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ZITTING VAN 17 OKTOBER 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 aanwezig met raadgevende stem.
Verontschuldigd: Inge De Muyer
Raadslid Luypaert formuleert volgende opmerking op het verslag van de vorige zitting:
“Waarom zijn de replieken op punt 1 rond het gewijzigde reglement voor de toewijzing van de
mantelzorgpremie niet vermeld in het verslag? De OCMW-voorzitter las toch een brief af en de
schepen van sociale zaken heeft ook een antwoord geformuleerd op sommige vragen die in mijn
amendement voorkwamen.
Zijn deze antwoorden niet vatbaar voor publicatie?
Onze sp.a-fractie zou ze wel graag vermeld zien.”
De secretaris antwoordt dat de notulen niet het volledige debat weergeven in een besluit; alleen indien
de raadsleden dit uitdrukkelijk vragen, wordt hun interventie genotuleerd. Dit is hier niet het geval
geweest.
De OCMW-voorzitter en de schepen van sociale zaken wensen niet dat hun repliek wordt opgenomen in
het verslag van de zitting van 19 september 2013.
Er worden mondelinge vragen aangekondigd door de raadsleden:
- CD&V: 2 vragen in openbare zitting
- Sp.a: 6 vragen in openbare zitting
- Groen: 5 vragen in openbare zitting
- Vlaams-Belang: 2 vragen in openbare zitting
1.

ROOILIJN- EN ONTEIGENINGSPLAN VAN DE BREEMSTRAAT: (575.04 - OW)
- Voorlopige aanvaarding De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42 en 43, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, gewijzigd bij de wetten van 20 mei
1863, 19 maart 1866 en 9 augustus 1948;
Gelet op het decreet van 8 mei 2009, houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 31 januari 2013, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet;
Gelet op het wijzigend uittreksel uit de atlas der wegen houdende verbreden van een
gedeelte van buurtweg nr. 16 gekend als de Breemstraat, opgemaakt door K. Roelants, goedgekeurd
door de gemeenteraad van Perk in zitting van 17 oktober 1968 en gezien om gevoegd te worden bij het
besluit van de bestendige deputatie te Brussel d.d. 5 juni 1970;
Gelet op de verbeterings- en verbredingswerken (grondplan – grondinnemingen) van een
gedeelte van buurtweg nr. 16 gekend als de Breemstraat, opgemaakt door K. Roelants, goedgekeurd
door de gemeenteraad van Perk in zitting van 21 mei 1976;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 17 november 2011, houdende volgende
ontwerpovereenkomsten goed te keuren voor:

- 2A. opmaak dossier en opvolging der werken + opmaak dossier en opvolging subsidiedossier fietpaden
B. opmaak rooilijn- en onteigeningsplannen voor de Breemstraat;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 5 december 2011,
houdende de studieovereenkomst met de nv Grontmij voor de opmaak van een rooilijn- en
onteigeningsplan voor de Breemstraat goed te keuren;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27 mei 2013,
houdende:
- het college keurt de grondplannen voorontwerp, opgemaakt door het studiebureau Grontmij, goed (met
betonstraatstenen), de werken worden ten indicatieve titel geraamd op 1.010.731,15 € inclusief BTW
- de rooilijnprocedure breedte 12 meter wordt dringend verdergezet; het betreft +/- 64 innemingen en 19
wederafstanden;
Gelet op het ontwerp rooilijn- en onteigeningsplan van de Breemstraat tot 12 meter breedte,
opgemaakt door het studiebureau Grontmij;
Overwegende dat deze ontwerpplannen na voorlopige goedkeuring door de gemeenteraad
aan een openbaar onderzoek zullen onderworpen worden en de eventuele bezwaarschriften zullen
worden voorgelegd aan de gemeenteraad;
BESLIST: met 19 stemmen bij 1 onthouding (Verstockt)
Artikel 1. Het ontwerp van roolijn- en onteigeningsplan met tabel van grondinnemingen van de
Breemstraat voorlopig te aanvaarden.
Art. 2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het inrichten van een onderzoek de
commodo et incommodo.
Art. 3. Na het openbaar onderzoek onderhavig dossier opnieuw te behandelen in de gemeenteraad.
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
GEMEENTELIJKE UITLEENDIENST

 Nieuwe tarieven

De gemeenteraad
Gelet op de nota van de financieel beheerder en het diensthoofd vrije tijd die werd
besproken, d.d. 18 maart 2013;
Gelet op de beslissing, d.d. 18 maart 2013, om volgend voorstel voor te leggen aan de
adviesraden jeugd, sport en cultuur:
-

Alle uitleningen zijn betalend voor verenigingen en particulieren (nu zijn sommige zaken gratis).
de 21 % BTW wordt doorgerekend aan de gebruikers, en vervolgens wordt het tarief afgerond naar het hogere
vijftal.
Voor particuliere gebruikers wordt het bekomen tarief vervolgens verdubbeld; voor de verenigingen niet.
Per uitlening wordt er € 25 administratiekost aangerekend aan de verenigingen en particulieren.
Indien aan de gemeente gevraagd wordt om de uitgeleende goederen en brengen en terug op te halen, wordt er € 50
aangerekend (alleen voor particulieren, blijft gratis voor verenigingen.
Voor lokale scholen en andere overheden blijven uitleningen volledig gratis.
Er wordt gespecificeerd dat een buurtcomité dat een straatactiviteit organiseert, toegankelijk voor de hele wijk,
wordt beschouwd als een vereniging.

Gelet op het advies van de jeugdraad van 21 maart 2013;
Gelet op het advies van de sportraad van 2 mei 2013;
Gelet op het advies van de cultuurraad van 2 mei 2013;
Gelet op de nota van de financieel beheerder dat de aangerekende BTW niet kan afgerond
worden;

- 3Overwegende dat er reeds ontleningen vastliggen en betaald werden tot en met december
2013;
Gelet op het voorstel van de dienst cultuur in overleg met de schepen van cultuur om de
nieuwe tarieven te laten ingaan vanaf 1 september 2013 en dit voor ontleningen die plaatsvinden vanaf 1
januari 2014, zodat er nog voldoende tijd is om alles te communiceren;
Overwegende het voorstel van de cultuurdienst in samenspraak met de werklieden om voor
de vervoerskost te rekenen in eenheden. Per x eenheden zal er een extra (vervoer)schijf aangerekend
worden van respectievelijk € 25 of € 75. Dit om discussie achteraf te vermijden;
Overwegende de vraag van de dienst vrije tijd of er voor de beamer en kleine
geluidsinstallatie een administratiekost moet aangerekend worden, aangezien deze steeds door de
gebruiker op het gemeentehuis dienen te worden afgehaald;
Gelet op de collegebeslissingen van 3 en 10 juni 2013;
Gelet op de collegebeslissing van 19 augustus 2013;
Gelet op het e-mailbericht van Solemé Olivia, Agentschap Binnenlands Bestuur, houdende
opmerking dat indien er een tarief van € 0 wordt toegepast of wanneer er aan bepaalde categorieën een
gratis uitlening wordt toegestaan, de gemeenteraad deze beslissing moet nemen zoals voorzien in het
Gemeentedecreet;
BESLIST: met 14 stemmen tegen 3 (Dewinter, Verhaeren, Maes Rozette) bij 3
onthoudingen (Van Damme, Luypaert, Verstockt)
Artikel 1. De gemeenteraad legt volgende tarifering vast voor de gemeentelijke uitleendienst:
Materiaal

Prijs voor
particulieren

+21%
BTW

+21%
BTW

€ 12,10

Prijs voor
verenigingen en
buurtcomités
€ 10

Administratiekost

€ 10

Vervoerskosten

€ 75 per schijf

€ 90,75

€ 25 per schijf

€ 30,25

Tafels en stoelen

€ 0,50/stuk

€ 0,61

€0

€0

Partytafels

€ 4,00/stuk

€ 4,84

€0

€0

Nadarafsluitingen

€ 0,50/stuk

€ 0,61

€0

€0

Podiumelementen

€ 3/stuk

€ 3,63

€ 1,5/stuk

€ 1,82

Geluidsinstallatie

€ 50/Stuk

€ 60,5

€ 25/Stuk

€ 30,25

Draagbare geluidsinstallatie

€ 30/Stuk

€ 36,3

€ 15/Stuk

€ 18,15

Betonplex-platen

€ 0,50/stuk

€ 0,61

€0

€0

Tentoonstellingspanelen

€ 0,50/stuk

€ 0,61

€0

€0

Barbecue

€ 0,50/stuk

€ 0,61

€0

€0

Dataprojector

€ 20/stuk (+ waarborg € 24,2
€ 100)

Geluidsmeter

€ 12,10

€ 10/stuk (+ waarborg € 12,1
€ 100)

€ 20/stuk (+ waarborg € 24,2
€ 10/stuk (+ waarborg € 12,1
€ 100)
€ 100)
Art. 2. Op deze tarieven wordt er steeds BTW in rekening gebracht. Tot 31 december 2013 is deze BTW
echter inclusief op de huidige tarieven, en wordt deze dus ten laste genomen door de gemeente.
Art. 3. De gemeenteraad beslist om de nieuwe tarieven te laten ingaan vanaf 1 september 2013, en dit
voor ontleningen die plaatsvinden vanaf 1 januari 2014.
Art. 4. De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van de cultuurdienst om te werken met eenheden
om het aantal (vervoer)schijven te berekenen:

- 4

1 kar stoelen (max 36) = 1 eenheid

1 - 9 eenheden = 1 (vervoer)schijf



1 pallet tafels (max 15) = 1 eenheid

10 - 18 eenheden = 2 (vervoer)schijven



1 kar partytafels (max 6) = 1 eenheid

19 - 27 eenheden = 3 (vervoer)schijven



1 kar podiumelementen (10) = 3 eenheden

28 - 36 eenheden = 4 (vervoer)schijven



Max. 10 nadarhekken = 1 eenheid

37 - 45 eenheden = 5 (vervoer)schijven



Max. 1 geluidsinstallatie = 1 eenheid

enz.



Max. 10 betonplexplaten = 1 eenheid



Max. 3 kisten tentoonstellingspanelen = 1
eenheid



Max. 2 barbecues = 1 eenheid
 1 eenheid = ± 1 m² of 1 pallet

Art. 5. Voor het ontlenen van de dataprojector, de geluidsmeter en de geluidsinstallatie dient eveneens
een administratiekost aangerekend te worden.
Art. 6. De scholen en andere overheden kunnen gratis gebruik blijven maken van de uitleendienst.
Andere overheden moeten wel zelf voor vervoer zorgen.
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
AANKOOP EN PLAATSING VAN SPEELTOESTELLEN VOETBAL PERK &
HUMELGEM: (653.12)
- Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels
42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 31 januari 2013, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet;

- 5Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop en plaatsing van speeltoestellen
voetbal Perk & Humelgem” een bijzonder bestek met nr. 653.12 werd opgesteld door de jeugddienst;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (leveren en plaatsen speeltoestellen voetbal Perk), raming: € 28.925,62 excl. btw
of € 35.000,00 incl. 21% btw
* Perceel 2 (aankoop en plaatsen speeltoestellen Humelgem), raming: € 28.925,62 excl. btw
of € 35.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 57.851,24 excl.
btw of € 70.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat volgende firma’s in aanmerking komen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- KOMPAN nv, BOSSTRAAT 15 te 8780 Oostrozebeke
- Eibe, Pastoor Claessenstraat 1 te 2440 Geel
- EUROPLAY nv, EEGENE 9 te 9200 Oudegem
- LIBRAPLAY nv, STOBLOEMSTRAAT 3 te 9030 Mariakerke (Gent)
- Scheerlinck, Koeweidestraat 54 te 1785 Merchtem
- Dica's, Veldenstraat 14a te 2470 Retie
- Bikey Outdoorfun en solutions, Hoogveldweg 29 te 1820 Melsbroek
- Public Partners, Kloosterstraat 21 te 8851 Koolskamp;
Overwegende dat 18 november 2013 wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen
van de offertes;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013, op
artikel 761 01/725-60 van de buitengewone dienst;
BESLIST: eenparig
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 653.12 en de raming voor de
opdracht “Aankoop en plaatsing van speeltoestellen voetbal Perk & Humelgem”, opgesteld door de
jeugddienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€ 57.851,24 excl. btw of € 70.000,00 incl. 21% btw.
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3. Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- KOMPAN nv, BOSSTRAAT 15 te 8780 Oostrozebeke
- Eibe, Pastoor Claessenstraat 1 te 2440 Geel
- EUROPLAY nv, EEGENE 9 te 9200 Oudegem
- LIBRAPLAY nv, STOBLOEMSTRAAT 3 te 9030 Mariakerke (Gent)
- Scheerlinck, Koeweidestraat 54 te 1785 Merchtem
- Dica's, Veldenstraat 14a te 2470 Retie
- Bikey Outdoorfun en solutions, Hoogveldweg 29 te 1820 Melsbroek
- Public Partners, Kloosterstraat 21 te 8851 Koolskamp.
Artikel 4. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 18 november 2013.
Artikel 5. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 761 01/725-60
van de buitengewone dienst.
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 64.
GOEDKEURING PRIJSSUBSIDIE 2013 – 2 SEMESTER 2013 AAN HET AUTONOOM
GEMEENTEBEDRIJF STEENOKKERZEEL (185.5)
De gemeenteraad,
E

Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 26 juni 2003, waarbij het autonoom gemeentebedrijf
werd opgericht;
Gelet op de vermoedelijke financiële toestand op 31 december 2013 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Steenokkerzeel;
Overwegende dat het geraamde negatief resultaat van het boekjaar 2013 vermoedelijk €
96.578 zal bedragen;
Overwegende dat het gecumuleerde resultaat van de vorige boekjaren vermoedelijk een
tekort is van € 59.236;
Gelet op artikels 42 en 43 van het Gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en het directiecomité van het
autonoom gemeentebedrijf;
BESLIST: eenparig
Enig artikel Onderstaand prijssubsidiereglement goed te keuren:
PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT
“GEMEENSCHAPSCENTRUM” BESTAANDE UIT:
- GEBOUW “DE CORREN” GELEGEN TE 1820 STEENOKKERZEEL, VAN FRACHENLAAN
24A; EN
- GEBOUW “DE CAMME” GELEGEN TE 1820 STEENOKKERZEEL,
TERVUURSESTEENWEG 173.
Tussen
 de Gemeente Steenokkerzeel, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en
Schepenen, gevestigd in Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel, waarvoor handelen de
heer Kurt Ryon, burgemeester, en mevrouw Heidi Abeloos, gemeentesecretaris, enerzijds;
en
 het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur
van het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel, gevestigd in Orchideeënlaan 17 te 1820
Steenokkerzeel, waarvoor handelt de heer Jan Van Hoof, voorzitter Raad van Bestuur, en
mevrouw Heidi Abeloos, secretaris, anderzijds;
wordt overeengekomen dat de Gemeente Steenokkerzeel prijssubsidies zal toekennen aan het
Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel voor het verlenen van recht op toegang aan
bezoekers van evenementen van cultuur of vermaak van eigen programmatie in het
“gemeenschapscentrum”. Dit prijssubsidiereglement legt de toekenning van deze prijssubsidies
vast en geldt voor de periode vanaf 1/7/2013 tot en met 31/12/2013.

VOORWAARDEN


Het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd
voor de periode van 1/1/2013 tot en met 31/12/2013 (zie bijlage). Op basis van deze ramingen
heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel vastgesteld dat de inkomsten uit
ticketverkoop van evenementen van cultuur of vermaak van eigen programmatie in het

- 7“gemeenschapscentrum” minstens EUR 79.568 (inclusief 6% btw) voor de periode van 1/7/2013
tot en met 31/12/2013 moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel vanaf
1/7/2013 de voorziene toegangsprijzen (inclusief btw) voor alle bezoekers voor de periode van
1/7/2013 tot en met 31/12/2013 voor recht op toegang tot evenementen van cultuur of vermaak
van eigen programmatie te vermenigvuldigen met een factor 8,65.


De Gemeente Steenokkerzeel erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel, op
basis van deze ramingen, de voorziene toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang
tot evenementen van cultuur of vermaak van eigen programmatie moet vermenigvuldigen met
een factor 8,65 om economisch rendabel te zijn.



Rekening houdend met de sociale en culturele functie van het “gemeenschapscentrum” wenst
de Gemeente Steenokkerzeel dat er tijdens de periode van 1/7/2013 tot en met 31/12/2013
geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van bezoekers van evenementen van
cultuur of vermaak van eigen programmatie. De Gemeente Steenokkerzeel wenst immers de
toegangsgelden te beperken opdat de evenementen van cultuur of vermaak van eigen
programmatie toegankelijk zijn voor iedereen. De Gemeente Steenokkerzeel verbindt er zich
toe om voor de periode van 1/7/2013 tot en met 31/12/2013 deze beperkte toegangsgelden te
subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies. De waarde van de prijssubsidie
toegekend door de Gemeente Steenokkerzeel bedraagt de prijs (inclusief btw) die de bezoeker
voor recht op toegang betaalt vermenigvuldigd met een factor 8,65; afgerond 9.



Deze gesubsidieerde inkomgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden
tijdens de periode van 1/7/2013 tot 31/12/2013 in het kader van een periodieke evaluatie van de
exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel. In de mate er een
prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de Gemeente Steenokkerzeel deze steeds
documenteren (bv. aan de hand van een gemeenteraadsbeslissing).



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



Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 1/1/2014 zal worden onderhandeld tussen de
Gemeente Steenokkerzeel en het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel vóór 31/1/2014.
Bijlage:
Raming inkomsten en uitgaven boekjaar 2013

ONTVANGSTEN
Rekening
701100
703000
740000
744000
753100
753000
UITGAVEN

Omschrijving
Verkopen van handelsgoederen
Verhuringen met betrekking tot de exploitatie
Subsidies
Diverse verhuringen zonder betrekking tot de exploitatie
Ontvangen intresten
Verrekening kapitaalsubsidie meubilair De Camme

Bedrag
17.000
85.000
6.000
143.436
200
1.929
253.565

- 8601700
602000
604000
611110
611120
611310
611320
612100
612110
612120
612420
612500
613220
613240
613320
613540
615230
630201
630210
640300
630220

Diverse benodigdheden en klein gereedschap
Aankopen van diensten
Aankopen van handelsgoederen
Huur en huurlasten op gebouwen
Huurlasten op materieel
Onderhoud en herstellingen gebouwen
Onderhoud en herstellingen materieel
Water
Gas
Electriciteit
Diverse bureelbenodigdheden
Telefoon
Erelonen studiebureau
Erelonen bedrijfsrevisor
Boekhoudkantoor
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
Promotiekosten
Afschrijving terreinen en gebouwen
Afschrijving installaties, machines en gereedschappen
Diverse andere belastingen
Afschrijving meubilair

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR
RESULTAAT VORIGE BOEKJAREN

8.000
36.000
28.000
137.000
11.000
40.000
5.000
1.000
13.000
13.000
2.500
4.500
10.000
3.500
1.700
2.000
5.000
19.943
3.000
3.500
2.500
350.143
‐96.578
‐59.236

PRIJSSUBSIDIE
Berekening factor prijssubsidie
Te financieren saldo
BTW 6%
Prijssubsidie 1e semester 2013
Te financieren saldo incl. BTW
Raming te ontvangen inkomsten programmatie gemeente 2e sem.
Factor

‐155.814
‐9.349
85.595
‐79.568
9.193
8,65

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL
STEENOKKERZEEL (201.20)
De gemeenteraad
Gelet op het rechtspositiebesluit dat goedgekeurd werd op 7 december 2007 door de
Vlaamse Regering in uitvoering van het gemeentedecreet.
Gelet op de goedkeuring van de Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel te
Steenokkerzeel tijdens de gemeenteraadszitting van 18 december 2008.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2009 houdende de intrekking van
artikel 102 RPR Steenokkerzeel (scholingsbeding) n.a.v. het schorsingsbesluit van de gouverneur van
Vlaams-Brabant d.d. 27 januari 2009.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2009 houdende de wijziging van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel te Steenokkerzeel, n.a.v. het besluit van de Vlaamse
Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de

- 9rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en
houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en n.a.v. het Sectoraal akkoord 2008-2013 en n.a.v. de
opmerkingen van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant in zijn brief d.d. 27 januari 2009.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 november 2009 houdende wijziging van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel te Steenokkerzeel, n.a.v. de opmerkingen van de
gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant in zijn brief d.d. 26 mei 2009 en zijn vraag tot aanpassing
en/of verbetering;
Overwegende dat een aantal items (adoptieverlof, vaderschapsverlof,…) dienden aangepast
te worden conform de huidige wettelijke bepalingen en het voorstel om de rechtspositieregeling door de
juridische dienst van Schaubroeck te laten actualiseren (d.d. 15 maart 2013);
Gelet op de bespreking met de leden van het college, d.d. 9 september 2013, betreffende:
- Art. 20: maximale duur van de vrijstelling voor de niveau- of capaciteitstest (voorstel: 3
jaar, conform duurtijd werfreserve)
- Art. 43: proeftijd statutair personeelslid niveau C (voorstel: 8 maanden i.p.v. 6 maanden)
- Art. 155 + 158: statutaire personeelslid op proef dat tijdens de proeftijd na aanwerving in
totaal gedurende drie maanden afwezig is wegens ziekte of invaliditeit ontslagen kan
worden (voorstel: mogelijkheid opnemen in rechtspositieregeling)
 Op vraag van vakbond niet weerhouden
- Art. 216: hospitalisatieverzekering voor personeelslid met contract van bepaalde duur of
met een contract voor een bepaalde opdracht of een vervangcontract (voorstel: vanaf 12
maanden effectieve dienst)
- Art. 222 – 224: anciënniteitspremie (voorstel: niet langer koppelen aan index, maar
forfaitair bedrag van €1200 + fiscale en sociale afhoudingen)
- Art. 225: afscheidspremie bij pensionering (voorstel: enkel per volledig jaar €35 en niet
meer voor een onvolledig jaar)
- Art. 226: premie bij familiale gebeurtenissen (voorstel: premies voor huwelijk en
geboorte behouden, premie voor adoptie toevoegen (€50); bloementuil afschaffen, enkel
nog bij overlijden van personeelslid zelf en overlijden van partner of kind van het
personeelslid)
Gelet op de bespreking van het managementteam houdende het ontwerp van wijziging van
de rechtspositieregeling, d.d. 10 september 2013, en haar positief advies betreffende bovenstaande
voorstellen tot wijziging;
Gelet op het ontwerp van wijziging van rechtspositieregeling in bijlage;
Gelet op het syndicaal overleg van 26 september 2013;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 42, 43 en 105, 249
en 255, 256;
Raadslid Luypaert heeft volgende opmerkingen op het ontwerpbesluit:
“Onze fractie stelt vast dat er heel wat afwezigen waren op het syndicaal onderhandelingsoverleg van 26
september. De OCMW-voorzitter en OCMW-secretaris en een lid van het vast bureau van het OCMW
waren
afwezig.
De afgevaardigden van de vakbonden ACOD en ACV waren eveneens afwezig, maar stuurden hun
opmerkingen evenwel per mail door.

- 10Blijkbaar wordt er voorafgaand geen datum geprikt die voor iedereen past en legt men gewoon
een datum vast die perfect past voor de leden van het schepencollege? Dit noem ik dan een
vergadering met éénrichtingsverkeer.
Wij vinden het als sp.a-fractie goed dat het ACV Openbare diensten zich niet kan vinden in het ontslag
na in totaal 3 maanden afwezigheid wegens ziekte of invaliditeit van het statutaire personeelslid op
proef. Ook wij zijn van mening dat het personeelslid hierdoor tweemaal wordt gestraft; 1 keer omdat
het ziek is en 1 keer omdat het ook nog zijn job verliest. Het gemeentebestuur heeft deze aanpassing
gelukkig dan ook ongedaan gemaakt.
Zoals de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement op dit moment voorliggen weigert het ACOD om
het protocol van akkoord te ondertekenen. Zij zijn uiteraard wel bereid om op een ander ogenblik hun
bemerkingen te komen bespreken en te proberen om tot een consensus te komen.
Misschien is het mogelijk om enkele data voor te stellen zodat we kunnen zoeken naar een datum die in
ieders agenda past, schrijft het ACOD.
Het antwoord van ons gemeentebestuur luidt dan als volgt :
“Kan u ons toelichting geven waarom er nu zoveel vragen en opmerkingen zijn over de
rechtspositieregeling, terwijl dit in het verleden bijna nooit het geval was ?
Hopelijk kan het ACOD begrijpen dat er geen tijd is om deze aanpassing van de RPS uit te stellen, gelet
op de afspraken met de inspectie FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Voor het overige zijn we steeds bereid om met de vakbonden overleg te plegen, met het oog op
aanpassingen
aan
de
RPR,
in
een
latere
fase.”
Onze vraag : waarom werd er niet eerder aan de wijzigingen van de RPR en het arbeidsreglement
gewerkt om de tijdslimiet te bereiken van de inspectie FOD Werkgelegenheid ?
Hospitalisatieverzekering : vanaf 12 maanden effectieve dienst ? Dit is toch een extra legaal voordeel,
dat belangrijk is bij openstaande betrekkingen. Waarom niet onmiddellijke toepassing ?”
Schepen Laureys, bevoegd voor personeel, antwoordt hierop als volgt:
- De datum werd afgesproken binnen het college, zoals vroeger ook al het geval was; er werd over het
hoofd gezien dat dit samenviel met het vast bureau van het OCMW;
- In de praktijk blijken de vakbonden meestal niet te komen naar deze overlegvergaderingen.
- Er was geen tijd om een andere datum te kiezen, omwille van de doorlichting door de
Arbeidsinspectie.
- De vragen van ACV werden ruim op tijd gesteld, en er kon dan ook op voorhand op geantwoord
worden; het ACOD diende zijn vragen enkele minuten voor het overleg in.
- Wij staan open voor dialoog; dat blijkt ook uit het feit dat we verschillende zaken op vraag van de
vakbonden hebben aangepast.
- De aanbieding van een gratis hospitalisatieverzekering aan personeelsleden vanaf 1 jaar dienst, is
gebaseerd op puur praktische overwegingen, bij de aanwerving van tijdelijk personeel.
BESLIST: met 15 stemmen tegen 2 (Van Damme, Luypaert) bij 3 onthoudingen
(Dewinter, Verhaeren, Maes Rozette)
Enig artikel. De wijzigingen aan de Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel te
Steenokkerzeel goed te keuren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
GOEDKEURING ARBEIDSREGLEMENT (622.01)
De gemeenteraad
Gelet op de wet van 18.12.2002, dewelke de wet wijzigt van 08.04.1965 tot instelling van de
arbeidsreglementen houdende de verplichting tot invoering van een arbeidsreglement in lokale
overheden vanaf 1 juli 2003;
Gelet op de besprekingen met de juridische dienst van Schaubroeck, d.d. 15 maart 2013,
houdende het ontwerp van arbeidsreglement;

- 11Gelet op het ontwerp van arbeidsreglement en de besprekingen er van tijdens vergaderingen
van het managementteam (19/08/2010, 28/09/2010, 12/10/2010, 26/10/2010, 16/11/2010, 03/03/2011,
05/04/2011, 14/06/2011 en 10/09/2013);
Gelet op de bespreking met de leden van het college, d.d. 9 september 2013, betreffende:
- Art. 35, Toelagen en vergoedingen:
o anciënniteitspremie (voorstel: niet langer koppelen aan index, maar forfaitair
bedrag van €1200 + fiscale en sociale afhoudingen)
o afscheidspremie bij pensionering (voorstel: enkel per volledig jaar €35 en niet
meer voor een onvolledig jaar)
o premie bij familiale gebeurtenissen (voorstel: premies voor huwelijk en geboorte
behouden, premie voor adoptie toevoegen (€50); bloementuil afschaffen, enkel
nog bij overlijden van personeelslid zelf en overlijden van partner of kind van het
personeelslid)
o hospitalisatieverzekering voor personeelslid met contract van bepaalde duur of
met een contract voor een bepaalde opdracht of een vervangcontract (voorstel:
vanaf 12 maanden effectieve dienst)
- Bijlage 2, Reglement glijdende werktijden van kracht sinds 2 juli 2007 – voorstel tot
wijziging:
o Zomerdienst juli en augustus (voorstel: geen glijtijd meer vanaf 7.00 uur, maar
wel vanaf 7.30 uur zoals voor de overige 10 maanden van het jaar reeds het geval
is; enkel nog op woensdagnamiddag glijtijd vanaf 12.00 uur en niet meer ook op
dinsdag)
 Wegens het feit dat sommige personeelsleden 4/5 nemen op woensdag is
bovenstaande paragraaf gewijzigd in de zin dat de zomerdienst ½ dag op
weekbasis kan genomen worden tijdens de glijtijd op namiddagen tijdens
dewelke er geen loket is
o Dienstverplaatsing (voorstel: wanneer een personeelslid zich buiten de normale
stam- en glijtijd zich naar de werkplek dient te begeven met de auto voor
professionele doeleinden kan het het aantal gereden kilometers aanrekenen voor
de maandelijkse kilometervergoeding)
Gelet op het ontwerp van arbeidsreglement in bijlage;
Gelet op het syndicaal overleg van 26 september 2013;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 42, 43 en 249 en
255, 256;
Raadslid Luypaert verwijst naar haar interventie bij het vorige agendapunt;
BESLIST: met 15 stemmen tegen 2 (Van Damme, Luypaert) bij 3 onthoudingen
(Dewinter, Verhaeren, Maes Rozette)
Enig artikel. Het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel te Steenokkerzeel goed te keuren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
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 d.d. 23 april 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Rumoldus
houdende vaststelling van een budgetwijziging 2013;

- 12Gelet op de beslissing d.d. 29 april 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Martinus
houdende vaststelling van een budgetwijziging 2013;
BESLIST:
Artikel 1 – Akte te nemen van de budgetwijziging 2013 van de kerkfabriek Sint-Martinus (ongewijzigde
exploitatietoelage).
2013

Exploitatietekort

.------1
1

Kerkfabriek Sint
Martinus

37.777,03

Art. 2 – Akte te nemen van de budgetwijziging 2013 van de kerkfabriek Sint-Rumoldus (geen
exploitatietoelage).
2013

Exploitatietekort

.------1
1

Kerkfabriek Sint
Rumoldus

0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
KERKFABRIEKEN (185.31):

 Meerjarenplan 2014 – 2019

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 24 april 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Niklaas
houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de beslissing van 16 april 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Catharina
houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de beslissing van 23 april 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Rumoldus
houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de beslissing van 29 april 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Martinus
houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de gunstige adviezen van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel;
BESLIST: eenparig
Artikel 1 – Het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Niklaas wordt goedgekeurd.
2014

Exploitatietekort
1

2015
1

2016
1

2017
1

2018
1

2019
1

.--------111111
Kerkfabriek Sint
Niklaas

20.805,24

30.675,82

15.577,61

12.575,90

10.086,17

11.456,78

Artikel 2 – Het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Rumoldus wordt goedgekeurd.

- 132014

Exploitatietekort

2015
1

1

2016
1

2017
1

2018

2019
1

1

.------111111
Kerkfabriek Sint
Rumoldus

Investeringstoelage
gemeente

0

0

0

0

0

0

111111
2014

2015

2016

2017

2018

2019

~111111
Kerkfabriek Sint
Rumoldus

58.000

6.703

0

0

0

0

Artikel 3 – Het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Catharina wordt goedgekeurd.
2014

Exploitatietekort

2015
1

1

2016
1

2017
1

2018

2019
1

1

.------111111
Kerkfabriek Sint
Catharina

67.824,88

68.137,53

59.678,24

58.459,77

56.494,94

53.435,98

Artikel 4 – Het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Martinus wordt goedgekeurd.
2014

Exploitatietekort

2015
1

1

2016
1

2017
1

2018

2019
1

1

.------111111
Kerkfabriek Sint
Martinus

31.306,22

73.665

75.665

75.165

75.165

75.165

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
KERKFABRIEKEN (185.31):

 Budget 2014

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 16 april 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Catharina
houdende vaststelling van het budget 2014;
Gelet op de beslissing van 29 april 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Martinus
houdende vaststelling van het budget 2014;
Gelet op de beslissing van 24 april 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Niklaas
houdende vaststelling van het budget 2014;
Gelet op de beslissing van 23 april 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Rumoldus
houdende vaststelling van het budget 2014;
BESLIST:
Artikel 1. – Akte te nemen van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Catharina.

- 142014

Exploitatietekort

.------1
1

Kerkfabriek Sint
Catharina

67.824,88

Art. 2. – Akte te nemen van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Martinus.
2014

Exploitatietekort

.------1
1

Kerkfabriek Sint
Martinus

31.306,22

Art. 3. – Akte te nemen van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Rumoldus.
2014

Exploitatietekort

.------1
1

Kerkfabriek Sint
Rumoldus

0

1
.------1
2014

Investeringstoelage
gemeente

Kerkfabriek Sint
Rumoldus

58.000,00

Art. 4. – Akte te nemen van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Niklaas.
2014

Exploitatietekort

.------1
1

Kerkfabriek Sint
Niklaas

20.805,24

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. INFRAX WEST:

 Buitengewone algemene vergadering
Statutenwijziging en mandatering -

op

25

november

2013:

De gemeenteraad
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 43 inzake de bevoegdheid van
de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001, houdende intergemeentelijke samenwerking;
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

-

- 15onder 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 de brieven van Infrax West, d.d. 26 augustus 2013 en d.d. 09 oktober 2013, waarin
wordt meegedeeld dat de buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op 25 november 2013,
met volgende agenda:
1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2014.
2. Begroting 2014.
3. Voorlopige resultaten 2013.
4. Toetreding gemeenten voor Esco.
5. Statutenwijziging :
- Artikel 17 – Voorzitter en ondervoorzitter
- Artikel 18 – Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
- Artikel 21 – Verslagen van de Raad van Bestuur
- Artikel 29 – Uitvoerend Comité
- Artikel 33 – Algemene Vergadering
- Artikel 34 – Uitnodigingen en agenda
- Artikel 35 – Voorzitterschap
- Artikel 38 – Verslagen
- Artikel 39 – Statutenwijziging
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 30 mei 2013, houdende de aanstelling van
afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de duur van de huidige legislatuur voor
samenwerkingsverbanden die vallen onder het decreet van 18 januari 2013 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
BESLIST: eenparig
Artikel 1. De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Infrax West
van 25 november 2013 goed te keuren en de aangestelde volmachtdragers, Berckmans Annie (effectief
lid) of De Muyer Inge (plaatsvervangend lid), te mandateren om op de buitengewone algemene
vergadering van 25 november 2013 te handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige
beslissing van de gemeenteraad.
Art. 2. Infrax West zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. RIOBRA :

 Buitengewone algemene vergadering
Statutenwijziging en mandatering -

op

06

december

2013:

De gemeenteraad
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Riobra;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 42 en 43;
Gelet op de brief van Riobra, d.d. 27 augustus 2013 en email, d.d. 24 september 2013,
waarin wordt meegedeeld dat de buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op 6 december
2013, met volgende agenda:
1. Statutenwijziging
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 30 mei 2013, houdende de aanstelling van
afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de duur van de huidige legislatuur voor
samenwerkingsverbanden die vallen onder het decreet van 18 januari 2013 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
BESLIST: eenparig

- 16Artikel 1. De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Riobra van
06 december 2013 goed te keuren en de aangestelde volmachtdragers, Berckmans Annie en/of Liekens
Danny, te mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van 06 december 2013 te handelen
en te beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
Art. 2. Riobra zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.
HAVICREM :

 Algemene vergadering op 18 december 2013: Statutenwijziging en
mandatering -

De gemeenteraad
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging
Havicrem, die werd opgericht op 10 juni 2003;
Overwegende dat Havicrem als intergemeentelijk samenwerkingsverband instaat voor het
beheer van één of meerdere crematoria in het arrondissement Halle-Vilvoorde, een opdrachthoudende
vereniging is die wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 42 en 43;
Gelet op de brief van Havicrem, d.d. 17 september 2013, waarin wordt meegedeeld dat de
algemene vergadering zal plaatsvinden op 18 december 2013, met volgende agenda:
2. Statutenwijziging
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 30 mei 2013, houdende de aanstelling van
afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de duur van de huidige legislatuur voor
samenwerkingsverbanden die vallen onder het decreet van 18 januari 2013 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
BESLIST: eenparig
Artikel 1. De punten vermeld op de agenda van de algemene vergadering van Havicrem van 18
december 2013 goed te keuren en de aangestelde volmachtdragers, Maes Clémence (effectief
afgevaardigde) of Mombaerts Wim (plaatsvervangend afgevaardigde), te mandateren om op de
algemene vergadering van 18 december 2013 te handelen en te beslissen overeenkomstig de
onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
Art. 2. Havicrem zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. IVEG :

 Buitengewone algemene vergadering
Statutenwijziging en mandatering -

op

18

december

2013:

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 bepalingen van het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 42 en 43;
Gelet op de brief van Iveg, d.d. 5 september 2013, betreffende de buitengewone algemene
vergadering die plaatsvindt op 18 december 2013, met volgende agenda:
1) Statutenwijziging.

- 17Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 30 mei 2013, houdende de aanstelling van
afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de duur van de huidige legislatuur voor
samenwerkingsverbanden die vallen onder het decreet van 18 januari 2013 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
BESLIST: eenparig
Artikel 1. De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Iveg van 18
december 2013 goed te keuren en de aangestelde volmachtdragers, Berckmans Annie en Liekens Danny,
te mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 te handelen en te
beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
Art. 2. Iveg zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. HAVILAND :

 Buitengewone algemene vergadering
Statutenwijziging en mandatering -

op

19

december

2013:

De gemeenteraad
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Haviland
Intercommunale die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8.226;
Overwegende dat Haviland als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke
ordening en de economische sociale expansie van het arrondissement Halle–Vilvoorde, een
dienstverlenende vereniging is, die wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet inzonderheid op de bepalingen van artikel 44 van voormeld decreet;
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de duurtijd
van Haviland te beperken tot 18 jaar, ingaand op de datum van inwerkingtreding van voormeld decreet,
zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november 2019;
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 de brief van de intercommunale Haviland, d.d. 17 september 2013, betreffende de
buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt op 19 december 2013, met volgende agenda:
1) Goedkeuring statutenwijziging.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 30 mei 2013, houdende de aanstelling van
afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de duur van de huidige legislatuur voor
samenwerkingsverbanden die vallen onder het decreet van 18 januari 2013 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
BESLIST: eenparig
Artikel 1. De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Haviland
van 19 december 2013 goed te keuren en de aangestelde volmachtdragers, Van hoof Jan (effectief lid) of
Berckmans Annie (plaatsvervangend lid), te mandateren om op de buitengewone algemene vergadering
van 18 december 2013 te handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de
gemeenteraad.
Art. 2. Haviland zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.
VRAAGSTELLINGEN BETREFFENDE HET MEERJARENPLAN IN HET KADER
VAN DE BBC. (CD&V)
Erwin Verhaeren geeft toelichting bij dit punt van de CD&V-fractie:

- 18“Tijdens de voorbije zittingen van de gemeenteraad of binnen de schoot van de collegevergaderingen
heeft de nieuwe meerderheid al een aantal nieuwe reglementen laten stemmen, die ofwel de
gemeentelijke retributies van de dienstverleningen aanzienlijk verhogingen (binnen het domein Vrije
Tijd), ofwel nieuwe retributies invoeren (bijvoorbeeld voor het afleveren van identiteitskaarten) of
waarbij de hoogte van de gemeentelijke premies zwaar naar beneden worden gehaald (zoals
mantelzorgpremie, aankoopbonnen voor jubilarissen). Steeds is de povere motivering van de
meerderheid dat men hiertoe genoodzaakt is omwille van 'den BBC' (geen verwijzing naar de
gerenommeerde Britse openbare zender, doch wel de afkorting van de 'Beleids- en beheerscyclus' die er
is gekomen op initiatief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur - de heer Geert Bourgeois).
Wanneer wij als oppositie inzage vroegen naar de berekeningen wat dit nieuwe retributie- en
premiebeleid nu aan de gemeentelijke, zeer goed gevulde schatkist zou bijbrengen of wat men door dit
beleid aan minder uitgaven zou willen realiseren, dan blijft de nieuwe meerderheid het antwoord
schuldig. Reden: er zijn of worden geen ramingen gemaakt. Vreemd, want onder het vorige bestuur
liet de toenmalige schepen onder wiens bevoegd de extra aanvullingen in de gemeentelijke schatkist
ressorteerde, wel steeds berekeningen maken bij het overwegen van elk nieuw en signicifant uitgavenlek
of ontvangstenbron.
Tevens wordt dit nieuwe beleid bij de talrijke adviesraden door de nieuwe meerderheid ondergedompeld
in het mythische BBC-verhaal onder het adagio: 'Laten we samen de vis in het bruisend
water verdrinken'. En daarboven wordt nog steeds door leden van de meerderheid (weliswaar
consequent) beweerd, dat de gemeente failliet is achtergelaten geworden. De voorbije dagen hebben
we contacten met angstige inwoners gehad die al een 'shut down' naar Amerikaans voorbeeld vreesden.
In de collegeverslagen is het hopeloos zoeken, welke nieuwe of niet-nieuwe richting de actuele
meerderheid met de gewone werking van de gemeente naartoe wil (dankzij het gecumuleerd
begrotingssaldo van meer dan 15 miljoen euro eind 2012), noch aan welke investeringsprojecten de
meerderheid de gemeentelijke schatkist ter waarde van een kleine 20 miljoen euro (saldo eind 2012) wil
spenderen in het kader van het opstellen van het meerjarenplan met respect voor het best strenge en
nieuw opgelegde autofinancieringsprincipe. Er zou een obscure werkgroep BBC bestaan, die veel
vergadert en overwegingen maakt. Welke output deze werkgroep tot nu toe aflevert, is niet duidelijk.
We twijfelen er niet aan, dat het respecteren van het principe van autofinanciering verre van evident is
en geen gemakkelijke opdracht is.
Bij tal van anderen gemeenten worden binnen de opgerichte gemeenteraadscommissies of werkgroepen
onderdelen van het ontwerp van meerjarenplan besproken. Leden van de oppositie kunnen dan
suggesties lanceren, nieuwe pistes aanbrengen of mee 'out of the box' denken, hoe het meerjarenplan
van het gemeentebestuur er voor de komende jaren finaal zal uitzien. Het enige wat wij als oppostie te
horen krijgen, is dat we veel ervaring hebben en dat we steeds voorstellen mogen inleveren. Deze
correcte vaststellingen weten we te waarderen, maar de inhoudelijke BBC in Steenokkerzeel is voor ons
een 'black box'. Het is dan voor ons zeer moeilijk om het mee met de meerderheid vorm te geven en om
een breedgedragen draagvlak te creëren voor het BBC-Steennokkerzeel verhaal.
Een optie om in deze 'black box' licht te brengen is natuurlijk om het Amerikaanse NSA (het 'National
Security Agency' voor de minder goede verstaanders) hiervoor in te schakelen, maar of deze na het
debacle met klokkenluider Edward Snowden nog happig op zo'n klusje zijn, is twijfelachtig. Een ander
alternatief zijn de Chinese hackers, maar die hebben eerder economische dan lokale,
politieke interesses.
Vandaar onze vragen naar de voltallige meerderheid:
1. Is de meerderheid nog van plan om de voltallige oppositie te betrekken bij het opstellen
van het nieuwe meerjarenplan?
 Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn?
 Indien negatief, welke motivatie rechtvaardigt deze houding vanwege de
meerderheid naar de oppositie toe?
2. Wanneer zal de meerjarenplanning gefinaliseerd worden en ter bespreking/stemming aan
de gemeenteraad worden voorgelegd (kwestie van desnoods bruistabletten tegen
hoofdpijn mee te brengen)?

- 193. Hoe gaat de meerderheid het nieuwe meerjarenplan aan de inwoners kenbaar maken en
wanneer?”
Geert Laureys, schepen bevoegd inzake communicatie, antwoordt hierop als volgt:
- Op 14 april 2013 organiseerde het college een infosessie voor de raadsleden, om uitleg te geven over
BBC en de werkwijze voor het strategisch meerjarenplan, de nieuwe financiële normen en de
beleidsdocumenten, spijtig genoeg was niet iedereen aanwezig.
- Er is een participatieronde gebeurd naar de hele bevolking toe (enquête), en specifiek voor de
adviesraden; ook raadsleden konden daar aan deelnemen.
- Er is nog een infosessie voorzien voor de raadsleden begin december, waarbij er uitgebreid
gecommuniceerd zal worden over het beleidsplan 2014-2019; de datum staat nog niet vast.
- We staan open voor voorstellen vanwege oppositiepartijen.
- Stand van zaken opmaak strategisch meerjarenplan: het is heel veel werk… we hebben een
projectplan dat wordt gevolgd.
Volgende week is er overleg met het college en het
managementteam om het volledig ingevulde BBC te overlopen, en te evalueren. Het is noodzakelijk
dat de financiële normen gerespecteerd worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. VRAAGSTELLINGEN BETREFFENDE DE HELDERE COMMUNICATIE VAN DE
FINANCIËLE SITUATIE VAN DE GEMEENTE STEENOKKERZEEL AAN DE
BEVOLKING. (CD&V)
Erwin Verhaeren geeft toelichting bij dit punt van de CD&V-fractie:
“Aansluitend op de vorige vraag en naar aanleiding van de gepubliceerde resultaten van gemeentelijke
enquête in De Beiaard - editie september-oktober - zal er ook het financieel plaatje van de gemeente aan
de inwoners moeten worden voorgeschoteld betreffende het nieuwe meerjarenplan, geperst binnen het
nieuwe, Vlaamse BBC-kader. Uit die enquête is gebleken dat de inwoners na jarenlange hardnekkige,
doch ongefundeerde beweringen van de toenmalige oppositieleden van Klaver-NVA, Vlaams-Belang en
LvvB (of was het nu LDD?) dat de coalitie van LVB-VLD, CD&V en SP.a de gemeente failliet hebben
gemaakt, nu eindelijk eens een heldere communicatie over de echte financiële situatie willen kennen.
Mochten we inwoners zonder politiek mandaat zijn, we zouden allemaal hetzelfde van het
gemeentebestuur verlangen.
Onze vragen naar de voltallige meerderheid is dus:
1. Gaat de meerderheid bij het voeren van een heldere communicatie betreffende de financiële
situatie van de gemeente Steenokkerzeel conform de eerste zin van artikel 10 van de
'Deontologische code voor lokale mandatarissen in Steenokkerzeel' handelen, zijnde "De lokale
mandatarissen gaan zorgvuldig en correct om met informatie waarover ze beschikken vanuit het
ambt."?
2. Zo ja, gaat de meerderheid bijgevolg als startpositie van deze heldere communicatie de reële en
door de jaarrekening 2012 bewezen financiële en budgettaire situatie van 31 december 2012
nemen om zo de geraamde evolutie te projecteren en dit tot aan de officiële einddatum van de
nieuwe op de BBC-geschoeide meerjarenplanning?
3. Via welke communicatiemiddelen gaat de meerderheid deze heldere communicatie voeren?”
Jan Van hoof, schepen bevoegd voor financiën, antwoordt hierop als volgt:
- Het nieuwe bestuur heeft nooit gecommuniceerd dat de vorige ploeg de gemeente met een lege kas
heeft achtergelaten of dat de gemeente failliet is.
- Het klopt wel dat uit de cijfers blijkt dat we heel voorzichtig moeten zijn, gelet op de nieuwe
financiële normen die ons worden opgelegd vanuit de BBC.
- We kunnen de bevolking pas informeren over de financiële toestand van de gemeente, wanneer ons
beleidsplan 2014-2019 klaar is, en alle info aanwezig is.
- Vertrekpunt voor dit beleidsplan is de jaarrekening van 2012, geactualiseerd met de cijfers van
2013, in de mate dat die voorhanden zijn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. VRAAGSTELLINGEN BETREFFENDE DJ KULO OF DISCOBAR BUSCHEPI. (CD&V)
Erwin Verhaeren geeft toelichting bij dit punt van de CD&V-fractie:

- 20“De voorbije jaren hebben we vaak op de talrijke fuiven tot in de vroege uurtjes genoten van de
muzikale comibinaties, ontsproten uit de muziekcollecties van het legendarische DJ-ensemble 'DJ
KULO'. Sinds kort heeft deze DJ-formatie ook een andere (of nieuwe) naam, namelijk 'Discobar
Buschepi' (niet te verwarren met het weinig gekende 'Buscemi'). DJ KULO en Discobar Bischepi zijn de
pseudoniemen van Kurt Ruyon (burgemeester) en Geert Laureys (schepen). Naar onze persoonlijke
smaak, een zeer te appreciëren DJ-duo qua muziekkeuze.
In gevolge de heersende wetgeving en reglementering betreffende de bestrijding van de geluidshinder
zijn organisatoren van evenementen, waar elektronisch versterkte muziek (vooral 's nachts) wordt
gedraaid, verplicht om conform diezelfde wetgeving/reglementering een geluidsafwijking aan het
gemeentebestuur te vragen. Sinds kort geldt dit niet uitsluitend voor elektronische muziek in de
openlucht, doch ook voor zalen die niet over de gepaste milieuvergunning beschikken. Het
gemeentebestuur, in casu het college van burgemeester en schepenen, geeft aan de indieners van het
verzoek tot geluidsafwijking al dan niet de schriftelijke en officiële toelating tot afwijking van de
geluidsnormen.
Conform artikel 2 van de hiervoor reeds geciteerde deontologische code dienen alle mandatarissen in
overeenstemming te handelen met alle mogelijke richtlijnen, wetten, decreten, reglementen en
verordeningen die van toepassing zijn op het grondgebied van de gemeente. Tevens schrijft artikel 4
voor dat de lokale mandatarissen voorrang moeten geven aan het algemeen belang boven particuliere
belangen en dat ze elke vorm of schijn van belangenvermenging moeten vermijden.
Stel dat nu DJ KULO of Discobar Buschepi wordt gevraagd om op een fuif binnen het territorium van
Steenokkerzeel te draaien, dan dienen de organisatoren van die fuif in kwestie eerst een schriftelijke en
officiële afwijking van de geluidsnormen te bekomen van het college van burgemeester en schepenen
van Steenokkerzeel. In het college, dat zich over die afwijking moet buigen, zetelen o.a. Kurt Ryon burgemeester en onder meer verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid - en Geert Laureys schepen en soms waarnemend burgemeester. De facto en indirect geven deze mandatarissen in kwestie
aan zichzelf dan de toelating tot geluidsafwijking.
Hierbij onze bezorgde vragen aan de voltallige meerderheid en in het belang van de organiserende
verenigingen:
1. Wat gebeurt er, wanneer zou worden vastgesteld dat DJ KULO of Discobar Buschepi de
afgeleverde geluidsafwijking niet zou respecteren en/of wanneer de lokale politie na klachten
van veel té luide muziek wil interveniëren? Ontstaat er dan niet het risico dat de heren Ryon en
Laureys zich hierdoor:
 In een mogelijke, grijze schemerzone manoeuvreren waardoor de waardigheid
van het mandaat in het gedrang kan komen?
 Of een mogelijke schijn van belangenvermening kan doen ontstaan?
2. Stellen de heren Ryon en Laureys zich kortom niet bloot aan het mogelijk (onbewust) schenden
van deze deontologische code?
3. Hebben de betrokken heren achter die DJ-ensembles zich hierover eens gebogen, of deze
nevenactiviteiten wel te combineren zijn met hun functie van burgemeester en schepen in het
kader van de hierboven geschetste, toch realistische situaties?”
Kurt Ryon, burgemeester, antwoordt dat hij daar vroeger al over heeft nagedacht. Het dj-gebeuren speelt
zich echter volledig af in zijn privé-leven, hij ziet geen probleem. Immers, ze draaien alleen maar voor
goede doelen. Wat de geluidsnormen betreft: men dient verplicht gebruik te maken van de
geluidsmeters, waarop vermeld staat hoeveel decibel er gedraaid wordt; Dj Buschepi en KULO zorgen
er voor dat ze deze normen niet overschrijden. De organisator vraagt een geluidsafwijking aan bij het
college, niet de dj.
Trouwens, waar ligt de grens: mag men als lokaal mandataris dan aan geen activiteiten binnen de
gemeente meer deelnemen als vrijwilliger, in zijn privéleven?
Geert Laureys, schepen, voegt hier aan toe, dat ook hij geen deontologisch probleem ziet; er is toch
geen belangenvermenging? Meer nog, tijdens een recente activiteit waar zij en andere dj’s optraden, zijn
Kurt en Geert hun collega-dj’s ter orde gaan roepen, omdat ze te luid speelden.
Maar hij wenst hierover geen polemiek: als de raad vindt dat dit wel een probleem is, stoppen ze er mee.

- 21Jerry Casier merkt op: er kan alleen maar sprake zijn van een inbreuk op de deontologische code, als je
je niet houdt aan de regels, anders niet .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. SMS PLATFORM (SP.A)
Edy Van Damme geeft toelichting bij dit punt van de sp.a-fractie:
“Onze gemeente zou nog efficiënter en klantvriendelijker kunnen werken door een sms te sturen naar
inwoners die hun rijbewijs, identiteitskaart of internationaal rijbewijs moeten komen afhalen.
Zo kunnen ze snel verwittigd worden wanneer hun documenten klaarliggen.
Bij het aanvragen moet ze gewoon hun gsm-nr noteren.
Het is milieuvriendelijk, tijd- en kostenbesparend.
Deze ‘klantendienst’ kan ook naar andere diensten uitgebreid worden.“
Hij voegt er aan toe dat er in de Remmicom-software blijkbaar een module zit, die het mogelijk maakt
om automatisch een SMS te sturen naar een inwoner, wanneer zijn documenten klaar zijn.
Geert Laureys, schepen voor communicatie, antwoordt dat dit vroeger al eens werd voorgesteld, maar
dat men toen tot de conclusie kwam dat dit veel geld kostte.
De dienst burgerzaken blijkt bovendien niet zo veel brieven te schrijven om mensen te verwittigen dat
hun documenten klaar liggen; meestal wordt dit onmiddellijk bij de aanvraag afgesproken, of belt men
deze persoon op.
We stimuleren de diensten om zoveel mogelijk te communiceren via elektronische weg, en minder op
papier. De te vernieuwen website zal een e-loket bevatten.
We onderzoeken de verdere mogelijkheden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. VRAAGSTELLINGEN BETREFFENDE DE ENERGIEBOEKHOUDING. . (GROEN)
Bart Verstockt geeft toelichting bij dit punt van de Groen-fractie:
“Al 10 maanden lang heeft de meerderheid de mond vol van besparingen hier en besparingen daar. En
het BBC-verhaal kennende is dat deels ook terecht. Op de allereerste echte gemeenteraad van deze
legislatuur, deze van 31/01/2013, vroeg Groen via een schriftelijke vraag aan de meerderheid of het
bestuur bereid was om ook op de energieuitgaven te besparen.
Op basis van de EAN-lijst alleen al bleek duidelijk dat de gemeente hier wel eens grote structurele
besparingen zou kunnen halen. (Herinner u het verbruik van de dodenhuisjes op de kerkhoven.)
En zo ja, of het bestuur dan een energieboekhouding wou opstellen en beginnen met de
referentieverbruiken van de nutsonkosten op te lijsten.
GROEN gaf toen zelfs links mee naar sites waar overheden kunnen zien hoe een energieboekhouding
moet opgesteld worden.
We zijn nu 9 maanden verder en het stook- en verlichtingsseizoen is sinds vorige week duidelijk
begonnen. In de loop van de voorbije maanden kreeg ik enkel niets zeggende tabellen van gas-, wateren electriciteitverbruik opgestuurd. ( Zie bijlage)
In een gezamenlijk verleden hebben enkele leden van de meerderheid en ikzelf besparingsrecords
verbroken met de Klimaatwijken-actie. De know-how zou toch voor handen moeten zijn om eenvoudige
referentieverbruiken te laten opstellen, zou ik zo denken.
Op een andere gemeenteraad werd het aanwerven van een duurzaamheidsambtenaar weggewuifd.
Volgens schepen Laureys was het aanwerven van een duurzaamheidsambtenaar te duur. Groen zei toen
dat de besparingen op de nutsuitgaven misschien wel het salaris van zo’n ambtenaar zouden kunnen
compenseren. Waarop dan werd gerepliceerd dat ik met cijfers moest afkomen om dat te bewijzen.
Een beetje de wereld op zijn kop want jullie hebben de cijfers ! En als ik ze opvraag, dan heb ik ze NA 9
MAANDEN nog niet. De periode van een redelijke termijn ( 30 dagen) is dan ook met 8 maanden
overschreden! Besparen op electriciteit, gas, water, telefoon kan de gemeente heel wat broodnodige
extra centen opleveren.

- 22VRAAGSTELLING :
1a Waarom duurt het nu al langer dan 9 maanden om het referentieverbruik van water, gas-,
electriciteits- en telefoonverbruik op te stellen?
1b. Waarom zien de toegestuurde tabellen er zo vaag en wanordelijk uit?
1c. Waarom zijn die niet in detail uitgewerkt? Of bijvoorbeeld per deelgemeente ingedeeld?
De tabellen zijn totaal niet overzichtelijk en niet bruikbaar als werkinstrument
1d. Waarom staat de kostprijs er niet bij?
1e. Waarom wordt deze taak niet serieus aangepakt?”
VRAAG 2.
TOELICHTING: Het volgende punt van Groen op de gemeenteraad van 31/01/2013 was de vraag of
de gemeente dringend wou overstappen naar een goedkopere en 100% groene leverancier? Ook hier
voegde Groen extra informatie bij de vraag bij, om de schepen en de diensten een handje te helpen.
VRAAGSTELLING:
2a. Is de gemeente sinds 31/01/2013 overgestapt naar een goedkopere electriciteitsleverancier?
2b. Is de gemeente sinds 31/01/2013 overgestapt naar een goedkopere gasleverancier?
Bij deze geeft de Groenfractie nog enkele links door om het bestuur een handje te helpen.
Interessante presentatie over energieboekhouding
http://www.ond.vlaanderen.be/energie/pdf/Sessie%201%20Energiezorg%20Fronhoffs.pdf
Provinciale helpdesk Energiezorg
http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/voor-gemeentebesturen/provincialehelpdesk-energiezorg/index.jsp
De Provinciale Helpdesk Energiezorg is er voor gemeentebesturen die:
• energiebesparende maatregelen in hun gebouwen willen uitvoeren;
• beschikken over een energieaudit of -studie
Persartikel deelname Rotselaar aan provinciale helpdesk energiezorg
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLGGO_20110420_003
Handleiding Energiezorg voor lokale overheden
http://www.leefmilieubrussel.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/Professionnels/Formations_et_séminai
res/Responsables_énergie_2007/2007_Energie_RE_070524_Handleidingenergiezorg.pdf
Vraag 1
Alex Trostmann, schepen voor milieu, antwoordt als volgt:
In het voorjaar van 2013 werd door de milieudienst een Excel-document voorgelegd aan het college,
met een overzicht van alle metingen. Dit kon inderdaad wat verfijnd worden.
Er zijn 2 metingen nodig om te kunnen vergelijken en conclusies te kunnen trekken; door de
afwezigheid van de milieuambtenaar is dit niet gebeurd.
Op 15 oktober 2013 heeft de gemeentesecretaris – wegens de afwezigheid van de milieuambtenaar samen gezeten met het diensthoofd grondgebiedzaken en de administratief medewerker milieu en groen
– om werk te maken van de energieboekhouding.
Wat is de actuele stand van zaken?
Op basis van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst inzake milieu (2008-2013) is de gemeente
verplicht een energieboekhouding bij te houden.
Voor wat betreft de 6 belangrijkste gebouwen van ons bestuur, namelijk:
1) Gemeentehuis
2) Sporthal

- 233) GC De Corren
4) GBS Piramide
5) GBS Tilia
6) Werkliedenloods
blijkt dat we gebruik maken van een databank van Infrax, om zo de energieboekhouding van deze
gebouwen in kaart te brengen.
Via deze applicatie dienen we de verbruikgegevens en kosten in te geven (water, gas, elektriciteit); er
kunnen allerlei rapporten uit gedestilleerd worden (evoluties, vergelijkingen e.d.).
Op basis van deze data, kregen we op 2 september jl. een jaarverslag over 2012 van Infrax, met een
grondige analyse van onze data. Dit wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het college.
Voor de overige gebouwen en aansluitingspunten werden er nog geen stappen ondernomen om dit
systematisch (maandelijks) in kaart te brengen.
Welke afspraken werden er gemaakt, naar de toekomst toe?
Eerste fase:
We maken afspraken met de gebouwverantwoordelijken, voor een maandelijkse registratie van de
water-, gas- en elektriciteitsstanden, met centralisatie bij de administratief medewerker milieu en groen.
Voor 5 van de 6 voormelde gebouwen (niet werkliedenloods) gebeurt de registratie van de meterstanden
voor elektriciteit automatisch. We starten hier mee vanaf november 2013.
Naast deze gebouwen, vormt ook het openbaar verlichtingsnet een belangrijke uitgavepost qua
elektriciteit; we nemen contact op met Infrax om te vragen of ze dit ook kunnen opnemen in hun
database, dat we de evolutie kunnen opvolgen.
Tweede fase
Vanaf januari 2014 voeren we alle meterstanden in, ook van de overige gebouwen of
aansluitingspunten. Dit dient praktisch nog verder uitgewerkt te worden.
Hiervoor kan de Infrax-tool niet gebruikt worden; we zoeken een alternatief, in plaats van de Excel-lijst,
die nu gebruikt wordt, en die weinig nuttige informatie biedt.
We bekijken de links die Bart heeft gesuggereerd.
Kurt Ryon, burgemeester, vult aan: de gemeente Steenokkerzeel ging, via de Burgemeestersconvenant,
een klimaatengagement aan. Ook in dit kader dienen er metingen te gebeuren, we zullen kijken welke
tools de provincie aanreikt.
Vraag 2
Alex Trostmann, schepen voor milieu, antwoordt als volgt:
Voor de elektriciteit van de gemeentelijke gebouwen en het openbaar net, heeft Steenokkerzeel zich
aangesloten bij een groep gemeenten, o.l.v. de gemeente Lubbeek, die een overheidsopdracht
organiseert alle aangesloten besturen.
De opdracht luidde als volgt “Levering van 100% groene stroom, t.b.v. diverse Vlaams-Brabantse
gemeenten, ocmw’s, politiezones, kerkfabrieken en vzw’s, waarbij de procedure in gezamenlijke naam
wordt gevoerd door de gemeente Lubbeek (openbare aanbesteding).
In het lastenboek stond volgende bepaling:
“ De inschrijver garandeert dat de geleverde energie voor laagspanning voor 100% bestaat uit
hernieuwbare energie, zoals aangetoond door de maandelijkse groenrapportering aan de VREG,
op basis van de garanties van oorsprong.

- 24Er dienden 3 kandidaten een offerte in, namelijk Eni Gas en Power, Electrabel en Luminus.
In een aanbesteding is de prijs bepalend, en EDF Luminus bood de beste prijs.
De gunning vond plaats op 8/7/2013, aan EDF Luminus, en dit voor een termijn vanaf 1/10/2013 – 39
maanden.
Het is dus logisch dat deze informatie nog niet terug te vinden is op de website van de VREG.
Wat betreft de gasleverancier: dit dossier komt volgende maandag op het college.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. VRAAGSTELLING BETREFFENDE DE SAMENSTELLING VAN DE GECORO.
(GROEN)
Bart Verstockt geeft toelichting bij dit punt van de Groen-fractie:
“Het getuigt van goed bestuur om de adviesraden zo snel mogelijk na de installatievergadering van 02
januari op te richten. We zijn nu 17 oktober en we hebben nog steeds geen Gecororaad.
Als bij de samenstelling van een nieuwe Gecoro een redelijke termijn overschreden wordt, komt de
geldigheid van verstrekte adviezen en genomen beslissingen in het gedrang. Als er specifieke redenen
zijn waarom de samenstelling van een nieuwe Gecoro vertraging oploopt, documenteert de gemeente
dat best. Dat helpt om argumenten te geven bij een eventuele betwisting.
VRAAGSTELLING
Waarom hebben we op 17 oktober, 10 maanden na de installatievergadering nog geen nieuwe
Gecororaad? ”
Wim Mombaerts, schepen voor ruimtelijke ordening, zegt dat de oude ploeg momenteel nog actief is.
Jan Van hoof, schepen voor lokale economie, zegt dat er nog een lid ontbrak van de middenstandsraad.
Deze adviesraad wordt nu samengesteld, en kan snel overgaan tot het aanduiden van een afgevaardigde
in de gecoro. Zo kunnen we in november overgaan tot de samenstelling van de nieuwe gecoro.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. VRAAGSTELLINGEN BETREFFENDE NIEUWSMEDEDELING “FAIR TRADE
GEMEENTE” OP DE GEMEENTELIJKE WEBSITE. (GROEN)
Bart Verstockt geeft toelichting bij dit punt van de Groen-fractie:
“Misleidende informatie op de gemeentelijke website. Steenokkerzeel is GEEN Fair Trade gemeente.
A. Op de site van de gemeente staat een nieuwsmededeling die als volgt begint:
“Van 2 tot 12 oktober is het Week van de Fair Trade. Ook Steenokkerzeel is een Fair Trade
Gemeente en steunt dit initiatief.”

[ Ste-eookke1'2'e.e1:

Nieuwsmededelingen

Nli euws:

Week van de Fair Tra de

Van 2 tot 12 oktober is het Week van de Fair Trade. Ook Steenokkerzeel [s een Fafrtrade Gemeente en steunt dit initfatief.
Meer info hierover vind je op www .oxfa mwereldwi nkels.be.
Elke lste zondag van de maand kan Je 11.11.11.-wereldwlnl<:elgroep van steenokkerzeel, om de markt: vfnden. De marktstand
bevindt zich voor de Kaffefklasj, in de buurt van het OCMW-gebouw en is herkenoaar aan zfjn oranje parap[u . Ze verkopen er ta l
van weretdwinkelproducten: fruitsap, wijn, chocolade, koffie, koe~es, honing, ... Ga zeker eens langs om hun assortiment te
bekijl<:en.
Inlicnting._n?
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contactpersoon?
02 -10-2013
(nleuwsc.itegorle :Algemeen nieuws)

- 25Op de gemeenteraad van 30 mei 2013 heeft GROEN een vraag tot beslissing ingediend opdat de
gemeente zich zou engageren om een Fair Trade gemeente te worden. Schepen Clémence Maes melded
toen, volgens de notulen, “dat de gemeente reeds koffie van Max Havelaar gebruikt en dat al voldoende
was”.
De voltallige meerderheid heeft dit voorstel toen weggestemd.
B. In het artikel wordt ook verwezen naar de werking van de 11.11.11-wereldwinkelwerkgroep van
Steenokkerzeel.
De aanwezigheid van deze werking is niet voldoende om Steenokkerzeel uit te roepen als
Fairtradegemeente. De aanwezigheid van zo’n trekkersgroep is slechts 1 van de 6 criteria waar een
Fairtrade-gemeente aan moet voldoen.
C. In het artikel wordt bovendien nog gezegd dat de gemeente dit initiatief steunt.
VRAAGSTELLING
4a. Onder welke vorm steunt de gemeente dit initiatief ( zoals vermeld) ?
4b. Wil het bestuur deze nieuwsmededeling verwijderen van de site want het is op zijn zachtst gezegd
onwaar en misleidend en in regelrechte tegenspraak met de GR-beslissing van 30 mei 2013.
Alle informatie i.v.m. de 6 criteria op http://www.fairtradegemeente.be ”
Clemence Maes, schepen voor ontwikkelingssamenwerking, zegt dat dit een vergissing is.
Steenokkerzeel is inderdaad geen fair trade-gemeente, deze tekst werd inmiddels verwijderd van de
website.
De bedoeling was om de inwoners te informeren dat het Fair Trade-week was, en dat de gemeente dit
initiatief steunt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mondelinge vragen
(art. 11 Huishoudelijk Reglement)
De vragen in openbare zitting.
Rozette Maes (CD&V)
In de folder van Klaver-NVA stond er een fout uur
vermeld bij de infovergadering van de trage
wegen. Spijtig dat hierdoor een aantal mensen te
laat binnenkwam in de vergadering.

Kurt Ryon, burgemeester
Dit was een spijtige vergissing, maar het stond wel
correct vermeld in Den Beiaard.
Wim Mombaerts, schepen voor openbare werken mobiliteit
Er waren 55 aanwezigen. We voorzien € 60.000
per jaar voor het onderhoud van de trage wegen,
het eerste wegje is al hersteld. We organiseren nog
een nieuwe infosessie.
Rozette Maes (CD&V)
Kurt Ryon, burgemeester
Is er nog steeds geen uitbater voor café-feestzaal Brouwerij Haacht is de concessiehouder: blijkbaar
Teniers?
vinden zij niet zo snel een geïnteresseerde uitbater.
Wanneer kan de fanfare hier terug repeteren?
De brouwerij weigert voorlopig de zaal vrij te
geven.
We stellen vast dat dit een gemeentelijke feestzaal
is, die gekocht is voor de lokale verenigingen,
maar in de realiteit weinig nut heeft voor de
inwoners en verenigingen. Als er volgende week
nog geen huurder is, wordt dit terug besproken. De
concessie is nog 8 jaar geldig.
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Hij heeft hierover veel contact met de fanfare;
trouwens ook met de line dance-club, die normaal
danst in zaal Teniers.
We houden hen op de hoogte van de evolutie.
Edy Van Damme (sp.a)
Wim Mombaerts, schepen voor openbare werken Tijdens de werken van Fluxys was er een erg mobiliteit
ongelukkige omleiding voorzien in Melsbroek. Dit ging over de werken van Fluxys, die een
Hoe moesten de mensen in de Vanderborghtstraat gasleiding gingen supprimeren. Duurtijd: ca. 3
komen? Wie heeft deze omleiding bedacht?
weken.
De omleiding was inderdaad niet evident, maar het
lukte wel.
Deze omleiding kwam er, in overleg met de
politie.
Edy Van Damme (sp.a)
In de collegeverslagen lezen we dat er overleg is
met Kops en de kerkfabriek van Perk over de
bouw van een school in Perk.
Wat zijn de plannen? Gebeurt dit met een
gemeentelijke lening? Kan dit stedenbouwkundig?
Wat met de woning naast de school?

Yvette Luypaert (sp.a)
Wij hebben allemaal een brief ontvangen vanwege
het ACW-Steenokkerzeel waarin zij openlijk
protesteren tegen de drastische vermindering en
beperking van de mantelzorgpremie die begin
volgend jaar zal ingaan.
Heel wat inwoners zijn verbolgen over de asociale
aanpak van het nieuwe bestuur. Daar waar de
huidige OCMW-voorzitter in 2011 verklaarde dat
het wijselijk was om het sociaal liberalisme beter
aan bod te laten komen - ook wat de mantelzorg
betreft kan het beter zei hij - wordt de nieuwe
mantelzorgreglementering een zeer
ongeloofwaardig verhaal.
Ik herhaal nogmaals dat de schepen van sociale
zaken meer moet opkomen voor de mensen die
voor andere mensen belangeloos zorgen. Dat is
haar grote taak. Het is not done om te gaan
verklaren dat men eerst genoeg belastingen moet
betalen alvorens recht te hebben op een
mantelzorgpremie. Want wat is “genoeg
belastingen” ?
Wat gaat het college antwoorden aan het ACW
Steenokkerzeel ?
Yvette Luypaert (sp.a)

Kurt Ryon – burgemeester
De gesprekken met deze beide partijen zijn
lopende.
We proberen tot een eindresultaat te komen, ten
bate van alle kinderen van Perk (school en
jeugdverenigingen), los van de politiek. Er staat
momenteel nog niets vast, er worden verschillende
pistes besproken. Er is ook overleg met de
diensten van RO; die zijn – onder voorwaarden –
akkoord.
We dienen eerst tot een principieel akkoord te
komen over de basis met de drie partijen,
vooraleer we de specifieke rollen kunnen
definiëren. We hopen in alle sereniteit tot een
consensus te komen.
Clemence Maes, schepen voor welzijn
Zij heeft vorige gemeenteraad al uitgebreid
toelichting gegeven bij het standpunt van de
gemeente, zij gaat dit niet herhalen. Het standpunt
blijft behouden.

Clemence Maes, schepen voor welzijn

Vandaag leeft er 1 kind op 10 in armoede in
Vlaanderen.
Ook in onze gemeente zijn er schrijnende verhalen
van kinderarmoede.
De grootste kinderarmoede zit bij de 1
oudergezinnen, in gezinnen waar niemand werk
heeft en in huurwoningen. Vele van die kinderen
leeft in een huishouden dat zich geen maaltijd met
vlees, kip of vegetarisch alternatief kan
veroorloven om de 2 dagen. Om financiële
redenen slagen sommige ouders er zelfs niet in om
hun woning voldoende te verwarmen.
Q-music heeft heel recentelijk een oproep gedaan
naar alle gemeenten in Vlaanderen om samen met
haar inwoners acties op poten te zetten om geld in
te zamelen via de actie van het Meneer Konijnfonds. Meneer Konijn is de knuffel van het
overleden meisje Noa. Meneer Konijn reisde de
wereld rond om geld in te zamelen voor de vzw
Kindergeluk. Deze vzw zet zich in voor kansarme
kinderen.
Maar Steenokkerzeel geeft forfait. Zij gaat noch
de inwoners aanzetten om iets te organiseren rond
deze Q-actie. Zij wil ook geen gemeentelijke actie
op poten zetten rond Meneer Konijn 2013, noch
een financiële bijdrage storten.
Er wordt hier door het DJ-ensemble van de
burgemeester en schepen Laureys voor goede
doelen gedraaid, maar als een DJ van Q-music dit
initiatief aanbrengt, dan wordt er kordaat NJET op
geantwoord.
Wat is hiervan de motivatie ?
Is solidariteit een loos begrip voor het nieuwe
bestuur ?
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ons grondgebied hun campagne te houden, alleen
gaat Steenokkerzeel niet actief mee acties
opstarten of mensen oproepen om hier aan deel te
nemen. Bij ons weten waren er bovendien geen
lokale initiatieven hiervoor.
Geert Laureys, schepen voor communicatie
De oorspronkelijke vraag van Q-music was om de
gemeentelijke kanalen te gebruiken voor het
promoten van hun actie. Het college wilde geen
precedent stellen; dit is ten slotte een commercieel
radiostation.
Kurt Ryon, burgemeester
Er werd door het college toelating gegeven aan 2
stagiairs om te komen werken in onze diensten in
het kader van de Zuiddag.

Yvette Luypaert (sp.a)
Begin deze maand heeft Steenokkerzeel een
bijkomende vlag in ontvangst mogen nemen.
Dit keer is het de vlag van “gezonde gemeente”.
Maar wat zijn de initiatieven die mevrouw de
schepen van sociale zaken zal nemen om deze vlag
te laten wapperen in de gemeente ?

Clemence Maes, schepen voor welzijn
We plannen een heleboel acties, maar hier kan nog
geen bekendheid aan gegeven worden.
Wel is er o.a. de AED-opleiding, die we verder
blijven voorzien.

Yvette Luypaert (sp.a)
De muziekleraar heeft de muzieklessen stopgezet
voor de kinderen met een beperking.
De verderzetting van de muzieklessen ging
besproken worden op de welzijnsraad van 10
september jl.
Wat werd er beslist ?

Clemence Maes, schepen voor welzijn
Er zijn maar 2 kindjes die hieraan deelnemen,
maar we willen de lessen wel verder zetten. Spijtig
genoeg vinden we geen leerkracht.

Bart Verstockt (Groen)
Kurt Ryon, burgemeester
Kan de buitenverlichting van het gesloten Brouwerij Haacht wenst de buitenverlichting aan
Tenierscafé (eigendom gemeente) niet worden te laten, dit is reclame. De energiekosten zijn voor
uitgeschakeld?
hen.
Bart Verstockt (Groen)
Kurt Ryon – burgemeester
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(Tervuursesteenweg) werd er enkele weken
geleden een textielcontainer op een zeer
ongelukkige plaats neergepoot. Mensen die in het
bushok wachten op een bus hebben geen zicht
meer op het aankomende (bus-)verkeer. Kan de
container verplaatst worden ( naar de andere zijde
van het bushok) ?

We zullen dit nakijken.

Bart Verstockt (Groen)
In de straten van Melsbroek waar er nu weer
busverkeer
doorkomt
zijn
er
nu
mobiliteitsproblemen bij kruising van bussen en
(geparkeerde) vrachtwagens. Wat is het huidige,
geldige verkeersreglement voor zwaar verkeer in
Melsbroek?

Wim Mombaerts, schepen voor openbare werken –
mobiliteit
Melsbroek is alleen toegankelijk voor plaatselijk
zwaar verkeer. We hebben momenteel nog geen
sluitende oplossing om te voorkomen dat andere
vrachtwagens door Melsbroek rijden. Het is
evenwel een overtreding, waartegen door de
politie kan opgetreden worden.
Wim Mombaerts, schepen voor openbare werken –
mobiliteit
Je mag op de straat aan de rechterzijde parkeren
als er geen stippellijn is. Naar de toekomst toe
voorzien we 2 parkeerplaatsen per wooneenheid,
want 1 volstaat meestal niet. Het aangehaalde
probleem stelt zich voornamelijk tijdens de spits,
minder op andere tijdstippen.
We bekijken dit met de politie.

Bart Verstockt (Groen)
Op enkele tientallen meters van het kruispunt
Sellaertstraat/Stationslaan blijft het verkeer zeer
moeizaam verlopen door geparkeerde wagens aan
de 2 nieuwbouw woningen ( commerciële ruimten
+ appartementen) Is het mogelijk om in die zone
een parkeerverbod in te voeren. Net om de hoek (
Machelsesteenweg) zijn er parkeerplaatsen
voorzien.
Bart Verstockt (Groen)
Inklinkeren stippellijn Tervuursesteenweg aan St.
Cajetanusschool.
Op de GR van 27 juni, punt 16 heeft Groen hier
een vraag over gesteld, om de wegmarkeringen in
te klinkeren zoals het in Steenokkerzeel-centrum
gebeurd is. Schepen Mombaerts heeft toen
letterlijk geantwoord: 'Het inklinkeren van de
stippellijn: dit moeten we met AWV bekijken.'
In het collegeverslag wordt niets gezegd over
klinkers, ze gaan het met AWV enkel hebben over
belijningen. Maar schilderen en herschilderen lijkt
ons geen duurzame oplossing. Kan het inklinkeren
van de wegmarkeringen expliciet aan AWV
Vlaams-Brabant gevraagd worden?
Artikel 1.
Kennisgenomen van de melding van de
wijkinspecteur Jean-Luc Reynders - Politiezone
Kastze, d.d. 4 september 2013, houdende melding
van het vervagen van de wegmarkeringen op de
Tervuursesteenweg ter hoogte van de school SintCajetanus die de overgang van het fietspad naar
de rijbaan aanduiden.
Schepen Wim Mombaerts deelt mee dat de witte
stippellijn op de Tervuursesteenweg ook
verdwenen is.

Kurt Ryon – burgemeester
Dit is gevraagd aan AWV, ze zullen het bekijken.

- 29Burgemeester Kurt Ryon deelt mee dat de witte
stippellijn op de Haachtsesteenweg, aan de afslag
Zonneboslaan, nog steeds geen volle lijn is.
Art. 2.
Aan het Agentschap Wegen en Verkeer VlaamsBrabant vragen om de belijningen te vernieuwen.
De belijning van het fietspad dient voor 5 oktober
2013 te gebeuren, anders wordt dit door de
gemeente gedaan en dit zal worden doorgerekend
aan het Agentschap Wegen en Verkeer VlaamsBrabant.
Alex Trostmann – schepen voor milieu
Luc Van Holle (Vlaams Belang)
Aan de hoek van de Kandriesstraat/Achter de Dit was in het verleden ook al een probleem, toen
Hovestraat ligt een hoop aarde en sluikstort.
hebben
we
de
eigenaar
aangeschreven
aangemaand.
We zullen dit nu opnieuw doen.
Jan Van hoof – schepen voor markten
Luc Van Holle (Vlaams Belang)
De zondagsmarkt duurt tot 13u00.
Zal dit onderzoeken.
Tocht blijkt dat om 12u30 er al diverse
marktkramers vertrekken, en tussen het volk
doorrijden.
Wat als er een ongeval gebeurt, wie is
verantwoordelijk?
Het college neemt kennis van deze vragen, en zal hier binnen de maand schriftelijk op antwoorden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd, zonder opmerkingen.
Aldus beslist en goedgekeurd
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