn de vergaderingen van de commissies niet openbaar.
De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, in het openbaar. Onder dezelfde voorwaarden
als voor de gemeenteraad (zie art. 28 §2) is de stemming geheim.
De raadsleden kunnen, weliswaar zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies, waarvan zij geen deel
uitmaken, bijwonen.
Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden van elke commissie een aanwezigheidslijst, die
aan de gemeentesecretaris wordt bezorgd.
Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een of meer personeelsleden van de
gemeente, op voorstel van de gemeentesecretaris, aangewezen door het college van burgemeester en schepenen.
(art. 39 §2 en §5 Gemeentedecreet)

VERGOEDINGEN EN FACILITEITEN VOOR RAADSLEDEN
Art. 40. - §1. – Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt presentiegeld
verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn:
1° de vergaderingen van de gemeenteraad, waarop men gedurende de volledige duur is aanwezig geweest
(behalve wanneer men de vergadering slechts gedeeltelijk heeft bijgewoond wegens overmacht).
Er wordt dus geen presentiegeld verleend voor gemeenteraadscommissies en gedeeltelijk bijgewoonde
gemeenteraadszittingen (met voormeld voorbehoud).
(zie voor deze lijst: art. 17 §1 Gemeentedecreet en art. 10 §1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en
provinciale mandataris; let op: alleen voor de vergaderingen van de gemeenteraad is presentiegeld een verplichting, voor de andere vergaderingen mag de gemeenteraad
beslissen om presentiegeld toe te kennen, doch dit is niet verplicht)

§2. - Het presentiegeld bedraagt € 124,98 (op 1 januari 2007). Dit bedrag wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01.
De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt een dubbel presentiegeld voor de vergaderingen van de
gemeenteraad die hij voorzit.
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Art. 41. - §1. - Conform de dienstverlening, zoals bepaald in dit reglement, hebben de gemeenteraadsleden op het
gemeentehuis toegang tot fax en draadloos internettoegang, en kunnen ze zwart/wit-kopieën bekomen van
gemeentelijke bestuursdocumenten. In een daartoe voorbehouden lokaal kunnen de diverse
gemeenteraadsfracties alle nodige informatie inkijken.
§2. - Ter ondersteuning van gemeenteraadsfracties kunnen deze gebruik maken van de fractielokalen op de
tweede verdieping van het gemeentehuis, voor vergaderingen in het kader van de uitoefening van hun mandaat,
voorafgaand aan of tijdens een gemeenteraadszitting. Reservaties hiervoor dienen te gebeuren via het
secretariaat.
§3. - Gemeenteraadsleden kunnen de kosten van studiedagen of vormingscursussen terugvorderen van het
gemeentebestuur, voor zover deze cycli of studiedagen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat.
Deze kosten moeten worden verantwoord met bewijsstukken.
De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en moeten vergelijkbaar zijn met deze van
vormingsinitiatieven voor gemeentepersoneel. Ze betreffen in principe enkel vormingscycli of studiedagen in het
binnenland. Er worden geen kosten vergoed voor het behalen van bijkomende diploma’s.
De relevantie en de kostprijs van de vorming worden beoordeeld door de gemeentesecretaris in overleg met de
vormingsambtenaar.
§4. – Gemeenteraadsleden kunnen aan het college vragen om de aankoop van bepaalde cursussen, boeken of
tijdschriften, die verband houden met de uitoefening van hun mandaat, ten laste te nemen.
Raadsleden kunnen zich via de gemeente gratis abonneren op het vaktijdschrift ‘Lokaal’ van VVSG.
§5. - Het gemeentebestuur sluit een gemeenschappelijke ongevallenverzekering en een verzekering ’burgerlijke
aansprakelijkheid’ af voor gemeenteraadsleden, ten laste van de gemeentebegroting.

(art. 17 Gemeentedecreet en art. 34-36 van het Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris)

VERZOEKSCHRIFTEN AAN DE ORGANEN VAN DE GEMEENTE
Art. 42. – §1. - Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk
bij de organen van de gemeente in te dienen. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van
het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van
burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de gemeentesecretaris en elk
ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.
(art. 201 Gemeentedecreet)

§2. - De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud van
het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan
de juiste bestemmeling.
§3. - Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn
onontvankelijk.
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
2° het louter een mening is en geen concreet verzoek;
3° de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend;
4° het taalgebruik ervan beledigend is.
Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw
geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.
(art. 201 Gemeentedecreet)

Art. 43. - §1. – Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het
verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het minstens 14 dagen vóór de
vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de
volgende vergadering.
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schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te
verstrekken.
(art. 202 Gemeentedecreet)

§3. - De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar
van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van de gemeente. In dat geval heeft de
verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar
keuze.
(art. 202 Gemeentedecreet)

§4. - Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het
verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen
ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.
(art. 203 Gemeentedecreet)

VARIA
Art. 44. – De raadsleden zijn onderworpen aan een deontologische code, die een leidraad dient te zijn bij de
uitoefening van hun mandaat.
(art. 41 Gemeentedecreet – raadsbesluit 21 februari 2008, gewijzigd op 30 april 2009)

Art. 45. – Eenmaal per kwartaal wordt er een vragenuurtje voor de burgers ingericht.
Bedoeling is de burgers een nieuwe manier aan te reiken om hun vragen aan het college te stellen.
De vragen moeten op voorhand schriftelijk ingediend worden, ofwel per mail aan college@steenokkerzeel.be, ofwel
per brief op het gemeentehuis, met vermelding ‘Vragenuurtje’, en dit uiterlijk op de donderdag vóór de
gemeenteraad.
Vragen die kennelijk onredelijk zijn of te vaag geformuleerd, die meningen zijn en geen vragen, die anoniem
worden ingediend, of waarvan het taalgebruik beledigend is, worden niet weerhouden.
De vragen worden behandeld in chronologische volgorde. Indien niet alle vragen kunnen behandeld worden tijdens
het vragenuurtje, zal het college hier schriftelijk op antwoorden.
De vraagsteller mag zijn vraag aan het college persoonlijk komen toelichten tijdens het vragenuurtje, in de
raadzaal. De overige raadsleden mogen als waarnemer aanwezig zijn.
In 2013 zal er een vragenuurtje ingericht worden op:
 donderdag 19 september 2013 - tussen 18u45 en 19u45.
 Donderdag 19 december 2013 – tussen 18u45 en 19u45.
Vanaf 2014 wordt het vragenuurtje georganiseerd in de maanden maart, juni, september en december, telkens op
de dag van de gemeenteraad, tussen 18u45 en 19u45.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
GEMEENTEBELASTING OP DE VERSPREIDING VAN NIET-GEADRESSEERDE
DRUKWERKEN EN VAN GELIJKGESTELDE PRODUCTEN. (484.266)
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42,43 en 253;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente,
Na beraadslaging,
BESLUIT: eenparig
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niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht ze in brievenbussen worden
gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.
Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, door de
adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of
aankopen.
De opsomming is niet limitatief.
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als zijnde
geadresseerd.
Artikel 2. De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf aan
de drukker om te drukken, of die opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren.
Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig art. 5 of niet gekend is, is de
belasting verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt
vermeld.
De drukker en de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het
drukwerk of product wordt verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Artikel 3. De belasting wordt vastgesteld op 0,03 euro per verspreid exemplaar of product. Per
verspreiding bedraagt de heffing minimum 25 euro.
Artikel 4. Er is een vrijstelling van belasting:
a. wanneer de in artikel 2 bedoelde opdracht tot drukken of produceren uitgaat van politieke partijen die
een lijst indienden voor de Europese, de federale, de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke
verkiezingen, of van kandidaten die op een dergelijke lijst voorkomen, en dit voor zover de drukwerken
of gelijkgestelde producten verspreid worden in de periode tussen de in de betreffende kieswetgeving
vastgestelde datum van terhandstelling van de voordrachten van de kandidaten en de dag van de
verkiezing;
b. wanneer de verspreide drukwerken of gelijkgestelde producten hoofdzakelijk verband houden met
een gemeentelijke volksraadpleging, en dit voor zover de drukwerken of producten verspreid worden in
de periode tussen de indiening van het verzoek bedoeld in art. 206 van het gemeentedecreet en de
beslissing van de gemeenteraad (of de districtsraad) om op een dergelijk verzoek niet in te gaan, of in de
periode tussen de indiening van het verzoek bedoeld in art. 206 van het gemeentedecreet en de dag van
de volksraadpleging of in de periode tussen de beslissing van de gemeenteraad (of: districtsraad) op
eigen initiatief en de dag van de volksraadpleging.
c. voor drukwerken en gelijkgestelde producten van socio-culturele en sportverenigingen, erkende
gemeentelijke verenigingen en vormings- en onderwijsinstellingen.
Artikel 5. De belastingplichtige moet binnen de veertien dagen na de verspreiding aangifte doen bij het
gemeentebestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag
en een specimen van het verspreide drukwerk of het gelijkgesteld product.
Ingeval van periodieke verspreidingen kan een aangifte binnen de veertien dagen na de eerste
verspreiding, ook gelden voor de daaropvolgende verspreidingen tijdens hetzelfde aanslagjaar. In dit
geval, kan de belastingplichtige tussen 1 en 15 december een regularisatie-aangifte voor het ganse
aanslagjaar indienen.
Artikel 6. Bij gebreke van een aangifte binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn of bij onvolledige,
onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens
waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de
belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het
bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die
volgt op de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Artikel 7. De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25 %
van de verschuldigde belasting.
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.
Artikel 8. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
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aanslagbiljet.
Artikel 10. De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Van het
bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.
Artikel 11. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4 ,6 tot en met 9bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van
toepassing op de provincie- en gemeentebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de
inkomsten betreffen.
Artikel 12. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
VASTSTELLING TARIEVEN DER MARKTRECHTEN (484.684)
De gemeenteraad
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253;
Gelet op zijn besluit, d.d. 13 december 2012, houdende vaststelling tarieven der
marktrechten voor het dienstjaar 2013;
Overwegende dat dit besluit, voor kennisneming, werd aangenomen door de heer
gouverneur van Vlaams-Brabant op 26 februari 2013;
Overwegende dat enkele administratieve wijzigingen dienen doorgevoerd te worden;
Na beraadslaging;
BESLIST: eenparig
Artikel 1. Voor het aanslagjaar 2013 worden de rechten voor de standplaatsen met het oog op de
verkoop op de openbare markten vastgesteld als volgt:
1) Abonnees ..................... : 1 euro per lopende meter en per dag
2) Toevallige marktkramers : 1 euro per lopende meter en per dag
Iedere marktkramer die gebruik maakt van de elektriciteitsinstallatie is een vergoeding van € 4 per dag
verschuldigd.
Art. 2. De standplaatsen worden verhuurd per trimester. Het marktabonnement dient vooraf te worden
betaald door storting van het verschuldigd bedrag op rekening van het gemeentebestuur van
Steenokkerzeel. De toevallige marktkramers betalen het marktrecht aan de marktleider tegen afgifte van
een ontvangstbewijs. Bij gebreke van contante betaling, wordt de belasting ingekohierd en is ze
onmiddellijk eisbaar.
Art. 3. De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein.
Art. 4. De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
De bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post
gezonden binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum
van de contante betaling, of, desgevallend, na de verzending van het aanslagbiljet. Wanneer het bezwaar
het herstel beoogt van een materiële vergissing, kan het nochtans geldig worden ingediend zolang de
gouverneur de begrotingsrekening van het jaar van de belasting niet heeft goedgekeurd.
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rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 6. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
PLAATSRECHT OP FRITUURKRAMEN (484.687)
De gemeenteraad
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253;
Gelet op zijn besluit, d.d. 13 december 2012, houdende vestiging van een plaatsrecht op
frituurkramen voor het dienstjaar 2013;
Overwegende dat dit besluit, voor kennisneming, werd aangenomen door de heer
gouverneur van Vlaams-Brabant op 26 februari 2013;
Overwegende dat enkele administratieve wijzigingen dienen doorgevoerd te worden;
Na beraadslaging,
BESLIST: eenparig
Artikel 1. Een standplaats van 0,12 euro, per m2 en per dag berekend, zal geëist worden voor elk
frituurkraam op het publiek domein geplaatst.
Art. 2. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het frituurkraam. De belasting moet contant
worden betaald. Bij gebreke van contante betaling, wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk
eisbaar.
Art. 3. Deze belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2013.
Art. 4. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
GEMEENTEBELASTING OP BOUWEN EN VERBOUWEN (484.561)
De gemeenteraad
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253;
Gelet op zijn besluit, d.d. 13 december 2012, houdende vestiging van een belasting op
bouwen en verbouwen voor het dienstjaar 2013;
Overwegende dat dit besluit, voor kennisneming, werd aangenomen door de heer
gouverneur van Vlaams-Brabant op 26 februari 2013;
Overwegende dat enkele administratieve wijzigingen dienen doorgevoerd te worden;
Na beraadslaging;
BESLIST: eenparig
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het bouwen en verbouwen van constructies waarvoor in toepassing van de wetten op de stedenbouw een
voorafgaandelijke bouwvergunning vereist is.
Art. 2. De belasting is verschuldigd door de bouwheer.
Art. 3. De belasting heeft de kubus van de constructie tot grondslag.
Voor gebouwen wordt de globale inhoud berekend, gemeten aan de buitenkanten, ondergrondse
vertrekken en zolderingen inbegrepen, genomen vanaf het midden der gemene muren. Voor gebouwen
zonder kelder zal de hoogte gemeten worden van op het waterpas der gaanpaden of van de grond der
binnenplaatsen in geval van achteruitliggende constructies tot op de vorstpan van het dak.
Art. 4. Al de aanhorigheden, aan de constructie gehecht of niet, zijn aan de gehele taks onderworpen.
Uitzondering wordt gemaakt voor constructies of gedeelte van constructies die minstens aan één zijde
open zijn. In dit geval is een halve taks verschuldigd.
De schuilplaatsen of loodsen die aan alle zijden open zijn, zijn van de belasting vrijgesteld.
Art. 5. Zijn van de belasting vrijgesteld:
1) Het herbouwen van door oorlogsgeweld of door brand vernielde gebouwen en wel ten aanzien van
het gedeelte dat niet als een vergroting der vernielde gebouwen kan aanzien worden en ongeacht de
plaats in dezelfde gemeente waar terug opgebouwd wordt.
2) De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende
sociale huisvestingsmaatschappijen.
Art. 6. De gehele herbouwingen zijn aan dezelfde taks onderworpen als de nieuwe constructies.
Art. 7. De gedeeltelijke heropbouwingen betalen de gehele taks, maar alleen voor het vernieuwde deel.
Art. 8. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op basis van € 0,40 per kubieke meter voor
gebouwen of gedeelten van gebouwen bestemd als woning of als niet-bedrijfsruimte.
Voor constructies of gedeelte van constructies met een bestemming als bedrijfsruimte wordt de
belasting vastgesteld op basis van € 1,50 per kubieke meter.
De minimum belasting bedraagt € 15.
Art. 9. De constructies, opgericht op een grond gedeeltelijk op het grondgebied van een aanpalende
gemeente gelegen, zullen belast worden in evenredigheid van de omvang der delen op het grondgebied
der gemeente gelegen.
Art. 10. De landbouwaanhorigheden (schuren, wagenhuizen, paarden- en koestallen, enz. …) welke
uitsluitend voor de landbouw dienen, alsook de serres, zijn vrijgesteld.
Art. 11. Een vermindering van de belasting, geheven voor een gebouw of een gedeelte van gebouw
bestemd als woonhuis, wordt verleend aan de aanvragers met minstens drie kinderen ten laste,
overeenkomstig de hiernavermelde bedragen:
 vrijstelling van belasting voor 200 kubieke meter aan de aanvragers met 3 kinderen ten laste.
 vrijstelling van belasting voor 300 kubieke meter aan de aanvragers met 4 kinderen ten laste.
 vrijstelling van belasting voor 400 kubieke meter aan de aanvragers met 5 kinderen ten laste.
 deze vrijstelling van belasting wordt telkens verhoogd met 100 kubieke meter per kind meer ten
laste.
Art. 12. Worden beschouwd als kinderen ten laste van de aanvrager, tot vaststelling van de in het
voorgaand artikel bedoelde vrijstelling, de kinderen waarvoor aanvrager de wettelijke
gezinsvergoedingen geniet op de datum der ontvangst bij het gemeentebestuur van de aanvraag om
vergunning tot bouwen of herbouwen.
Art. 13. Geen enkele vrijstelling wordt verleend aan de aanvragers die reeds het volle genot in
eigendom of vruchtgebruik bezitten van een andere woning dan deze waarop de aanvraag tot vrijstelling
betrekking heeft.
Art. 14. De vrijstelling uit hoofde van een zelfde aantal kinderen kan slechts éénmaal worden verleend.
Art. 15. De belasting dient betaald te worden op het ogenblik dat de constructie onder dak is.
Ingeval de belasting niet contant werd betaald zullen de verschuldigde doch op 31 december van het
dienstjaar niet betaalde bedragen ingekohierd worden en is de belasting onmiddellijk eisbaar.
Art. 16. De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 mei
2008.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
GEMEENTEBELASTING OP DE ONTGRAVINGEN (484.764)
De gemeenteraad
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253;
Gelet op zijn besluit, d.d. 13 december 2012, houdende vestiging van een belasting op de
ontgravingen voor het dienstjaar 2013;
Overwegende dat dit besluit, voor kennisneming, werd aangenomen door de heer
gouverneur van Vlaams-Brabant op 26 februari 2013;
Overwegende dat enkele administratieve wijzigingen dienen doorgevoerd te worden;
Na beraadslaging;
BESLIST: eenparig
Artikel 1. Er wordt voor het aanslagjaar 2013 een gemeentebelasting gevestigd op de ontgravingen van
stoffelijke overblijfselen.
Art. 2. De belasting is verschuldigd door degene die de machtiging tot ontgraven vraagt.
Art. 3. Geven geen aanleiding tot de toepassing van de belasting, de ontgravingen:
 verricht in uitvoering van rechterlijke beslissingen.
 deze ambtshalve door de gemeente verricht.
Art. 4. De belasting wordt vastgesteld op:
- € 500,00 per ontgraving (kist)
- € 50,00 per ontgraving van een urne
Art. 5. Bij de aanvraag wordt een bedrag gelijk aan de belasting in consignatie gegeven aan de
gemeenteontvanger of aan zijn afgevaardigde.
Art. 6. De belasting zal, voorafgaandelijk, bij de aflevering van de machtiging tot ontgraving, contant
worden geïnd tegen afgifte van een kwitantie. Bij gebreke aan kontante betaling op uiterlijk 31
december van het dienstjaar wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar.
Art. 7. De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
De bezwaren moeten, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en
overhandigd of per post verzonden worden binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van de contante betaling, of, desgevallend, na de verzending van het
aanslagbiljet.
Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing of stoffelijke misslag, kan het
nochtans geldig worden ingediend zolang de gouverneur de dienstjaarrekening van het jaar van de
belasting niet heeft goedgekeurd.
Art. 8. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 9. Deze belastingverordening zal naar de heer gouverneur van Vlaams-Brabant toegezonden
worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. GEMEENTEBELASTING OP TANKS EN VERGAARBAKKEN (484.235)
De gemeenteraad
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

- 22Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253;
Gelet op zijn besluit, d.d. 13 december 2012, houdende vestiging van een belasting op tanks
en vergaarbakken voor het dienstjaar 2013;
Overwegende dat dit besluit, voor kennisneming, werd aangenomen door de heer
gouverneur van Vlaams-Brabant op 26 februari 2013;
Overwegende dat enkele administratieve wijzigingen dienen doorgevoerd te worden;
Na beraadslaging;
BESLIST: eenparig
Artikel 1. Er wordt voor het aanslagjaar 2013 een gemeentebelasting gevestigd op de vaststaande tanks
en vergaarbakken geëxploiteerd met commerciële of industriële doeleinden.
Art. 2. De belasting is verschuldigd door de exploitant op 01 januari van het belastingjaar; de eigenaar
is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Indien de installatie slechts in de loop van het belastingjaar plaats heeft, is de belasting evenwel
verschuldigd voor een volledig jaar.
Art. 3. De belasting heeft het volume van de tanks en vergaarbakken als basis en wordt vastgesteld als
volgt:  € 0,62/m3 voor tanks en vergaarbakken met een inhoud van 100 tot 999 m3.
3
3
 € 0,745/m voor tanks en vergaarbakken met een inhoud van 1.000 tot 1.999 m .
3
3
 € 0,87/m voor tanks en vergaarbakken met een inhoud van 2.000 tot 2.999 m .
3
3
 € 1,24/m voor tanks en vergaarbakken met een inhoud van 3.000 tot 3.999 m .
3
3
 € 2,48/m voor tanks en vergaarbakken met een inhoud van 4.000 tot 4.999 m .
3
3
 € 3,10/m voor tanks en vergaarbakken met een inhoud van 5.000 tot 5.999 m .
3
3
 € 3,72/m voor tanks en vergaarbakken met een inhoud van 6.000 tot 6.999 m .
3
3
 € 4,96/m voor tanks en vergaarbakken met een inhoud vanaf 7.000 m .
“ Indien meerdere tanks en vergaarbakken in éénzelfde vestigingsplaats of tankenpark zijn gevestigd,
wordt de toe te passen aanslagvoet per m3 vastgesteld op basis van het globaal volume van deze tanks
en vergaarbakken.”
Art. 4. Zijn vrijgesteld:
1) De tanks en vergaarbakken met een inhoud van minder van 100 m3.
2) De tanks en reservoirs die gas bevatten dat vooral voor verwarming moet dienen.
3) De watertanks en putten.
4) De vergaarbakken waarvan de inhoud noch voor de handel, noch voor de nijverheid bestemd is en
die alleen dienen voor het onderhoud van het materieel.
5) De vergaarbakken voor waren die rechtstreeks voor voeding van mensen of dieren bestemd zijn.
Art. 5. De belastingplichtige moet binnen de maand na de installatie van de tanks of vergaarbakken
een aangifte indienen met opgave van de toestand en het volume.
De aangifte gebeurt op een door het gemeentebestuur voorgeschreven formulier.
De aangifte van de belastingplichtige, die vroeger werd aanvaard, blijft geldig tot de intrekking ervan bij
ter post aangetekend schrijven hetzij door de gemeente, hetzij door de betrokkene. In dit geval dient de
belastingplichtige een nieuwe aangifte in.
Art. 6. De belastingplichtige is verplicht binnen de maand aan het gemeentebestuur de eventuele
wijzigingen van de belastinggrondslag te notifiëren. Desgevallend deelt hij binnen dezelfde termijn de
overdracht van zijn exploitatie mede.
Art. 7. Bij gebrek aan aangifte op de bovenvermelde datum, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om
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van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die
volgt op de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende
een periode van drie jaar volgend op 01 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar
verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling
schade te berokkenen.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 25 % van de
verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Art. 8. De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake
rijksbelasting op de inkomsten.
Art. 9. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 10. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Art. 11. De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. De
bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post
verzonden worden binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet.
Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing of stoffelijke misslag, kan het
nochtans geldig worden ingediend zolang de gouverneur de dienstjaarrekening van het jaar van de
belasting niet heeft goedgekeurd.
Art. 12. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 13. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.
GEMEENTEBELASTING OP DE UITBATING VAN BEWAARPLAATSEN VOOR
MOTORVOERTUIGEN (484.227)
De gemeenteraad
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253;
Gelet op zijn besluit, d.d. 13 december 2012, houdende vestiging van een belasting op de
uitbating van bewaarplaatsen voor motorvoertuigen voor het dienstjaar 2013;
Overwegende dat dit besluit, voor kennisneming, werd aangenomen door de heer
gouverneur van Vlaams-Brabant op 26 februari 2013;
Overwegende dat enkele administratieve wijzigingen dienen doorgevoerd te worden;
Na beraadslaging;
BESLIST: eenparig
Artikel 1. Er wordt voor het aanslagjaar 2013 een gemeentebelasting geheven op de uitbating van
bewaarplaatsen voor motorvoertuigen ten laste van al wie, gewoonlijk of occasioneel, op het
grondgebeid van de gemeente een bewaarplaats voor motorvoertuigen uitbaat en gelden int van de
personen die van deze dienst gebruik maken.
Art. 2. Het bedrag van de belasting is gelijk aan € 0,15/per dag/per gestald motorvoertuig.
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aangifte dient binnen de maand die volgt op het einde van een kwartaal ingediend te zijn.
Art. 4. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 5. Bij gebrek aan aangifte waarin artikel 3 voorziet, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekend het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze
van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die
volgt op de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende
een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar
verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling
schade te berokkenen.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 25 % van de
verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Art. 6. De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 7. De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
De bezwaren moeten, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en
overhandigd of per post verzonden worden binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet.
Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing of stoffelijke misslag, kan het
nochtans geldig worden ingediend zolang de gouverneur de dienstjaarrekening van het jaar niet heeft
goedgekeurd.
Art. 8. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 9. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. GEMEENTEBELASTING OP PRIVE-GOLFTERREINEN (484.537)
De gemeenteraad
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253;
Gelet op zijn besluit, d.d. 13 december 2012, houdende vestiging van een belasting op privégolfterreinen voor het dienstjaar 2013;
Overwegende dat dit besluit, voor kennisneming, werd aangenomen door de heer
gouverneur van Vlaams-Brabant op 26 februari 2013;
Overwegende dat enkele administratieve wijzigingen dienen doorgevoerd te worden;
Na beraadslaging;
BESLIST: eenparig
Artikel 1. Er wordt voor het aanslagjaar 2013 een gemeentebelasting gevestigd op de golfterreinen
gelegen op het grondgebied van de gemeente.
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van het golfterrein is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Art. 3. De belasting wordt vastgesteld op € 495,79 per ha nuttige oppervlakte bestaande op 01 januari
van het belastingjaar. Een gedeelte van een hectare wordt in dezelfde verhouding belast: “Als nuttige
oppervlakte wordt beschouwd: de speelveld(en), bijhorende gebouwen, toegangswegen, parkeerplaatsen
en andere open ruimten.”
Art. 4. De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door
hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend voor de erin vermelde vervaldatum moet worden
teruggestuurd. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen is, gehouden uiterlijk
op 15 januari van het jaar volgend op het belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Art. 5. Bij gebrek aan aangifte binnen de in het voorgaand artikel gestelde termijn, of in geval van
onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting
ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze
van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over
een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van de
betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende
een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar
verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling
schade te berokkenen.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 25 % van de
verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Art. 6. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Art. 7. De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 8. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 9. De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. De
bezwaren moeten, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en
overhandigd of per post verzonden binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing of stoffelijke misslag, kan het
nochtans geldig worden ingediend zolang de gouverneur de dienstjaarrekening van het jaar van de
belasting niet heeft goedgekeurd.
Art. 10. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 11. Deze belastingverordening zal naar de heer gouverneur van Vlaams-Brabant toegezonden
worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. GEMEENTEBELASTING OP DE RECLAMEBORDEN ZICHTBAAR VANAF EEN
VERKEERSWEG (484.246)
De gemeenteraad
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253;
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reclameborden zichtbaar vanaf een verkeersweg voor het dienstjaar 2013;
Overwegende dat dit besluit, voor kennisneming, werd aangenomen door de heer
gouverneur van Vlaams-Brabant op 26 februari 2013;
Overwegende dat enkele administratieve wijzigingen dienen doorgevoerd te worden;
Na beraadslaging;
BESLIST: eenparig
Artikel 1. Er wordt voor het aanslagjaar 2013 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op:
 de vaste reclameborden zichtbaar vanaf een verkeersweg.
 de verplaatsbare reclameborden zichtbaar vanaf een verkeersweg.
Art. 2. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de vaste borden op 01 januari van het
belastingjaar en door de eigenaar van de verplaatsbare borden op het ogenblik dat het bord geplaatst
wordt in de gemeente.
Art. 3. Geven geen aanleiding tot de toepassing van de belasting:
1) De borden bestemd voor het aanbrengen van aanplakbrieven onderworpen aan de reglementaire
aanplakkingsrechten ten voordele van de concessionaris van de openbare aanplakdienst.
2) De uithangborden die tot doel hebben de handel of de nijverheid bekend te maken welke op die
plaats geëxploiteerd wordt, het beroep dat er uitgeoefend wordt of de activiteiten die er
plaatshebben.
3) De borden voorbehouden voor een werk of een instelling zonder winstoogmerk van menslievende,
artistieke, letterkundige, wetenschappelijke aard of van openbaar nut.
Art. 4. De belasting wordt vastgesteld op:
 € 24,78 per vierkante meter nuttige oppervlakte voor de borden kleiner of gelijk aan 10 m2.
 € 99,16 per vierkante meter nuttige oppervlakte voor de borden groter dan 10 m2.
 € 49,58 per vierkante meter nuttige oppervlakte voor de verplaatsbare borden die occasioneel
gedurende het dienstjaar geplaatst worden. De belasting is verschuldigd voor een gans dienstjaar.
Art. 5. De belastingplichtige van de vaste borden ontvangt, vanwege het gemeentebestuur, een
aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum
moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige van de vaste borden die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden,
uiterlijk op 15 januari van het jaar volgend op het belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de
aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
De belastingplichtige van de verplaatsbare borden is gehouden, ten laatste de dag voor de dag waarop
de plaatsing plaatsvindt, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter
beschikking te stellen.
Art. 6. Bij gebrek aan aangifte binnen de in het voorgaand artikel gestelde termijn, of in geval van
onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting
ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze
van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die
volgt op de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende
een periode van drie jaar volgend op 01 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar
verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling
schade te berokkenen.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 25 % van de
verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
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rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 8. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 9. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Art. 10. De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. De
bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post
verzonden worden binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet.
Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing of stoffelijke misslag, kan het
nochtans geldig worden ingediend zolang de gouverneur de dienstjaarrekening van het jaar van de
belasting niet heeft goedgekeurd.
Art. 11. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake de
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 12. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. GEMEENTEBELASTING OP HET OPHALEN VAN SLUIKSTORTINGEN (484.773)
De gemeenteraad
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253;
Gelet op zijn besluit, d.d. 13 december 2012, houdende vestiging van een belasting op het
ophalen van sluikstortingen voor het dienstjaar 2013;
Overwegende dat dit besluit, voor kennisneming, werd aangenomen door de heer
gouverneur van Vlaams-Brabant op 26 februari 2013;
Overwegende dat enkele administratieve wijzigingen dienen doorgevoerd te worden;
Na beraadslaging,
BESLIST: eenparig
Artikel 1. Er wordt voor het aanslajaar 2013 een gemeentebelasting gevestigd op weghalen door het
gemeentebestuur van allerhande afvalstoffen gestort op plaatsen waar dit storten door een wettelijke of
reglementaire bepaling verboden is.
Art. 2. De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft.
Desgevallend zijn diegene die daartoe opdracht of toelating gaven en/of de eigenaar van de afvalstoffen
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Art. 3. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 500 euro per ophaalbeurt.
Art. 4. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 5. Het bedrag van de belasting mag ingekohierd worden vanaf de dag van het weghalen.
Art. 6. De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 7. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de overhandiging van het
aanslagbiljet.
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bezwaren moeten, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en
overhandigd of per post verzonden binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing of stoffelijke misslag, kan het
nochtans geldig worden ingediend zolang de gouverneur de dienstjaarrekening van het jaar van de
belasting niet heeft goedgekeurd.
Art. 9. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 10. Deze belastingverordening zal naar de heer gouverneur van Vlaams-Brabant toegezonden
worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING. (484.266)
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere
wijzigingen, hierna Vlaamse Wooncode genoemd;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen, hierna
Gemeentedecreet genoemd;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2012 houdende invoering voor het
dienstjaar 2013 van een activeringsheffing;
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna
afgekort als DGPB;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, afgekort als VCRO;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente,
Overwegende dat de gemeente het wenselijk acht om potentiële woonlocaties vrij te maken
en om grondspeculatie tegen te gaan;
Overwegende dat het wenselijk is om realiseerbare onbebouwde gronden en onbebouwde
kavels te activeren in de gemeente;
Overwegende dat de invoering van een activeringsheffing de gemeente toelaat om de
eigenaars van die gronden en kavel daartoe aan te sporen;
Na beraadslaging,
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. Definities.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1. Bouwgronden: gronden, met uitsluiting van kavels, die palen aan een voldoende uitgeruste weg in de
zin van artikel 4.3.5 – VCRO en gelegen zijn in een woongebied of in een woonuitbreidingsgebied
dat reeds voor bebouwing in aanmerking komt blijkens een principiële beslissing of op grond van
artikel 5.6.6 – VCRO.
2. Kavels: de in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende percelen.
3. Onbebouwd: beantwoordend aan de criteria voor opname in het register van onbebouwde percelen,
gesteld bij en krachtens artikel 5.6.1 – VCRO.
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of voor handel, ambacht of industrie bestemd gebouw erop is aangevat op 1 januari van het
aanslagjaar, overeenkomstig een stedenbouwkundige vergunning.
4. Register van onbebouwde percelen: het register, vermeld in artikel 5.6.1 – VCRO.
5. Sociale woonorganisatie: een organisatie, vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 26° Vlaamse
Wooncode.
Artikel 2. Belastbare grondslag.
Er wordt voor het aanslagjaar 2013 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de onbebouwde
bouwgronden en kavels die beantwoorden aan de criteria voor opname in het register van onbebouwde
percelen.
Artikel 3. Belastingplichtige.
§1.De activeringsheffing is verschuldigd door de persoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar
is van de bouwgrond of kavel.
Indien er een recht van opstal of erfpacht bestaat, is de activeringsheffing verschuldigd door de
erfpachter of de opstalhouder.
§2.Zo er meerdere belastingplichtigen zijn, zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling van de
verschuldigde activeringsheffing.
§3.In geval van eigendomsoverdracht onder levenden is de nieuwe eigenaar de belasting verschuldigd
met ingang van 1 januari volgend op de datum van de authentieke akte die hem het eigendom
toekent. Er zal geen rekening gehouden worden met de tussen partijen gesloten overeenkomst.
Artikel 4. Berekening van de belasting.
§1.Het bedrag wordt vastgesteld op 15 euro per strekkende meter.
De belastbare lengte wordt steeds in volle meter uitgedrukt. Elk gedeelte van een strekkende meter
wordt als volledige meter beschouwd.
§2.Indien een perceel paalt aan twee of meer straten zal de grootste gevelperceellengte langsheen één
van die straten als berekeningsgrondslag van de heffingsberekening in aanmerking komen. Indien het
een hoekperceel betreft, wordt de langste perceellengte evenwijdig met de openbare weg in
aanmerking genomen, vermeerderd met de helft van de afgesneden of afgeronde hoek.
§3.De minimale aanslag bedraagt 150 euro per kavel of bouwgrond.
Artikel 5.Vrijstellingen (uitsluitend de vrijstellingen opgesomd in dit reglement worden toegepast)
§1. Van de activeringsheffing zijn vrijgesteld:
1. De eigenaars van een enkele onbebouwde bouwgrond in woongebied of onbebouwde kavel, bij
uitsluiting van enig ander onroerend goed gelegen in België of het buitenland.
2. De sociale woonorganisaties en het Investeringsfonds voor Grond- en woonbeleid voor VlaamsBrabant, vermeld in artikel 16 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1992.
3. Bouwheren en verkavelaars, in zoverre zij overeenkomstig artikel 4.1.20, §1 DGPB, een sociale last
uitvoeren in natura, en op voorwaarde dat de deelattesten nummer 1, 2 en 3, vermeld in artikel
4.1.20, §3 tot en met §5 DGPB worden verkegen.
4. Door de overheid erkende jeugd- en sportverenigingen.
§2.Een vrijstelling beperkt tot één onbebouwde bouwgrond in woongebied of één onbebouwde kavel
per kind wordt tevens toegekend aan ouders met kinderen die al dan niet ten laste zijn. Deze
vrijstelling wordt toegekend indien het kind op 1 januari van het aanslagjaar voldoet aan beide
hiernavolgende voorwaarden:
1. Het heeft de leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt.
2. Het heeft nog geen volle 3 jaar een onbebouwde bouwgrond in woongebied, een onbebouwde kavel
of een woning in volle eigendom, alleen of met de persoon met wie het wettelijk of feitelijk
samenwoont.
§3.De activeringsheffing wordt niet geheven op percelen die voldoen aan de hiernavolgende
voorwaarden:
1. Ze behoren toe aan dezelfde eigenaar als deze van de aanpalende bebouwde bouwgrond of kavel.
2. Ze vormen met die bebouwde bouwgrond of kavel één ononderbroken ruimtelijk geheel;
Deze vrijstelling geldt slechts voor percelen met een totale straatbreedte van ten hoogste 30 m.
§4.De activeringsheffing wordt niet geheven op bouwgronden en kavels die tijdens het aanslagjaar niet
voor bebouwing kunnen worden bestemd:
1. Ingevolge hun inrichting als collectieve voorzieningen, met inbegrip van hun aanhorigheden.
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rechtens mag worden geleverd.
3. Ingevolge hun werkelijke en volledige aanwending voor land- of tuinbouw (met economisch
oogmerk), gedurende het hele jaar.
4. Ingevolge een bouwverbod of enige andere erfdienstbaarheid tot openbaar nut die woningbouw
onmogelijk maakt.
5. Ingevolge een vreemde oorzaak die de belastingplichtige niet kan worden toegerekend, zoals de
beperkte omvang van de bouwgrond of kavel, of hun ligging, vorm of fysieke toestand.
§5.Indien sommige mede-eigenaars, krachtens de bovenstaande bepalingen zijn vrijgesteld, wordt de
belasting onder de overige mede-eigenaars, in verhouding tot hun deel in het perceel, verrekend.
§6.De activeringsheffing wordt opgeschort in hoofde van de houders van een in laatste administratieve
aanleg verleende verkavelingsvergunning, en dit gedurende 1 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het
jaar dat volgt op de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg, respectievelijk,
wanneer de verkaveling werken omvat, vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar van afgifte
van het attest vermeld in artikel 4.2.16, §2 VCRO, desgevallend voor die fase van de
verkavelingsvergunning waarvoor het attest verleend wordt.
§7.Indien sommige mede-eigenaars, krachtens de bovenstaande bepalingen zijn vrijgesteld, wordt de
belasting onder de overige mede-eigenaars, in verhouding tot hun deel in het perceel, verrekend.
Artikel 6. Een kavel of bouwgrond wordt als bebouwd aanzien wanneer de oprichting van een voor
bewoning of voor handel, ambacht of industrie bestemd gebouw erop is aangevat op 1 januari van het
aanslagjaar, overeenkomstig een stedenbouwkundige vergunning.
Artikel 7. De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door
hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet worden
teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden aan het gemeentebestuur
de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Artikel 8. Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 7 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste
of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve ingekohierd volgens de gegevens
waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de
belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het
bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die
volgt op de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Artikel 9. De overeenkomstig artikel 8 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een
bedrag gelijk aan 25% van de verschuldigde belasting.
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.
Artikel 10. Inkohiering.
De activeringsheffing wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 11. Betaling van de heffing.
De activeringsheffing moet betaald worden binnen 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 12. Bezwaar en beroep tegen de aanslag.
§1.De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe
van verval worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de 3e werkdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt binnen 15
dagen na de indiening ervan een ontvangstmelding afgegeven.
§2.Het beroepschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 13. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zijn de
bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en
met 9 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het
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inkomsten betreffen.
Artikel 14. Onderhavig reglement treedt in voege op 01 januari 2013 en wordt bekendgemaakt
overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet.
Artikel 15. Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. KERKFABRIEKEN (185.31):

 Jaarrekeningen 2012

De gemeenteraad
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op de beslissingen van de kerkraden van de kerkfabriek Sint Niklaas, Sint Martinus,
Sint Rumoldus en Sint Catarina houdende vaststelling van de jaarrekening 2012;
Raadslid Dewinter en schepen Verhaeren stemmen niet mee, op grond van artikel 27 van het
gemeentedecreet, respectievelijk voor de jaarrekening van de kerkfabrieken Sint-Niklaas en SintMartinus;
BESLIST: eenparig
Artikel 1. – Er wordt een gunstig advies verleend omtrent de jaarrekeningen 2012 van de kerkfabrieken
Sint Niklaas, Sint Martinus, Sint Rumoldus en Sint Catarina:
Kerkfabriek
Exploitatieresultaat
Investeringsresultaat
Sint Catarina
11.756,75
0
Sint Martinus
75.342,75
0
Sint Niklaas
13.645,75
351.408,30
Sint Rumoldus
45.978,36
-165.432,71
Artikel 2 – Deze beslissing over te maken aan de heer gouverneur van Vlaams-Brabant.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. KERKFABRIEKEN (185.31):

 Budgetwijzigingen 2013

De gemeenteraad
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op de beslissing van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Rumoldus houdende
vaststelling van een budgetwijziging 2013;
Gelet op de beslissing d.d. 28 maart 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Catharina
houdende vaststelling van een budgetwijziging 2013;
BESLIST: eenparig
Artikel 1 – Akte te nemen van de budgetwijziging 2013 van de kerkfabriek Sint-Catharina
(ongewijzigde exploitatietoelage).

~,
2013

Exploitatietekort

1

Kerkfabriek
Sint
Catharina

5 0 .9 9 9 ,2 6

Art. 2 – Akte te nemen van de budgetwijziging 2013 van de kerkfabriek Sint-Rumoldus (geen
exploitatietoelage).
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. INDELING IN BELEIDSDOMEINEN (470.0):

 Beleids- en beheerscyclus (BBC) 

De gemeenteraad
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
inzonderheid artikel 5 betreffende de indeling van de beleidsrapporten in beleidsdomeinen;
Overwegende dat de stuurgroep “Strategische Meerjarenplanning 2014 – 2019”, bestaande
uit vertegenwoordigers van de gemeente, het OCMW en het AGB Steenokkerzeel, voorstelt om
dezelfde beleidsdomeinen te gebruiken voor zowel gemeente als OCMW als AGB, om zodoende de
verschillende beleidsrapporten van de drie besturen beter te kunnen vergelijken;
Overwegende dat de stuurgroep “Strategische Meerjarenplanning 2014 – 2019” voorstelt om
de volgende vijf beleidsdomeinen te gebruiken voor de indeling van de beleidsrapporten in het kader
van de BBC:
- Algemene financiering (decretaal verplicht)
- Organisatie (alles wat met de interne werking van de gemeente te maken heeftà
- Burgers (alles wat met dienstverlening naar de burgers toe te maken heeft)
- Grondgebied (patrimonium, e.d.)
- Veiligheid (politie, brandweer, nood- en interventieplannen, …)
Gelet op het positieve advies van het college van burgemeester en schepenen van 8 april
2013;
BESLIST: eenparig
Enig artikel. De gemeenteraad gaat akkoord om de volgende vijf beleidsdomeinen te gebruiken voor de
indeling van de beleidsrapporten in het kader van de BBC:
- Algemene financiering
- Organisatie
- Burgers
- Grondgebied
- Veiligheid
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. IVEG – JAARVERGADERING 29 MEI 2013 (820 : 93)
- Aanduiding afgevaardigden in de algemene vergadering
De gemeenteraad
Gelet op zijn besluit, d.d. 5 februari 1999, houdende toetreding tot Iveg voor wat de
distributie van aardgas betreft;
Gelet op de artikelen 19 tot en met 41 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in verband
met de werking van de gemeenteraad;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 42 en 43
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Overwegende de statuten van Iveg;
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opdrachthoudende vereniging Iveg van 29 mei 2013 met de volgende agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Samenstelling van het bureau.
Verslag van de buitengewone algemene vergaderingen van 19 december 2012 en 21 maart 2013.
Mededelingen.
Evaluatierapport over de werking van Iveg gedurende de periode 2007-2012.
Jaarrekening 2012.
Herziening verdeling maatschappelijke A-aandelen.
Kwijting bestuurders en commissaris.
Aanstelling commissaris en vaststelling van zijn bezoldiging.
Rondvraag.

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013 en in werking tredend op 1 mei 2013;
Gelet op artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli
2001 gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013 dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene vergadering (dit betekent dat afgevaardigden,
indien gewenst, mogen aangesteld worden voor de ganse legislatuur maar dat de mandatering van deze
afgevaardigden nog wel telkens dient herhaald te worden);
Overwegende dat in toepassing van artikel 35 van de statuten van Iveg de gemeente recht
heeft op maximum 2 afgevaardigden op de algemene vergaderingen van Iveg;
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde
agendapunten te weigeren;
Gaat over tot de geheime en afzonderlijke stemmingen tot verkiezing van twee
afgevaardigden in de al-ge-m-e-n-e ve-r-ga-d-e-ri-ng --van Iv-egvo-o-r -de du-u-r --van -de le-gi-s-la-tu-u-r.
Gelet op de door de politieke fracties ingediende voordrachten voor:
 2 afgevaardigden
Overwegende dat de 1ste stemming  voor een afgevaardigde  volgende uitslag geeft:
Berckmans Annie bekomt 13 stemmen
Mombaerts Jelle bekomt 3 stemmen
Verstockt Bart bekomt 1 stem
Verhaeren Erwin bekomt 1 stem
Er zijn 2 blanco stemmen.
Overwegende dat de 2de stemming  voor een afgevaardigde  volgende uitslag geeft:
Liekens Danny bekomt 13 stemmen
Godts Herman bekomt 3 stemmen
Mombaerts Jelle bekomt 1 stem
De Muyer Inge bekomt 3 stemmen
BESLIST: eenparig
Artikel 1. De agendapunten van de jaarvergadering van 29 mei 2013 van de opdrachthoudende
vereniging Iveg worden goedgekeurd.
Art.2. Berckmans Annie, wonende alhier, Passiewijk 40, en Liekens Danny, wonende alhier,
Vereeckenstraat 59, gemeenteraadsleden, worden aangesteld als afgevaardigden van de gemeenteraad in
de algemene vergadering van Iveg, voor de duur van de huidige legislatuur. De mandatering van deze
afgevaardigden zal herhaald worden voor elke algemene vergadering.
Art. 3. Voormelde raadsleden worden gemandateerd om bovenvermelde agendapunten van de
jaarvergadering van 29 mei 2013 van Iveg, goed te keuren.
Art. 4. Iveg zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. INFRAX-WEST

- 34- Aanduiding afgevaardigden algemene vergadering en buitengewone

algemene vergadering 4 juni 2013 De gemeenteraad
Gelet op zijn besluit, d.d. 27 mei 2010, houdende
 toe te treden tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax West voor de
activiteit kabeltelevisie en daarvoor één aandeel Atv (kabeltelevisie) te onderschrijven;
en
 onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van Infrax West, op 1
juli 2010 528 Btv-aandelen in Infrax West over te nemen van Havi-Gis, en dit in het
kader van de uitkering van de Btv-aandelen in Infrax West door Havi-Gis, in vereffening;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 42 en 43
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013 en in werking tredend op 1 mei 2013;
Gelet op artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli
2001 gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013 dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene vergadering (dit betekent dat afgevaardigden,
indien gewenst, mogen aangesteld worden voor de ganse legislatuur maar dat de mandatering van deze
afgevaardigden nog wel telkens dient herhaald te worden);
Gelet op de brief van Infrax West, d.d. 5 maart 2013, waarin wordt meegedeeld dat er een
algemene vergadering gevolgd door een buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op
dinsdag 4 juni 2013, met respectievelijk volgende agenda:
Algemene vergadering
1. Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2012
2. Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2012
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2012 en de winstverdeling (bijlage jaarrekening)
4. Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2012. Goedkeuring van de lijst
van de aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met hun activiteiten op 4 juni 2013 (zie punten 6 en
7 van bijlage Jaarrekening)
5. Kwijting aan de bestuurders voor het bestuur en aan de commissaris voor het toezicht gedurende
2012
6. Vaststelling presentiegeld bestuurders
7. Evaluatierapport 2007-2012 en ondernemingsplan 2013-2018 (bijlage)
8. Huldiging van personeelsleden
Buitengewone algemene vergadering
1. Statutenwijziging (bijlage)
Artikel 29: uitvoerend comité
Artikel 3: doel
Artikel 46: maximum bijdrage GIS-activiteit
Gaat over bij geheime en afzonderlijke stemmingen tot verkiezing van een effectief (1) en
een plaatsvervangend (2) afgevaardigde in de algemene vergadering en de buitengewone algemene
vergadering van Infrax West op dinsdag 4 juni 2013;
Overwegende dat deze stemmingen volgende uitslag geven:
1) Effectief lid
Annie Berckmans bekomt 13 stemmen
Danny Liekens bekomt 3 stemmen
Bart Verstockt bekomt 1 stem
Erwin Verhaeren bekomt 1 stem
Er zijn 2 blanco stemmen
2) Plaatsvervangend lid
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Jerry Casier bekomt 3 stemmen
Marleen Ral bekomt 1 stem
BESLIST: eenparig
Artikel 1. De punten vermeld op de agenda van de algemene vergadering en de buitengewone algemene
vergadering van Infrax West van dinsdag 4 juni 2013 goed te keuren.
Art. 2. Annie Berckmans, wonende alhier, Passiewijk 40 en Inge De Muyer, wonende alhier,
Spreeuwenhoek 14, gemeenteraadsleden, worden aangesteld als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeenteraad in de (buitengewone) algemene vergadering van
Infrax West, voor de duur van de huidige legislatuur. De mandatering van deze afgevaardigden zal
herhaald worden voor elke (buitengewone) algemene vergadering.
Art. 3. Bovengenoemde volmachtdragers (effectief en plaatsvervangend afgevaardigde) te mandateren
om op de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 4 juni
2013 te handelen en te beslissen conform de beslissing van de gemeenteraad.
Art. 4. Infrax West zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. VRAAGSTELLING
BETREFFENDE
DE
BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
GEMEENSCHAP (SP.A)
Yvette Luypaert geeft toelichting bij dit punt van de sp.a-fractie:
“Op 7 februari zijn Kurt Ryon en Jan Van hoof naar de infosessie geweest in de gemeente Overijse,
dewelke ingericht werd voor de gemeenten van Vlaams-Brabant om hen in te lichten over de procedure
die zij gaan opstarten tegen de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap voor het Grondwettelijk Hof.
Frank Judo is de raadsman die door Overijse werd aangesteld en de vermoedelijke kostprijs ligt rond de
12 à 17.000 euro, te verdelen onder de deelnemende gemeenten, mogelijk in functie van het aantal
inwoners.
Het doel van deze procedure is om de bepalingen omtrent de oprichting van BHG te laten vernietigen,
of om minstens de bevoegdheden van BHG nauwgezet te laten interpreteren door het Hof, opdat er geen
discussie ontstaat over de inhoudelijke ruimte waarover overleg kan gepleegd worden.
Via de media heb ik vernomen dat onze gemeente is meegestapt in de procedure van de gemeente
Overijse, zonder deze aangelegenheid in debat te brengen op de gemeenteraad.
De zesde staatshervorming voorziet in de oprichting van dit overlegorgaan over ruimtelijke ordening,
economie en openbaar vervoer.
De gewesten, de Vlaams-Brabantse gemeentebesturen en de provinciebesturen van Vlaams- en Waals
Brabant, kunnen deelnemen aan dit overlegorgaan, maar N-VA probeert nu massaal elke medewerking
van de gemeenten aan dit overleg tegen te houden.
Daarom wens ik in naam van onze sp.a-fractie te duiden dat wij niet gekant zijn tegen het overleg in de
Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap.
De BHG biedt de gemeenten van Vlaams-Brabant immers de mogelijkheid om gestructureerd overleg
te plegen over alle problemen die verband houden met de hoofdstad. Dit is dus ook een goede kans om
de mobiliteitsproblemen (files, openbaar vervoer) van pendelaars tussen Brussel en de gemeentes uit
Vlaams-Brabant gemeenschappelijk aan te pakken.
Onze sp.a-fractie pleit ervoor dat alle Vlaams-Brabantse gemeentebesturen deze kans tot overleg dan
ook benutten. De vrijwillige overlegstructuur die de BHG is vraag geen bindende engagementen van
deelnemende gemeenten. Lidmaatschap is vrijwillig, aanwezigheid van gemeenten die lid zijn is niet
verplicht en er zijn geen bijkomende kosten. Een deelnemend Vlaams-Brabants gemeentebestuur heeft
dus niets te verliezen in dit overleg.
De BHG heeft geen enkele beslissingsbevoegdheid en vormt geen enkel risico voor de uitbreiding van
Brussel of de toename van faciliteiten voor Franstaligen in de Brusselse rand. Er is op geen enkele
manier sprake van een bevoegdheidsoverdracht naar de BHG. Bovendien moet elk vorm van overleg

- 36die zou plaatsvinden eerst door de gewesten autonoom goedgekeurd worden door middel van een
samenwerkingsakkoord.
De organisatie van het overleg binnen de BHG en de onderwerpen die de Vlaams-Brabantse gemeenten,
de gewesten en eventueel de provinciebesturen van Waals- en Vlaams-Brabant behanden worden vooraf
bepaald. Binnen dit duidelijk afgelijnde overlegkader kunnen gewesten en gemeenten constructieve
samenwerking organiseren.
De BHG biedt Vlamingen in de rand en in Brussel de kans overleg met als doel minder files, beter
aangepast openbaar vervoer en een betere ruimtelijke ordening.
Gemeentebesturen die bij voorbaat de rug keren naar deze overlegstructuur keren de rug naar de
Vlaamse pendelaars naar en van de hoofdstad en naar Brussel in zijn geheel.
Het is in dat opzicht betreurenswaardig dat de MR en CDH om electorale redenen op hun website de
indruk willen wekken dat de BHG een uitbreiding van Brussel of een "désenclavement" van Brussel zou
impliceren. De reactie van N-VA op deze beweringen is even stereoptiep als deze beweringen zelf.
sp.a is dan ook voorstander dat de Vlaamse Regering het intergewestelijke samenwerkingsakkoord
krachtens artikel 92 bis, § 7 BWHI, derde lid, met de overige Gewesten afsluit.
Vermits Steenokkerzeel met een N-VA bestuur, zoals Overijse, om de vernietiging van het nieuwe
artikel 92bis, §7 van de BWHI verzoekt, dan willen wij vandaag benadrukken dat wij hier niet wensen
op in te gaan. Wij zullen vanuit de sp.a alle resoluties die de N-VA in die zin indient, afwijzen.”
Kurt Ryon antwoordt dat dit dossier de partijgrenzen overstijgt: 17 gemeenten met verschillend
samengestelde besturen hebben geprotesteerd tegen de BHG.
Er is geen vrijwillig lidmaatschap voor de gemeenten; er is een verplichte deelname door alle VlaamsBrabantse gemeenten. Bovendien hebben deze gemeenten geen inspraak in het opstellen van de agenda.
Hij heeft geen probleem met de mogelijkheid tot vrijwillig overleg met Brussel, over thema’s die de
gemeenten in de rand aanbelangen.
In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, ondertekend door alle partijen, staat de
lokale autonomie verankerd: deze mag nooit geschonden worden.
De Vlaamse regering (inclusief sp.a) heeft op 13 maart 2013 erkend dat er een probleem is met de BHG:
men wacht op de uitspraak van het Grondwettelijk Hof n.a.v. de klacht door Overijse en Steenokkerzeel.
De BHG zet ons terug op weg naar de provincie Brabant.
Jerry Casier, fractieleider Open VLD, stelt dat ook zijn partij BHG een schending van de lokale
autonomie vindt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. STAAT ELFENPAD EN HERAANPLANTINGEN (SP.A)
Edy Van Damme geeft toelichting bij dit punt van de sp.a-fractie:
-

“Het Elfenpad ligt er heel slecht bij, wanneer wordt het pad terug heraangelegd? Wie is de
verantwoordelijke en wie moet het terug in orde brengen?
Conform de kapmachtiging moeten er terug aanplantingen gebeuren. Sommige eigenaars zijn in
orde, anderen niet. Hoeveel tijd kregen ze voor terug boompjes aan te planten?”

Wim Mombaerts: dit is een probleem dat al jaren aansleept.
Op 14/01/2013 heeft hij een bezoek ter plaatste gebracht, samen met de diensten RO en milieu en het
Agentschap Natuur en Bos:
- Sommige afspraken werden inderdaad niet nageleefd
- De slechte staat van het Elfenpad is het gevolg van werken door een aannemer, aangesteld door een
aangelande.
- Er werden een aantal PV’s opgemaakt: sommige aanplantingen moeten weg, andere mogen niet
verdwijnen, er werden ook nivelleringen doorgevoerd die niet aanvaardbaar zijn, wegens de
waterhuishouding in de wijk.
- De personen die verantwoordelijk zijn voor de niet-nagekomen afspraken, worden hierop
aangesproken; zij kregen 1 maand de tijd om zich in orde te stellen.

- 37- Indien deze personen geen actie nemen, zal de gemeente het nodige doen, op hun kosten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23. VRAAGSTELLING
OM
EEN
ENERGIEKOSTOVERZICHT
EN
EEN
ENERGIEBOEKHOUDING VOOR TE LEGGEN AAN DE RAADSLEDEN (GROEN)
Bart Verstockt geeft toelichting bij dit punt van de Groen-fractie:
“Toelichting : Los van de vele belastingsverhogingen die vandaag op de dagorde staan wil ik nogmaals
pleiten om aan besparingszijde structureel te besparen en een halt toe te roepen aan exuberante en
nodeloze uitgaven. Op de gemeenteraad van 31 januari 2013 vroeg de Groenfractie naar aanleiding van
torenhoge electriciteitsverbruiksgegevens, of het college bereid was om een energieboekhouding op te
stellen zodat er 1. een overzicht van de huidige kosten wordt opgesteld en 2. zodat er werk kon gemaakt
worden van het drastisch verminderen van de gemeentelijke energiekosten. Ik vroeg dan ook naar de
referentieverbruiken van de laatste jaren om een referentiepunt te hebben waarvan vertrokken kan
worden. Simpel gesteld gaat het eigenlijk om het oplijsten van het verbruik en de kost van water,
electriciteit, gas en mazout op basis van facturen. En als ik de jaarlijkse papierkosten zie zou ik er ook
papier en inktcartridges bij doen.
Antwoord op 31/01/2013 ( uit de notulen van de GR)
Schepen Trostmann, antwoordt dat dit inderdaad moet gebeuren, de informatie die
we nu hebben is nog niet volledig. Ook de provincie neemt, via het burgemeestersconvenant, initiatief
om een nulmeting te laten gebeuren bij de deelnemende gemeenten, om de impact van
energiebesparende maatregelen te kunnen meten.
Ook in deze context is het dus belangrijk dat de gemeente haar verbruik volledig in kaart brengt
Op de gemeenteraad van 28 maart 2013 werd door schepen Trostmann meegedeeld dat er nog enkele
meters onbekend zijn en dat de diensten het nodige doen ( uit de notulen mondelinge vragen van GR
28/03/2013) Ik veronderstel dat die 'onbekende meters' slaan op de drie electriciteitsmeters die op de
lijst van januari 2013 al als 'vermist' werden vermeld. We zijn nu 25 april 2013, quasi 3 maanden nadat
de vraag is gesteld om een overzicht op te stellen van het totale gemeentelijk energieverbruik.
Volgens artikel 13 van het nieuwe “huishoudelijk reglement gemeenteraad “wordt op schriftelijke
vragen van raadsleden binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord”. Wat verderop staat
“Indien er op bepaalde vragen niet of onvolledig wordt geantwoord ter zitting, volgt er binnen de maand
een schriftelijke antwoord aan de raadsleden”.
Aangezien ik nog steeds geen volledig antwoord heb mogen ontvangen, vraag ik bij deze nogmaals of er
nu in de voorbije drie maanden al tijd is gevonden om een gedetailleerd overzicht op te stellen van alle
energiekosten en of het bestuur aub iemand zou willen aanstellen om op korte termijn een structurele
energiekostsanering zou willen doorvoeren? Het gaat hier om duizenden euro's die jaarlijks zonder al te
veel moeite kunnen bespaard worden.
De burgervader meldde me onlangs dat de hoge electriciteitskost (7000 Kwh) van het dodenhuisje op
het kerkhof van Perk al werd aangepakt, wat ik toejuich. Maar kunnen we die ingrepen aub structureel
aanpakken en beginnen met de verbruiken op te lijsten zodat we de impact van de ingrepen kunnen
verifiëren en opvolgen?
Zo'n overzicht zal schepen Laureys ook helpen om de noodzakelijke cijfers in handen te verkrijgen om
te kunnen beslissen of de functie van groenambtenaar/duurzaamheidsambtenaar al dan niet opportuun is
( sic schepen Laureys op GR 28/03/2013)
Alex Trostmann antwoordt:
- Momenteel zijn er nog 3 EAN-nummers waarvan niet geweten is met welke teller ze overeenkomen
en waar deze zich bevinden. Het betreft:
o Leveringsadres Fuérisonplaats – geen idee van precieze locatie
o Leveringsadres Thenaertsstraat - zou oude teller zijn van werfkast voor containerklassen.
Deze containers verhuisden naar GBS Piramide, samen met de werfkast, maar vermoedelijk
werd de teller vervangen.
o Leveringsadres Van Frachenlaan – zone 30-borden Steenokkerzeel?
- Er is aan Infrax informatie gevraagd over deze nummers, maar er kwam nog geen antwoord.
- De tellers van de grootste gebouwen (gemeentehuis, sporthal, De Corren, GBS Piramide en Tilia)
worden elektronisch afgelezen; de overige niet (werkliedenloods, skatepark, enz.).

-

- 38Eind 2011 heeft de gemeente ingetekend op het Esco-programma van Infrax: hierbij zouden alle
tellers vervangen worden door dataloggers en automatisch worden uitgelezen; de testfase van Esco
is nu voorbij, nu begint men met overal de nodige aanpassingen te doen.
Het is best om ons in eerste instantie toe te spitsen op de grootste gebouwen.
Via het burgemeestersconvenant zal de provincie een nulmeting uitvoeren bij de gemeenten:
hierover is momenteel nog geen nieuws.

Kurt Ryon vult aan:
- We wachten op actie vanwege de provincie, hij heeft nog geen nieuws gekregen over deze
convenant.
- We zullen hier zeker aan meedoen, er worden subsidies voorzien voor dit project.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24. VRAAGSTELLING OM WERK TE MAKEN VAN HET PERIODIEK DOVEN VAN
LICHTEN OP PLEINEN, AAN KERKEN, RONDE PUNTEN ETC. (GROEN)
Bart Verstockt geeft toelichting bij dit punt van de Groen-fractie:
“Verschillende steden en gemeenten doen dit al jaren en besparen daarmee vele duizenden euro’s.”
Alex Trostmann antwoordt dat hij zeker geen probleem heeft met het doven van accentverlichting, we
zullen hiervoor prijs vragen aan Infrax.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25. VRAAGSTELLING OVER DE GEMEENTELIJKE ZONNEPANELEN. (GROEN)
Bart Verstockt geeft toelichting bij dit punt van de Groen-fractie:
“Op welke gemeentelijke gebouwen liggen zonnepanelen? En hoeveel zonnepanelen liggen er in totaal?
Hoeveel energie hebben deze panelen al opgewekt? En hoeveel groencertificaten ( ter waarde van
hoeveel per certificaat?) hebben deze panelen al opgeleverd? Geruchten doen de ronde dat de
gemeentelijke zonnepanelen niet zijn aangesloten op een gemeentelijke electriciteitsmeter...
Zijn deze zonnepanelen aangesloten op een meter (-s?) en wat is de besparing van deze panelen op het
verbruik op die meter (-s) ? “
Alex Trostmann antwoordt dat er zonnepanelen liggen op het gemeentehuis, de Corren en GBS
Piramide.
Enkele cijfers:
Vermogen van de zonnepanelen (kW):
Gemeentehuis 19,95
De Corren
12
GBS Piramide 24
Opbrengsten sinds 2009 (€):
2009 10.800
2010 19.800
2011 21.299,37
2012 25.650
De zonnepanelen zijn aangesloten op de elektriciteitsmeter, anders zou er geen elektriciteit zijn in deze
gebouwen, wanneer er geen zon is. Vermoedelijk bedoel je met je vraag of ze aangesloten zijn op een
meter die terugdraait? Dit gaat niet voor installaties van meer dan 10 kW-piek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. PROBLEEMSTELLING
VERKEERSVEILIGHEID
HAACHTSESTEENWEG
TE
MELSBROEK. HET VERKEERSBORD MAXIMALE SNELHEID 70KM/UUR WORDT
SOMS ONZICHTBAAR GEMAAKT DOOR DE OP DE PECHSTROOK GEPARKEERDE
VRACHTWAGENS EN/OF AANHANGWAGENS VAN VRACHTWAGENS. (GROEN)
Bart Verstockt geeft toelichting bij dit punt van de Groen-fractie:
“Er is aan de Groenfractie een probleem gemeld ivm met verkeersveiligheid op een stuk
Haachtsesteenweg, namelijk het stuk in Melsbroek van aan de fly-over tot aan de lichten aan garage
Tanghe. Op dit stuk mag men max. 70km/u rijden. Er wordt op dit stuk ook geflitst door de lokale
politie. Probleem is dat het verkeersbord met de maximale snelheid erop onzichtbaar wordt gemaakt

- 39door op de pechstrook geparkeerde vrachtwagens en/of aanhangwagens van vrachtwagens. Hoe kan
men dit probleem oplossen? “
Wim Mombaerts:
- Gelukkig parkeren deze vrachtwagens niet in het centrum van Melsbroek, maar op de steenweg.
- Deze vrachtwagens mogen daar parkeren (is geen pechstrook), maar mogen uiteraard niet het zicht
op de verkeerssignalisatie hinderen.
- De politie zal de nodige controles uitvoeren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27. VRAAGSTELLING : WAT IS DE REDEN VAN HET SLINKEND AANTAL
DEELNEMENDE WINKELS EN DEELNEMERS AAN DE ACTIE “MET BELGERINKEL
NAAR DE WINKEL” EN “10.000-STAPPEN. (GROEN)
Bart Verstockt geeft toelichting bij dit punt van de Groen-fractie:
“Met “belgerinkel naar de winkel” en “10.000stappen” zijn 2 initiatieven waar Groen achter staat. Maar
blijkbaar slinkt het aantal deelnemende winkels bij “belgerinkel”. Kunnen we de cijfers krijgen van alle
edities van de 2 acties. En wat is volgens het college de reden van het slinkend aantal deelnemende
winkels en deelnemers? “
Alex Trostmann:
Belgerinkel is een actie waar we al enkele jaren aan deelnemen.
Sinds enkele edities werden ook voetgangers toegevoegd aan deze actie. De gezondheidsactie ’10.000
stappen’ is vermoedelijk een éénmalig initiatief dat hier ook aan gekoppeld wordt.
Enkele cijfers:
Deelnemende handelaars:
2010 24
2011 25
2012 14 Apothekers mochten van hun vereniging niet meer moedoen.
Andere handelaars haakten vervolgens ook af.
2013 33 Ook cafés werden aangeschreven.
Handelaars werden telefonisch gecontacteerd om mee te doen.
Ook scholen doen nu mee.

1

Deelnemende klanten:
2010 118
2011 110
2012 76
2013 Nog niet bekend
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. TV STEENOKKERZEEL (CD&V)
Erwin Verhaeren geeft toelichting bij dit punt van de CD&V-fractie:
1

“Koksijde is de eerste gemeente van het land die de gemeenteraden live “streamt”. Dit betekent
dat iedereen de gemeenteraad live kan volgen op internet, voor de computer thuis en dat men achteraf de
beelden per agendapunt kan bekijken. Via www.tv.koksijde.be kan men de opnames bekijken van de
voorbije gemeenteraadszittingen. Het systeem behelst echter meer dan de live uitzendingen op
zich. Men kan kiezen om de volledige zitting te zien, maar het systeem biedt ook de mogelijkheid om
een bepaald agendapunt, of een bepaalde interpellatie te herbekijken. Uiteraard kan men de
gemeenteraden ook achteraf bekijken. Koksijde gebruikt hiervoor dezelfde technologie als de Raad van
Europa. Zie http://inwoner.koksijde.be/nieuwsdetail.aspx?id=3522
Ons verzoek aan het college is om deze nieuwe vorm van communicatie in het kader van de opmaak van
de beleidsplannen naar haalbaarheid op technisch en budgettair vlak te onderzoeken. Hopelijk is de
kosten-batenanalyse positief en wordt Steenokkerzeel op communicatievlak een voortrekker in onze
regio.

- 40Geert Laureys antwoordt dat het inderdaad belangrijk is om goed te communiceren naar de bevolking
toe.
Hij heeft wat vragen bij dit voorstel:
- Hoeveel mensen bereik je hiermee?
- Wat kost het?
- Opletten voor privacy, met de besloten zitting
We zullen dit bekijken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29. DE MANKEMENTEN VAN SERVICEFLATS (CD&V)
Erwin Verhaeren geeft toelichting bij dit punt van de CD&V-fractie:
“Sinds de opening van de serviceflats zijn er tal van problemen opgedoken, waarvan een deel maar niet
opgelost geraakt. Vooral het sanitair en de verwarming laat het regelmatig afweten. Niettegenstaande
de diverse ingrepen door het gemeentebestuur op vraag van het OCMW blijven er zich problemen
manifesteren. Het standpunt van de CD&V-fractie is steeds geweest, dat eerst alle problemen van het
huidige complex moeten worden opgelost, vooraleer er een nieuwe vleugel aan te breien.
Onze vragen aan het college zijn:
 wat is de stand van zaken inzake het wegwerken van de actuele, weerkerende problemen?
 is het college van zin om aan het bestaande complex een nieuwe vleugel aan te bouwen?”
Wim Mombaerts:
- Over bepaalde zaken is er nog een rechtszaak hangende tegen de ontwerper en aannemers; we
wachten nog op het eindverslag van de expert.
- Vorige maandag heeft er een vergadering plaatsgevonden van gemeente en ocmw, waarbij er een
inventaris werd opgemaakt van alle lopende problemen.
- Hiervan zijn er al een heel aantal opgelost; voor de andere werd er een taakverdeling opgemaakt
tussen gemeente en ocmw.
- Er wordt door de gemeente prioriteit gegeven aan 3 pijnpunten:
o Het aanbrengen van een kijkput aan de riolering
o De isolatie in de conciërgewoning
o De pomp, die blijkbaar nooit geleverd werd.
Clemence Maes vult aan:
- Er is momenteel nog geen sprake van de uitbreiding van de serviceflats.
- Er is wel al beslist om 4 parkeergelegenheden voor gehandicapten aan te brengen aan de ingang van
de flats.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. HET UITBLIJVEN VAN HET AANBRENGEN VAN WEGMARKERINGEN NA DE
ASFALTERINGSWERKEN (CD&V)
Erwin Verhaeren geeft toelichting bij dit punt van de CD&V-fractie:
“Naar aanleiding van het structurele onderhoudsbeleid van de wegenis, uitgevoerd tijdens de voorbije
legislatuur, kregen tal van straten vorig jaar een nieuwe asfaltlaag. Dit heeft tevens als gevolg, dat de
belijning op deze wegen ook verdwenen zijn. Het is ook zo dat twee maal per jaar de wegmarkeringen
werden vernieuwd, waar nodig. Tot op heden werden de wegmarkeringen nog niet heraangebracht, wat
soms tot gevaarlijke situaties kan leiden (bijvoorbeeld in de Steenwagenstraat in Melsbroek).
Onze vraag aan het college is:
 wanneer worden de verdwenen wegmarkeringen terug op de straten aangebracht?”
Wim Mombaerts:
- Het aanbrengen van de wegmarkeringen is volop bezig.
- De schilderwerken worden 1x/jaar uitgevoerd.
- Dit werk is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden: het moet droog weer zijn en de
temperatuur moet hoger zijn dan 8°C. Gezien de strenge en lange winter kon dit nu pas uitgevoerd
worden.
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 4131.
WEGJE TUSSEN DE DRIESSTRAAT EN DE KOEKOEKSWEIDE (CD&V)
Erwin Verhaeren geeft toelichting bij dit punt van de CD&V-fractie:
“Omwille van de Auqafin-werken in Perk lag het wegje in kwestie er vaak slecht bij, dat is niet nieuw.
Nu de werken gestopt zijn, is de situatie van dat wegje eigenlijk niet verbeterd. Dat is jammer, gezien
dit wegje door vele voetgangers en fietsers wordt gebruikt.
Onze vraag aan het college is:
 is het verbeteren van dit wegje in de planning van de gemeente opgenomen?
 zo ja, welke is de timing tot verbetering van dit wegje”
Wim Mombaerts:
- De Aquafinwerken zijn al geruime tijd voorbij; hun aannemer heeft toen het wegje hersteld.
- Blijkbaar rijdt er een buurtbewoner regelmatig over met een aanhangwagen, wat niet bevorderlijk is
voor de toestand van het wegje.
- Hij is ter plaatse gaan kijken: het wegje is momenteel niet in slechte staat – het is een wegje in
dolomiet.
- Het wordt opgevolgd door de werkliedendienst; indien nodig vullen zij de putten aan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mondelinge vragen
(art. 11 Huishoudelijk Reglement)
De vragen in openbare zitting.
Geert Laureys – schepen
Bart Verstockt (Groen)
Wat is de laatste stand van zaken in verband met De vergadering van 23/04/2013 is niet
de tramlijn?
doorgegaan, omdat de cijfers, die De Lijn ging
voorbereiden, nog niet voorhanden waren.
Yvette Luypaert (sp.a)
Met betrekking tot de overlegvergadering met het
Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
dat zal plaatsvinden op 7 mei ek., waarvoor een
inventaris van pijnpunten werd opgesteld door het
schepencollege, zou ik willen vragen om de
lamentabele toestand van de op-en afritten te laten
herbekijken ter hoogte van de Haachtsestseenweg
nrs. 5 en 19.
Op aandringen en expliciete vraag van de
bewoners is een halve verbreding van de oprit
gerealiseerd in dolomiet langs het fiets-voetpad
aan de woning nr. 5 en is er een afschuining van
45 ° verharding aangelegd langsheen de oprit en
de steenweg ter hoogte van de huisnummers 5 en
19 (zie notulen schepencollege van 23 juli 2012).
De aanpassingen hadden qua veiligheid beter
gekund.
De bewoners van de woningen op nrs. 5 en 19
kunnen tot op vandaag nog steeds niet degelijk
buitenrijden op gevaar van hunzelf en derden.
Kastze had in 2012 reeds een positief advies
verleend voor een bredere oprit voor beide
woningen.
Het vorige college had zelfs voorgesteld dat AWV
zelf een proef ter plaatse zou uitvoeren omdat hun
standpunt in strijd was met het advies van de
politie.

Wim Mombaerts – schepen voor openbare werken
We zijn al diverse keren de situatie ter plaatse
gaan bekijken, dit komt zeker ter sprake.
Kurt Ryon – burgemeester
Alle huizen van de Haachtsesteenweg worden
bekeken en besproken, want we stellen vast dat de
opritten in de richting van Berg breder zijn, soms
zelfs voor een bos.

- 42Thans stel ik vast dat in de oplijsting van de
pijnpunten een extra verharding wordt
aangevraagd voor o.a. Delta Cars, bedrijf dat
gevestigd is op nr. 11.
Als men ter hoogte van Delta Cars een extra
verharding zou aanbrengen, dan dient dit volgens
het gelijkheidsbeginsel ook te gebeuren ter hoogte
van de huisnummers 5 en 19.
Kan het college deze bijkomende vraag nog
toevoegen aan de inventaris van de te bespreken
punten met AWV ?
Yvette Luypaert (sp.a)
Aan Marleen Ral, bestuurder Interza:
INTERZA heeft een eerste nieuwsbrief uitgegeven
waarbij zij digitaal aanvullingen communiceren.
Wat met de niet-electronische inwoners ?
Ontvangen zijn een papieren versie van die
nieuwsbrief ?

Marleen Ral – voorzitter.
Het bestuur van Interza is dit aan het bekijken.

Yvette Luypaert (sp.a)
Het centraal kerkbestuur heeft de opdracht
gekregen van het Bisdom om na te denken over de
bestemming van de verschillende pastories en een
pastorieplan uit te werken.
Met consternatie, lees ik dat de kerkbesturen
voorstellen om alle pastories hun huidige
pastoriefunctie te laten behouden, ongeacht of ze
bewoond worden door een pastoor of niet.
Kurt en Jan zouden contact opnemen met deken
Piet Capoen. Wat is nu juist het standpunt van het
college in deze ?
In deze moeilijke tijden vindt onze sp.a-fractie het
totaal onverantwoord om deze gebouwen te laten
leegstaan. Er zijn tal van
herbestemmingsmogelijkheden. Ik wens hierbij
trouwens te herinneren aan de vergadering van 9
oktober 2012, die het schepencollege met onze
ambtenaren heeft belegd met het Agentschap van
Onroerend Erfgoed aangaande de pastorie van
Perk.
Onroerend Erfgoed heeft zich toen uitgesproken
over mogelijke functies.
Wij vragen vanuit onze sp.a-fractie om de
gebouwen een functie te geven en deze niet te
laten leegstaan en te laten verkommeren.
Graag een antwoord vanwege de burgemeester.

Kurt Ryon – burgemeester
In onze gemeente staan er geen pastorieën leeg.
De voormalige pastorie in Perk is nu een
gemeentegebouw, dat een nieuwe bestemming
moet krijgen. Voorlopig kan de Chiro van Perk er
tijdens de koude maanden gebruik van maken,
wegens de slechte toestand van hun lokalen.

Yvette Luypaert (sp.a)
Waarom zijn de portretten van de koning en de
koningin in de inkomhall van het gemeentehuis
weggehaald ?
Wie heeft dat beslist ?

Kurt Ryon – burgemeester
Hij weet hier niets van.
onderzoeken.

Edy Van Damme (sp.a)
Over de oplaadruimte elektrische fietsen:

Alex Trostmann – schepen van milieu
Het college heeft besloten om hiervan voorlopig

We

zullen

dit

- 43Er is contact opgenomen met andere gemeenten. geen werk te maken.
Wat zijn hun ervaringen?
Het project zal ruimer moeten gezien worden, ik
denk dan vooral aan het fietsroutenetwerk van de
provincie Vlaams-Brabant. Wanneer wordt er
contact opgenomen met hun dienst en wat is de
streefdatum voor het project ?
Verschillende fietsroutes doorkruisen onze
gemeente en de “elektrische” fietsers en de caféuitbaters wachten op zulk project.
Edy Van Damme (sp.a)
Er is een incident (bijna zwaar ongeval) gebeurd
bij het werken met een hakselaar.
Was dit een incident onder werklieden en wat
waren de gevolgen?
Heeft de verantwoordelijke schepen met de
betrokken arbeiders vergaderd?

Kurt Ryon – burgemeester
Dit incident heeft vorig jaar – tijdens de vorige
legislatuur – plaatsgevonden op het containerpark,
de preventiedienst heeft dit toen onderzocht.
Er waren geen gemeentelijke werklieden bij
betrokken. Verder is er geen nieuws.

Het college neemt kennis van deze vragen, en zal hier binnen de maand schriftelijk op antwoorden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd, rekening houdend met bovenstaande
opmerkingen.
Aldus beslist en goedgekeurd
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