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Steenokkerzeel
Notulen van de gemeenteraad van
18 december 2014
Aanwezig: Marleen Ral, Raadslid
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Raadsleden
Heidi Abeloos, Gemeentesecretaris
Afwezig Alex Trostmann, Schepenen
Erwin Verhaeren, Raadsleden

Notulen
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Goedkeuring notulen vorige zitting.
Aanleiding:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vorige zitting.
Besluit:
De gemeenteraad keurt het verslag van de vorige zitting goed.

Openbaar
Jeugd
2

Subsidiereglement jeugd 14 - 19
Aanleiding:
Het bestaande subsidiereglement betreffende jeugd liep samen met het
jeugdbeleidsplan tot en met 2013. Voor volgende jaren moet een nieuw reglement
gestemd worden.
Feiten, context en argumentatie:
De jeugddienst heeft in samenwerking met (het bestuur van) de jeugdraad het
bestaande subsidiereglement onder de loep genomen, geüpdatet en het herschreven.
Het resultaat hiervan is een subsidiereglement dat beter afgestemd is op de noden en
behoeften van jeugd en jeugdwerk.
Vermoedelijk verdwijnen de decreten betreffende jeugd en zullen de Vlaamse
middelen ter ondersteuning van jeugdwerk in het gemeentefonds verdwijnen. Met dit
subsidiereglement blijven jeugdverenigingen, jongeren die kadervorming volgen en
kinderen en jongeren uit het PassiePas-systeem ondersteund.
De looptijd is voorzien tot het einde van deze legislatuur waarna het reglement kan
bijgestuurd worden indien nodig.
In bijlage het uitgebreide advies van de jeugdraad, het subsidiereglement 2008 - 2013
en het nieuwe subsidiereglement 2014 - 2019.
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Juridische overwegingen:
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Adviezen en visum:
Het advies van de jeugdraad in bijlage.
Plaats in beleidsplan en budget:
Beleidsdoelstelling 1419/001/006: Open gemeente - inspraak
Actieplan
1419/001/006/012:
Ondersteunen
kwalitatieve
uitbouw
van
jeugdverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid
Actie 1419/001/006/012/002: Uitbetalen van de subsidies aan de jeugdverenigingen
op basis van het reglement in functie van de kwalitatieve uitbouw van de vereniging.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement '14 - '19 goed.
3

Aankoop en plaatsing van speeltoestellen 't Velleken en GBS Piramide Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze (653.12)
Feiten, context en argumentatie:
In het kader van de opdracht “Aankoop en plaatsing van speeltoestellen 't Velleken en
GBS Piramide” werd een bestek met nr. 653.12 opgesteld door de jeugddienst.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (aankoop en plaatsen speeltoestellen ‘t Velleken), raming: € 28.099,17
excl. btw of € 34.000,00 incl. 21% btw;
* Perceel 2 (aankoop en plaatsen speeltoestellen GBS Piramide), raming: € 6.611,57
excl. btw of € 8.000,00 incl. 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 34.710,74 excl. btw of
€ 42.000,00 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Juridische overwegingen:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42
en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
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, meer bepaald artikel 5, § 2.
Het besluit van de gemeenteraad van 31 januari 2013, houdende bepaling van het
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begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het
gemeentedecreet.
Het vereiste visum van de financieel beheerder;
Plaats in beleidsplan en budget:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2014, op
budgetcode GEM/22890007/0750 (actie 1419/001/008/001/005).
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Het bestek met nr. 653.12 en de raming voor de opdracht “Aankoop en plaatsing
van speeltoestellen 't Velleken en GBS Piramide”, opgesteld door de jeugddienst
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De
raming bedraagt € 34.710,74 excl. btw of € 42.000,00 incl. 21% btw.
2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2014, op
budgetcode GEM/22890007/0750 (actie 1419/001/008/001/005).

Communicatie
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Communicatie: Slogan gemeentelijk logo
Aanleiding:
Tijdens de gemeenteraad van 22 mei 2014 werd het nieuwe gemeentelijk logo
goedgekeurd.
Tijdens het college van 12 mei werd beslist om een oproep te doen naar de inwoners
voor een bijpassende slogan. Deze verscheen twee keer in Den Beiaard. Er werd
tevens beslist om voor het nieuwe logo de adviesraden te betrekken.
Tijdens het college van 27 oktober 2014 werd beslist om de adviesraden een lijst van
12 voorstellen voor te leggen en hen een top 5 te laten opstellen.
Tijdens het college van 1 december werd beslist door het college om de slogan
"Steenokkerzeel Steengoed!" voor te dragen aan de gemeenteraad.
Feiten, context en argumentatie:
Uit de keuze van de adviesraden kwam een redelijke consensus bovendrijven:
‘Steengoed!’ werd 6 keer eerste keuze en 1 keer tweede keuze. ‘Verrassend
veelzijdig’ kreeg de voorkeur van 2 adviesraden (maar dat is wel al de slogan van
Asse,
Bonheiden,
Tervuren,
Deerlijk
en
Heuvelland)
Twee adviesraden wensten geen advies te geven.
De motivatie van de persoon die de slogan 'Steenokkerzeel steengoed' heeft
ingediend, luidt als volgt:
Met de slogan Steenokkerzeel, Steengoed! wil ik het volgende bereiken:
Eerst en vooral is het een slogan die goed bekt. Door gebruik te maken van een
alliteratie kan iedereen ze gemakkelijk onthouden.
Daarnaast benadrukt deze slogan het cultureel erfgoed van het dorp, de rijke
geschiedenis van Steenokkerzeel (bv. de St.-Jannekensstraat met de prachtige
huisjes uit de zeventiende eeuw, gebouwd in de plaatselijke witte zandsteen)
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Ook staat deze slogan voor een gemeente met een Steengoed beleid dat wordt
getrokken door gemotiveerde mensen die gepassioneerd zijn en Steengoed werk
willen leveren
Vervolgens benadrukt deze slogan het goede hart van de gemeente. Steenokkerzeel
is een gemeente die er wil zijn voor al haar burgers (ook diegene die het wat moeilijker
hebben) en niemand uitsluit.
Ten slotte benadrukt een op en top Vlaamse slogan, zonder gebruik van Franse of
Engelse woorden het Vlaamse karakter van ons dorp.
Onder het motto : “Less is more” of “Keep it simple stel ik de slogan “Steenokkerzeel,
Steengoed!” voor. De simpelste dingen zijn vaak het beste, niet te gekunsteld, maar
rechttoe rechtaan!
Plaats in beleidsplan en budget:
De beleidsdoelstelling uit het meerjarenplan: “Steenokkerzeel is een bruisende
gemeente: we ondersteunen de eigenheid en ontwikkeling van elke dorpskern en
stimuleren een actief buurtleven”;
Het actieplan: “We ontwikkelen een dynamisch en modern logo en dito huisstijl” met
de daaraan gekoppelde actie 1419/001/001/010/002 “Ontwikkelen en invoeren van
logo en huisstijl in hele administratie”;
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Beslist om volgende slogan te plaatsen onder het gemeentelijk logo:
Steenokkerzeel Steengoed!
Personeel
5

Vakantieregeling inzake feestdagen 2015 (336)
Aanleiding:
Het personeelslid heeft betaalde vakantie op
 feestdagen:
1
januari,
paasmaandag,
1
mei,
Hemelvaartsdag,
pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25
december.
 3 bijkomende feestdagen: 2 november, 15 november en 26 december.
Indien een feestdag samenvalt met een zaterdag of een zondag kan de gemeenteraad
bepalen dat de vervangingsdagen ofwel
 vrij kunnen opgenomen worden, overeenkomstig de regels die gelden inzake
jaarlijkse vakantie
 ofwel collectief worden vastgelegd
en dit voor 15 december van het voorgaande jaar.
Feiten, context en argumentatie:
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van volgende
vakantieregeling inzake feestdagen voor het gemeentepersoneel in 2015
Diensten
Wettelijke- en gunstverloven
- Verlofdag op
gesloten
weekdag: -- Verlofdag tijdens
weekend: + 1
Donderdag 01-01 Nieuwjaar
X
Maandag
06-04 Paasmaandag
X
Vrijdag
01-05 Dag van de Arbeid
X
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Donderdag
Maandag
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Woensdag
Zondag
Vrijdag
Zaterdag

14-05 O.H. Hemelvaart
25-05 Pinkstermaandag
11-07 Feest Vl. Gemeenschap
21-07 Nationale feestdag
15-08 O.L.V. Hemelvaart
01-11 Allerheiligen
02-11 Allerzielen
11-11 Wapenstilstand
15-11 Dag van de dynastie
25-12 Kerstmis
26-12 2e kerstdag

+1
+1
+1
+1
+1
+5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Juridische overwegingen:
o Artikel 43 en 105 §8 van het gecoördineerde gemeentedecreet van 15 juli
2005.
o De rechtspositieregeling toepasselijk op het gemeentepersoneel, goedgekeurd
door de gemeenteraad van 18 december 2008, gewijzigd in zitting van 26
februari 2009, 26 maart 2009, 19 november 2009 en 17 oktober 2013.
o Principiële goedkeuring college van burgemeester en schepenen tijdens zitting
van 10 november 2014.
o De leden van het syndicaal overleg hebben hun goedkeuring verleend aan de
vakantieregeling (schriftelijke procedure 12 november 2014 tot 3 december
2014).
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De gemeenteraad neemt kennis van volgende vakantieregeling inzake
feestdagen voor het gemeentepersoneel in 2015
Wettelijke- en gunstverloven

Donderdag
Maandag
Vrijdag
Donderdag
Maandag
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Woensdag
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01-01 Nieuwjaar
06-04 Paasmaandag
01-05 Dag van de Arbeid
14-05 O.H. Hemelvaart
25-05 Pinkstermaandag
11-07 Feest Vl. Gemeenschap
21-07 Nationale feestdag
15-08 O.L.V. Hemelvaart
01-11 Allerheiligen
02-11 Allerzielen
11-11 Wapenstilstand

- Verlofdag op
weekdag: -- Verlofdag
tijdens
weekend: + 1
+1
+1
+1
-
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Zondag
Vrijdag
Zaterdag

15-11 Dag van de dynastie
25-12 Kerstmis
26-12 2e kerstdag

+1
X
X
+1
X
+5
2. De gemeenteraad gaat akkoord om de vervangingsdagen collectief vast te
leggen op
Brugdagen (voltijds) administratief Brugdagen (voltijds) technisch
personeel
personeel
Vrijdag
Na
- ½ Vrijdag
Na nieuwjaarsdag
-1
02-01
nieuwjaarsdag
02-01
Vrijdag
Na
- ½ Vrijdag
Na O.H.Hemelvaart
-1
15-05
O.H.Hemelvaart
15-05
Maandag Voor nationale
- 1 Maandag Voor
nationale - 1
20-07
feestdag
20-07 feestdag
Donderdag Dona + avond - 1 Donderdag Dona voor Kerstmis
-½
24-12
voor Kerstmis
24-12
Donderdag Dona + avond - 1 Donderdag Dona
voor - ½
31-12
voor
31-12
nieuwjaarsavond
nieuwjaarsavond
-4
-4
Het gemeentepersoneel - zowel voltijds administratief als voltijds technisch kan nog 1 vervangingsdag vrij opnemen.
Deze regeling wordt voor het deeltijds personeel en het personeel met een
variabel uurrooster op maat aangepast.
Onderwijs
6

Gemeentelijke basisschool : aanpassing capaciteit afdeling Piramide en
verhoging capaciteit afdeling Tilia (20.55)
Aanleiding:
De verplichting van een schoolbestuur om voorafgaand aan een inschrijvingsperiode,
voor al zijn scholen, vestigingsplaatsen en onderwijsniveaus de capaciteit te bepalen
(dit is het totaal aantal leerlingen dat het schoolbestuur per niveau als een maximaal
aantal leerlingen ziet). Deze verplicht vloeit voort uit het artikel 37 novies §1
opgenomen
in
het
Decreet
Basisonderwijs
van
25
februari
1997.
Feiten, context en argumentatie:
Voor de start van de inschrijvingsperiode moet een schoolbestuur voor elk van zijn
scholen de capaciteit bepalen. Het schoolbestuur doet dit autonoom en kan hierbij
rekening houden met bijvoorbeeld de materiële omstandigheden of de pedagogischdidactische overwegingen.
Een schoolbestuur kan een leerling slechts weigeren op basis van "capaciteit" als de
desbetreffende capaciteit voor de start van de inschrijvingen is vastgelegd.
Eens een leerling is ingeschreven in een school, geldt deze inschrijving voor de duur
van de hele schoolloopbaan in die school. (art 3bis §4 decreet basisonderwijs)
Om de schoolloopbaan van de leerlingen in de gemeentelijke basisschool afdeling
Piramide te kunnen garanderen (in navolging van bovenvermeld artikel) dient de
capaciteit te worden aangepast als volgt:
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 de capaciteit van het eerste leerjaar wordt gebracht van 66 kinderen naar 44
kinderen
 de capaciteit van het tweede leerjaar wordt gebracht van 48 kinderen naar 66
kinderen
In de gemeentelijke basisschool afdeling Tilia wordt de capaciteit als volgt aangepast:
 de capaciteit van het eerste leerjaar wordt gebracht van 24 kinderen naar 28
kinderen
Het schoolbestuur kan de capaciteit tijdens de lopende inschrijvingsperiode niet
verlagen, maar de capaciteit kan wel verhoogd worden. Het schoolbestuur dient er wel
rekening mee te houden dat dit gevolgen kan hebben voor andere scholen (vb. ouders
die door de verhoogde capaciteit hun keuze veranderen).
Daarom dient het schoolbestuur de capaciteitsverhoging ter kennisgeving mee te
geven aan de schoolbesturen van de andere scholen gelegen in de gemeente.
Juridische overwegingen:
Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, hoofdstuk IV Leerlingen in het
basisonderwijs:
 capaciteitsbepaling, capaciteitsverhoging en - verlaging
 recht op inschrijving
 garantie schoolloopbaan.
De volgende artikels uit het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997:
 artikel 18: toelating van een kind van 5 jaar in het lager onderwijs.
 artikel 21: schoolverandering.
 artikel 22: controle door de regering op de inschrijvingen.
 artikel 25: de keuzemogelijkheid van de ouders tussen thuisonderwijs of
onderwijs op school en tussen officieel of gesubsidieerd onderwijs.
 artikel 26: de verplichting van de ouders om hun kind(eren) daadwerkelijk
onderwijs te laten volgen.
 artikel 27: geen inschrijvingsgeld, kosteloos materiaal.
 artikel 28: informatieplicht vanuit schoolbestuur bij inschrijving.
 artikel 29: godsdienstkeuze
 artikel 32: schorsing
 artikel 37: schoolreglement
Het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2012 waardoor de capaciteit en de
inschrijvingsperiode werd bepaald in het basisonderwijs.
De gemeenteraadsbesluiten van 28 februari en 19 december 2013 waardoor de
capaciteit werd aangepast.
Artikel 21 uit het decreet van 02 april 2004 betreffende participatie op school en in de
Vlaamse onderwijsraad, waarin de thema's waarover er met de schoolraad overleg
dient te worden gepleegd, worden opgesomd waaronder : het studieaanbod.
Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.
Het gemeentedecreet artikel 42, bevoegdheden.
Adviezen en visum:
Het advies van de schoolraad op datum van 24 november 2014.
Het protocol, nr 2014/2 van het syndicaal overleg op datum van 27 november 2014.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De capaciteit wordt vanaf 05 januari 2015 voor het schooljaar 2015-2016, tot anders
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bepaald, aangepast tot de volgende maximumaantallen:
Voor de GBS Piramide & Tilia 2, 1820 Steenokkerzeel wordt het maximum aantal
leerlingen vastgelegd per leeftijdsgroep:
1. Voor de vestigingsplaats Piramide, Mulslaan 2, 1820 Steenokkerzeel wordt het
maximum aantal:
 thuisklas - 40 kinderen (geboortejaar 2013)
 1ste kleuterklas - 48 kinderen (geboortejaar 2012)
 2de kleuterklas - 48 kinderen (geboortejaar 2011)
 3de kleuterklas - 48 kinderen (geboortejaar 2010)
Het aantal leerlingen lagere school wordt enkel aangepast in het 1ste en 2de
leerjaar en vastgelegd op maximum :
 1ste leerjaar - 44 kinderen
 2de leerjaar - 66 kinderen
 3de leerjaar - 48 kinderen
 4de leerjaar - 48 kinderen
 5de leerjaar - 48 kinderen
 6de leerjaar - 48 kinderen
2. Voor de vestigingsplaats Tilia, Thenaertstraat 1, 1820 Steenokkerzeel wordt
het maximum aantal:
Het aantal leerlingen lagere school wordt enkel aangepast in het 1ste leerjaar
vastgelegd op maximum:
 1ste leerjaar - 28kinderen
 2de leerjaar - 24 kinderen
 3de leerjaar - 24 kinderen
 4de leerjaar - 24 kinderen
 5de leerjaar - 24 kinderen
 6de leerjaar - 24 kinderen
2. De aanpassingen dienen te gebeuren om de ingeschreven leerlingen een volledige
schoolcarrière te kunnen garanderen.
Secretariaat
7

BNIP:Elektriciteitspanne
Aanleiding:
Het probleem dat ons land momenteel kent inzake elektriciteitstekort is eenvoudig
samen te vatten: er is een risico dat we deze winter niet genoeg stroom hebben om op
elk moment in ons verbruik te voorzien. De situatie is zo ernstig dat er een
afschakelplan gelanceerd is door de federale overheid. Tijdens de activatie van dit
afschakelplan zullen een aantal gemeenten - gedeeltelijk of volledig - zonder stroom
komen te vallen voor een aantal uur (17.00 u. - 20 u.).
Feiten, context en argumentatie:
Enkele maanden voor de winter heeft België bijna een derde van de
productiecapaciteit - de hoeveelheid stroom die ons land kan produceren - verloren:
 De kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 zijn stilgelegd omdat in de reactorvaten
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scheurtjes zijn vastgesteld die hersteld moeten worden.
 De reactor Doel 4 moest eveneens stilgelegd worden als gevolg van een
technisch incident.
Om dit stroomtekort op een structurele manier op te vangen heeft de federale
overheid een afschakelplan opgemaakt, welke deze winter in werking zal treden indien
er een acuut stroomtekort zou zijn.
Vermits Steenokkerzeel een aantal risicovolle instellingen op zijn grondgebied heeft
komt de gemeente niet voor in het afschakelplan. Toch is er tijdens de infovergadering
van de provinciegouverneur op 17 oktober 2014 beslist dat ook gemeenten die niet
worden afgeschakeld een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) moeten opmaken
in het kader van een mogelijke (algemene) black-out.
Het bijzonder nood- en interventieplan elektriciteitspanne voor Steenokkerzeel bestaat
uit volgende onderdelen:
 algemene informatie
 coördinaten verschillende actoren
 verschillende scenario's inzake elektriciteit
 analyse risico's en aandachtspunten
 voorbereidingsmaatregelen
 beheer noodsituatie
 communicatie
 bijlagen
Het eerste ontwerp van BNIP 'Elektriciteitspanne' is behandeld tijdens de
veiligheidscel van 4 november. Vervolgens is het eerste ontwerp geëvolueerd naar
een definitief ontwerp en is er via e-mail feedback gevraagd aan de betrokken
disciplines en andere actoren. Er zijn geen verdere opmerkingen gemaakt betreffende
het definitieve ontwerp.
De dienst noodplanning Vlaams-Brabant heeft via e-mail van maandag 24 november
2014 laten weten dat het ontwerp van BNIP Elektriciteitspanne een volwaardig
werkdocument is.
Juridische overwegingen:
 KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen, meer in
het bijzonder artikel 26 en 32 inzake de inhoud van het nood- en
interventieplan en de goedkeuring ervan door de gouverneur
 Omzendbrief van 26 oktober 2006 - NPU1 betreffende de nood- en
interventieplannen
 Ministeriële omzendbrief van 30 maart 2009 – NPU 2 betreffende het nood- en
interventieplan van de provinciegouverneur
 Ministeriële omzendbrief van 30 maart 2009 – NPU 4 betreffende de
disciplines
 Goedkeuring college van burgemeester en schepenen in zitting van 1
december 2014
Besluit:
1. De gemeenteraad neemt kennis van het bijzonder nood- en interventieplan
'Elektriciteitspanne'.
Financiën
8

Autonoom Gemeentebedrijf: prijssubsidie 2015
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Aanleiding:
Het gecumuleerd resultaat van 2013 bedraagt € 13.977.
Het geraamd resultaat voor het boekjaar 2014 is een tekort van € 33.648.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Onderstaand aangepast prijssubsidiereglement voor het boekjaar 2015 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 1/1/2015 tot
en met 31/12/2015.
VOORWAARDEN
 Het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel heeft haar inkomsten en
uitgaven geraamd voor de periode van 1/1/2015 tot en met 31/12/2015 (zie
bijlage). Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf
Steenokkerzeel vastgesteld dat de inkomsten uit ticketverkoop van
evenementen van cultuur of vermaak van eigen programmatie in het
“gemeenschapscentrum” minstens EUR 138.452 (inclusief 6% btw) voor de
periode van 1/1/2015 tot en met 31/12/2015 moeten bedragen om economisch
rendabel te zijn.
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf
Steenokkerzeel vanaf 1/1/2015 de voorziene toegangsprijzen (inclusief btw) voor alle
bezoekers voor de periode van 1/1/2015 tot en met 31/12/2015 voor recht op toegang
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tot evenementen van cultuur of vermaak van eigen programmatie te vermenigvuldigen
met een factor 6,92.
 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 6,92 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 1/1/2015 tot en met 31/12/2015 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
1/1/2015 tot en met 31/12/2015 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
6,92; afgerond 7.
 Deze gesubsidieerde inkomgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds
geherevalueerd worden tijdens de periode van 1/1/2015 tot 31/12/2015 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 1/1/2016 zal worden
onderhandeld tussen de Gemeente Steenokkerzeel en het Autonoom
Gemeentebedrijf Steenokkerzeel vóór 31/1/2016.
Bijlage:
Raming inkomsten en uitgaven boekjaar 2015
ONTVANGSTEN
Sleutel

Omschrijving

0705/70050020

Verkopen van handelsgoederen
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0705/70000999
0050/70509999
0030/75100000
0705/74500010

Verhuringen met betrekking tot de exploitatie
Diverse verhuringen zonder betrekking tot de exploitatie
Ontvangen intresten
Schadevergoedingen
Verrekening kapitaalsubsidies

75.900
143.436
200
120
62.550
307.356

UITGAVEN
0030/61490000 Administratiekost
0119/61500010 Diverse benodigdheden en klein gereedschap
0705/60200000 Aankopen van diensten
0705/60400000 Aankopen van handelsgoederen
0050/61008000 Huur en huurlasten op gebouwen
0705/61599999 Huurlasten op materieel
0119/61030100 Onderhoud en herstellingen gebouwen
0119/61503000 Onderhoud en herstellingen materieel
0119/61130000 Water
0119/61110000 Gas
0119/61100000 Electriciteit
0119/61410010 Diverse bureelbenodigdheden
0119/61410040 Telefoon
0119/61310020 Erelonen consultancy
0119/61310090 Erelonen bedrijfsrevisor
0119/61209999 Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
0119/61430070 Promotiekosten
0705/64099999 Diverse andere belastingen
0030/64000010 Roerende voorheffing
011901/61429999 Informaticakosten
011902/65999999 Financiële kosten
Afschrijvingen

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR
RESULTAAT VORIGE BOEKJAREN (raming)

80
7.000
49.050
30.950
137.000
8.000
47.800
6.000
1.000
13.000
13.000
1.000
4.500
2.000
3.500
1.700
3.000
3.600
20
2.000
100
84.000
418.300
-110.944
-19.671

PRIJSSUBSIDIE
Berekening factor prijssubsidie 2015
Te financieren saldo
BTW 6%
Te financieren saldo incl. BTW

■■

••

Gemeentebestuur Steenokkerzeel – Orchideeënlaan 17 – 1820 Steenokkerzeel
TEL: (02) 254 19 00 ■ FAX: (02) 254 19 02 ■ E-MAIL: info@steenokkerzeel.be

-130.615
-7.837
-138.452

•. -·

13
Raming te ontvangen inkomsten programmatie gemeente
Factor
9

20.000
6,9226

Autonoom Gemeentebedrijf: Budgetwijziging nr. 2 -2014 / Wijziging financieel
meerjarenplan
Aanleiding:
De budgetwijziging nr. 2 - 2014 en het gewijzigde financieel meerjarenplan werden
goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 december 2014.
Juridische overwegingen:
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en latere wijzigingen
betreffende de invoering van de beleids- en beheerscyclus.
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen tot vaststelling van de
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan,
en van de rekeningstelsels.
Artikel 243 van het gemeentedecreet.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De budgetwijziging nr. 2 - 2014 en het gewijzigde meerjarenplan van het AGB worden
goedgekeurd.

10

Autonoom Gemeentebedrijf: Meerjarenplan 2014-2019 en Budget 2015
Aanleiding:
Het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015 werd goedgekeurd door de Raad van
Bestuur op 4 december 2014.
Juridische overwegingen:
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en latere wijzigingen
betreffende de invoering van de beleids- en beheerscyclus.
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen tot vaststelling van de
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan,
en van de rekeningstelsels.
Artikel 243 van het gemeentedecreet.
De omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassingen van
de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 wordt goedgekeurd, met volgend
resultaat:

2014
2015
2016

■■

Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge
68.084
-12.741
63.643
8.369
72.012
8.369
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2017 80.381
8.369
2018 88.750
8.369
2019 97.119
8.369
1
2. Het budget 2015 wordt goedgekeurd, met volgend resultaat:
Resultaat op kasbasis
Autofinancieringsmarge
2015
63.643
8.369
1

11

Opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding
van verkrotting van gebouwen en/of woningen (484.114)
Aanleiding:
Vanaf het aanslagjaar 2015 kan de gemeente opnieuw opcentiemen heffen op de
gewestelijke belasting ter bestrijding van verkrotting van woningen en/of gebouwen.
De financiële toestand van de gemeente.
Feiten, context en argumentatie:
De verkrotting en verwaarlozing van gebouwen en woningen op het grondgebied van
de
gemeente
moet
voorkomen
en
bestreden
worden.
Het heffen van opcentiemen op de gewestelijke belasting levert als voordeel op dat de
aspecten van invordering en bezwaren door het Vlaams Gewest gebeuren.
Juridische overwegingen:
Artikel
42§3
van
het
Gemeentedecreet
van
15
juli
2005.
Artikel
170§4
van
de
Grondwet.
Artikel
464/1
van
het
Wetboek
van
de
inkomstenbelasting
1992.
De Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, titel 2 hoofdstuk 5 en artikel
3.1.0.0.4.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering
van
de
Vlaamse
Codex
Fiscaliteit
van
13
december
2013.
Het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1996, meer bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen.
Het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter
bestrijding van de leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen en latere
wijzigingen.
Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor woningen.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Er worden voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2018 ten voordele van de
gemeente Steenokkerzeel 120 opcentiemen geheven op de gewestelijke heffing ter
bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen, oorspronkelijk ingevoerd
door het decreet van 22 december 1995 betreffende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 1996, meer bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen en
overgenomen door het decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit van
13/12/2013.
2. De gemeente doet een beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse
Belastingdienst voor de inning van deze opcentiemen.
3. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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Goedkeuring budgetwijziging nr. 2 en eerste aanpassing meerjarenplan 20142019 (472.1)
Aanleiding:
Ingevolge de dagelijkse werking van de gemeente dringen een aantal aanpassingen in
de kredieten 2014 zich op.
Feiten, context en argumentatie:
Het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 werd door de gemeenteraad
goedgekeurd op 19 december 2013.
Een eerste interne budgetwijziging werd door het schepencollege goedgekeurd op 11
augustus 2014.
Een eerste budgetwijziging werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 18
september 2014.
Sinds de invoering van de beleids- en beheerscyclus kunnen kredieten op 3 manieren
aangepast worden:
 via budgetwijziging (BW)
 via interne kredietaanpassing (IKA)
 via een aanpassing van de ramingen
Een BW is nodig indien:
 Daling saldo van een beleidsdomein in het exploitatiebudget
 Wijziging
verbinteniskrediet
(uitgave
of
ontvangst)
van
een
investeringsenveloppe
 Wijziging uitgave- of ontvangstenkrediet voor investeringen van een
beleidsdomein
 Wijziging kredieten voor andere uitgaven of ontvangsten in het
liquiditeitenbudget
Bovendien dient bij een BW ook het meerjarenplan (MJP) aangepast te worden indien:
 Wijziging prioritaire beleidsdoelstelling of de daaraan gekoppelde actieplannen
 Resultaat op kasbasis < 0
 Autofinancieringsmarge budget < autofinancieringsmarge MJP
Een IKA kan bij andere wijzigingen van kredieten, bv. een gelijkmatige stijging van de
uitgaven- en ontvangstenkredieten van een beleidsdomein in het exploitatiebudget.
Aanpassingen van de ramingen zijn alle aanpassingen die geen wijziging van de
kredieten voor gevolg hebben, zoals:
 een verschuiving van de ramingen van een 62-rekening naar een 61-rekening
binnen hetzelfde beleidsdomein
 een verschuiving van een raming van het ene beleidsveld naar een ander
beleidsveld binnen hetzelfde beleidsdomein
 een wijziging van de actieplannen van een niet-prioritaire beleidsdoelstelling
 een wijziging van een actie van een prioritaire beleidsdoelstelling
Bevoegdheden:
 Over een BW en aanpassing van het MJP moet de gemeenteraad beslissen
 Over een IKA moet het college van burgemeester en schepenen beslissen
 Wie over de aanpassing van de ramingen kan beslissen, moet in het interne
controlesysteem worden vastgelegd; dit kan dus eventueel op ambtelijk niveau
gebeuren.
Juridische overwegingen:
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, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 25
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november 2012, meer bepaald artikels 27 en 28.
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012.
De omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens
de beleids- en beheerscyclus.
Artikels 154 en 155 van het Gemeentedecreet.
Adviezen en visum:
De financieel beheerder geeft een positief advies voor deze budgetwijziging.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De tweede budgetwijziging 2014 en de eerste aanpassing meerjarenplan 2014-2019
wordt vastgesteld.
Samengevat geeft dit de volgende financiële resultaten:
Resultaat op kasbasis
Autofinancieringsmarge
2014 = 13.699.243 EUR
2014 = 40.025 EUR
2015 = 13.036.298 EUR
2015 = 195.612 EUR
2016 = 9.990.482 EUR
2016 = -261.738 EUR
2017 = 8.890.580 EUR
2017 = -50.219 EUR
2018 = 7.974.400 EUR
2018 = 4 EUR
2019 = 7.690.448 EUR
2019 = 57.233 EUR
13

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (472.1)
Juridische overwegingen:
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, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23
november 2012.
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012.
De omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015.
Artikels 146 en 147 van het Gemeentedecreet.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Het
aangepaste
meerjarenplan
2014-2019
wordt
Samengevat geeft dit de volgende financiële resultaten:
Resultaat op kasbasis
Autofinancieringsmarge
2014 = 13.699.243 EUR
2014 = 40.025 EUR
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2015 = 8.037.375 EUR
2016 = 4.361.009 EUR
2017 = 3.892.120 EUR
2018 = 3.076.475 EUR
2019 = 2.942.073 EUR
14

2015 = -190.343 EUR
2016 = -222.511EUR
2017 = -14.207 EUR
2018 = 92.539 EUR
2019 = 188.784 EUR

Budget 2015 (472.1)
Juridische overwegingen:
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, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23
november 2012.
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012.
De omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015.
Artikels 148 tot en met 151 van het Gemeentedecreet.
Adviezen en visum:
De financieel beheerder geeft een positief advies voor het budget 2015.
Besluit:
Met 13 stemmen voor (Marleen Ral, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Geert Laureys,
Jan Van hoof, Clémence Maes, Annie Berckmans, Jelle Mombaerts, Herman
Godts, Jerry Casier, Luc Van Holle, Danny Liekens, Gilbert Van Ostaede), 6
stemmen tegen (Jos Dewinter, Edy Van Damme, Rosette Maes, Bart Verstockt,
Elke Cauwenberghs, Johan Vansintejan)
1. Het budget 2015 wordt vastgesteld.
Samengevat geeft dit de volgende financiële resultaten:
Resultaat op kasbasis
Autofinancieringsmarge
8.037.375
-190.343
2. De in het gemeentebudget voorziene dotatie om de werking van de politiezone
Kastze te verzekeren zal, vanaf 1 januari 2015 en volgens de noodwendigheden van
deze zone, op zicht van een regelmatig opgesteld betalingsbevel, uitbetaald worden.

15

OCMW - Budgetwijziging nr. 1 - 2014
Aanleiding:
Er dienen aanpassingen te gebeuren aan de kredieten 2014 van het OCMW.
Juridische overwegingen:
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en lateren wijzigingen
betreffende de invoering van de beleids- en beheerscyclus.
Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen tot vaststelling van de
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan,
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en van de rekeningstelsels.
De omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning en de budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus.
Het OCMW meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 19
december 2013.
Het OCMW budget 2014 waarvan kennis genomen werd door de gemeenteraad op 19
december 2013.
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van budgetwijziging nr. 1 - 2014 van het OCMW.
16

Borgstelling lening van 100.000 EUR aangegaan door de kerkfabriek SintNiklaas (487.9)
Aanleiding:
De kerkfabriek Sint-Niklaas (Perk) heeft bij beraadslaging van de kerkraad van 12
november 2014 besloten om bij KBC Bank nv een lening van 100.000 EUR aan te
gaan voor het uitvoeren van werken (vervanging centrale verwarming), terug te
betalen in 7 jaar.
Feiten, context en argumentatie:
KBC Bank nv vraagt aan de gemeente om deze lening te waarborgen.
Juridische overwegingen:
Artikel 33 en 33/1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en de werking van de erkende erediensten, en latere wijzigingen.
Adviezen en visum:
De financieel beheerder geeft een negatief advies voor deze vraag tot borgstelling. De
redenen hiervoor zijn:
- Er is geen overleg geweest met het centraal kerkbestuur.
- De gemeente bouwt zelf zijn schuldenlast af, dus zou het contradictorisch zijn om
schulden van andere organisaties te waarborgen.
Amendementen:
Jos Dewinter stelt voor dat de gemeente zich wel borg stelt, omdat :
1. Er geen samenkomst werd gepland met het centraal kerkbestuur omdat het
dringend was.
2. Het kerkbestuur wil investeren :
o Het is een borgstelling en geen lening.
o Een borgstelling is in het verleden herhaaldelijk gebeurd.
o De gemeente moet sowieso betalen indien de kerkfabriek niet toekomt.
o In de jaarrekening van de kerkfabriek is er 900.00 € overschot wegens
verkoop van bouwgronden. Dit moet geherinvesteerd worden in het
bouwen van huurwoningen.
Deze huurwoningen zullen een vermoedelijke jaaropbrengst hebben
van 30 à 35.000 €. De gemeente gaat dus niet meer moeten
tussenkomen voor exploitatiekosten.
De
gemeenteraad
gaat
over
tot
stemming
over
dit
amendement.
Jos Dewinter neemt niet deel aan deze stemming wegens belangenvermenging.
Met 1 ja stem tegen 13 nee stemmen bij 4 onthoudingen wordt dit amendement
afgevoerd.
Besluit: (Jos Dewinter
belangenvermenging)

■■
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Met 13 stemmen voor (Marleen Ral, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Geert Laureys,
Jan Van hoof, Clémence Maes, Annie Berckmans, Jelle Mombaerts, Herman
Godts, Jerry Casier, Luc Van Holle, Danny Liekens, Gilbert Van Ostaede), 1 stem
tegen (Rosette Maes), 4 onthoudingen (Edy Van Damme, Bart Verstockt, Elke
Cauwenberghs, Johan Vansintejan)
1. De gemeente Steenokkerzeel stelt zich niet solidair borg tegenover KBC Bank nv,
en dit wat betreft zowel het kapitaal als de intresten en de onkosten van de door
kerkfabriek Sint-Niklaas (Perk) afgesloten verrichting van 100.000 EUR voor het
uitvoeren van werken (vervanging centrale verwarming).
2. Deze beslissing wordt overgemaakt aan het centraal kerkbestuur.
17

Kerkfabrieken: Budgetwijzigingen 2014
Aanleiding:
De kerkfabriek St. Niklaas dient een budgetwijziging 2014 in via het Centrale
Kerkbestuur op 30 oktober 2014.
Juridische overwegingen:
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten.
De beslissing van 10 september 2014 van de kerkraad van de kerkfabriek St. Niklaas
houdende vaststelling van een budgetwijziging 2014.
Besluit:
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek St. Niklaas
met een ongewijzigde exploitatietoelage.

18

Kerkfabrieken: Budget 2015
Aanleiding:
De kerkfabrieken St. Niklaas, St. Catharina en St. Martinus dienen een budget 2015 in
via
het
Centrale
Kerkbestuur
op
30
oktober
2014.
Juridische overwegingen:
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten.
De beslissing van 10 september 2014 van de kerkraad van de kerkfabriek St. Niklaas
houdende vaststelling van het budget 2015.
De beslissing van 10 juni 2014 van de kerkraad van de kerkfabriek St. Catharina
houdende vaststelling van het budget 2015.
De beslissing van 2 juli 2014 van de kerkraad van de kerkfabriek St. Martinus
houdende vaststelling van het budget 2015.
Besluit:
1. Er wordt kennis genomen van het budget 2015 van de kerkfabriek St. Niklaas met
een exploitatietoelage van € 11.620,38.
2. Er wordt kennis genomen van het budget 2015 van de kerkfabriek St. Catharina
met een exploitatietoelage van € 28.545,29.

■■
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3. Er wordt kennis genomen van het budget 2015 van de kerkfabriek St. Martinus met
een exploitatietoelage van € 18.628,29.

Secretaris
Bijkomende agendapunten gemeenteraadsleden.
19

School te Perk. (sp.a-fractie)
Aanleiding:
Edy Van Damme vraagt :
 Wat zijn de resultaten van het stabiliteitsonderzoek?
 Wordt er nu de piste van de renovatie gevolgd?
 Welke gronden en/of gebouwen dienen er dan nog aangekocht te worden?
 Wie gaat deze aankopen?
 Zal de gemeente tussenkomen in de renovatie?
Besluit:
Jan Van hoof antwoordt dat :
 er nog een beslissing dient genomen te worden in overleg met het Kops.
 de gemeenteraad zich zal moeten uitspreken over een toelagereglement.
Kurt Ryon antwoordt dat :
 de budgetten zijn ingeschreven in 2015.
 ze 2 pistes aan het bespreken zijn met de betrokken partijen.
Jerry Casier deelt mee dat:
 ze voor de goedkoopste oplossing gaan, gezien de financiële situatie van de
gemeente.
 de gemeenteraad op de hoogte zal gebracht worden als hierover een akkoord
is.

20

Belasting op golfterreinen. (sp.a-fractie)
Aanleiding:
Eddy Van Damme geeft toelichting over dit punt :
Vorig jaar werd door de meerderheid de belasting op de golfterreinen te Melsbroek
afgeschaft
(golf
was
toen
de
sport
van
het
jaar).
Daar het jaar bijna om is en het toch om een groot bedrag gaat, stelt de sp-a fractie
voor om die belasting terug in te voeren voor 2015 en vraagt de stemming over dit
punt
Besluit:
Marleen Ral deelt mee dat er bij dit punt geen ontwerp van besluit is bijgevoegd. Dit
punt wordt dan ook verdaagd naar de volgende zitting.
Edy Van Damme zal dit doorsturen.

■■
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Vraagstelling over het negatief antwoord van het college op het voorstel om
kinderyoga te introduceren in de gemeentescholen en over de legitimiteit van de
tweeledige gegeven motivatie. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Toelichting door raadslid Bart Verstockt :
Waarom heeft het college negatief geantwoord op het voorstel om kinderyoga te
introduceren in de gemeentescholen en wat is de legitimiteit van de tweeledige
gegeven motivatie?
Waarom is "geen Steenokkerzeelse vereniging zijn" een motivatie om negatief te
antwoorden?
Op welke studie baseert het college zich om te stellen dat "kinderyoga niet bijdraagt
tot het educatieve traject van kinderen"?
Onder het motto ‘Think Global, act local”, nodig ik het college van ons dorp uit om
positief op deze en dergelijke voorstellen te reageren. Zodat het bestuur van deze
gemeente er voor zorgt dat de nieuwe generaties kinderen die de Steenokkerzeelse
schoolbanken zullen verlaten met méér bagage en (zelf-)inzicht kunnen starten dan
wij hebben meegekregen.
In het collegeverslag van 3 november 2014 lees ik dat het college niet is ingegaan op
een via e-mail gestelde vraag van Nancy Vanhaesendonck van de vereniging Mintaka.
Zij vroeg of het mogelijk was om folders over wekelijkse kinderyoga-sessies te mogen
verdelen in de gemeentescholen. Tevens vermeldde ze in haar mail dat de vereniging
ook kinderyogasessies in de scholen aanbiedt.
Het antwoord van het college luidt als volgt :
Het college gaat niet akkoord met de verdeling van deze folders via de
gemeentescholen, omdat het geen Steenokkerzeelse vereniging is en het draagt niet
bij tot de educatieve traject van de schoolkinderen.
Plaatsvervangende schaamte, moedeloosheid en tristesse was mijn deel bij het lezen
van dit punt. Dit is het officiële antwoord van een College van Burgemeester en
Schepenen, anno 2014 … Van mijn gemeente … Ik kan het nog steeds niet geloven.
Heel lang geleden ben ik effectief in de politiek gestapt vanuit een maatschappelijk
engagement en een allergie voor onrechtvaardigheid. Sindsdien engageer ik me
politiek om dingen ten goede te veranderen, om mee te helpen stenen en steentjes te
verleggen voor een betere wereld, een betere plek.
Verandering ontstaat altijd vanuit verontwaardiging. Verontwaardiging heeft me naar
de politiek gezogen en verontwaardiging laat me deze vraag stellen.
Ten eerste : sinds wanneer is iets voor het College niet goed omdat het niet van
Steenokkerzeel komt? Wat is de legitimiteit van deze motivering?
Ten tweede : op welke studie, welke kennis baseert het college zich om te
stellen dat yoga niet bijdraagt tot het educatieve traject van de schoolkinderen?
Ik betreur al mijn hele volwassen leven dat bewegingsleer, ademhalingsleer,
meditatie, yoga, mindfulness, EFT, bio-energetica, etc. niet sneller toegang of nog
geen toegang heeft gevonden in lagere scholen of het onderwijs tout court.
Met de implementatie van deze ‘vakken’ in de scholen, zou dit land op één generatie
tijd een geweldige positieve boost krijgen. We zouden van slag recordhouder af zijn in
de categorie kalmeermiddelen, slaapmiddelen, anti-depressiva, zelfmoorden, burnouts, etc.
Ik vind het écht vreemd dat ik dit ( nieuwe) college moet wijzen op het reeds vele
malen wetenschappelijk bewezen positieve effect van yoga op het fysieke en mentale
welzijn van de mens. Persoonlijk vind ik het fantastisch dat deze vraag voor
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kinderyoga tot in de Steenokkerzeelse gemeenteschool komt aangewaaid. Een bewijs
dat er nog mensen zijn die geloven in de maakbaarheid van een betere wereld. Yoga
wordt trouwens al met veel succes in x-aantal scholen gegeven.
Dat de wereld er niet goed aan toe is een understatement. De informatica-revolutie
heeft al veel interessants opgebracht, maar zorgt er ook voor dat de mens geen rust
meer kent. 24/7 worden we belaagd. De gevolgen er van lezen we elke dag in de
krant of ervaren het persoonlijk. Mensen hollen zich jaren aan een stuk elke dag
voorbij in een niet aflatende ratrace. Als lemmings naar de klif. Zelfmoorden,
familiedrama’s, verslavingen, cvs, burn-outs, … zijn de gevolgen. De wachtkamers
van psychologen en therapeuten zitten overvol met mensen “die het niet meer
aankunnen”.
En kinderen hebben geen keuze, die worden hierin willens nillens meegesleurd, al dan
niet in een co-ouderschap of in een nieuw samengesteld gezin met 4 oma’s en 4
opa’s.
De vraag is volgens mij: willen we deze dolgedraaide wereld zonder anti-dotum
verderzetten en doorgeven? Of gaan we de nieuwe generaties tools geven om het
anders te doen? Yoga is zo’n tool. Hoe sneller men een mens methodes aanleert om
even op eigen kracht de ratrace te doen stoppen door bij zichzelf te komen, hoe beter
en gezonder deze mens in het leven staat. Even geen afleiding. Geen radio, tv,
emails, smsen, tweets, ipads, tablets, pc’s, … Even geen dolgedraaide
hyperkinetische Amerikaanse animatiereeksen, even geen schoolwerk, en geen 24
hobby’s voor de kinderen.
Maar wel innerlijke rust. Bij zichzelf komen. Gewoon stilstaan en ZIJN, niet DOEN.
Stilstaan en rust geven aan onszelf. Dat doet intens deugd. De huidige kinderen
ervaren al op een zeer jonge leeftijd stress. Yoga is een hulpmiddel om onze kinderen
met onze drukke en veeleisende maatschappij te laten omgaan. Zoniet is de kans
groot dat deze nieuwe mensen hunzelf en hun lichaamsgevoel al snel verliezen. Met
eenvoudige, speelse en korte yogamomenten kunnen kinderen tot rust komen en
krijgen ze weer voeling met hun eigen lichaam. Hierdoor kunnen ze zichzelf tot rust
brengen, zichzelf focussen en zich zekerder voelen in hun kunnen en manier van
aanwezig zijn. Bovendien houdt kinderyoga het lichaam soepel, verbetert de motoriek
en versterkt de spieren. Mentale en emotionele voordelen zijn o.a. verhoging van de
concentratie, creativiteit en het zelfvertrouwen. Bij angstige kinderen zal de onrust en
onzekerheid afnemen en het bevordert een betere nachtrust. Tragere kindjes krijgen
de gelegenheid om op hun eigen ritme deel te nemen, drukke kindjes kunnen zich
eveneens uiten en krijgen mogelijkheden aangereikt om tot rust te komen en naar hun
hartje te luisteren. Kinderen ervaren op een ontspannen manier dat het fijn en veilig is
om zichzelf te zijn en leren zichzelf te ontplooien.
Yoga op school, zorg voor rust en nieuwe energie!
Gelukkig zijn er in Vlaanderen al heel wat scholen die kinderyoga sessies voorzien.
Yoga op school, zelfs in de eigen klas is het mogelijk. Leerkrachten vinden het vaak
moeilijk om kinderyoga-oefeningen toe te passen in de klas. (Waar moet je
beginnen?) En daarbij zijn ze bang in deze vrije situatie de controle of interesse te
verliezen van de leerlingen. Een oplossing is een kinderyogadocente in te schakelen
om de leerkracht bij te staan tijdens deze korte onderbreking. Doordat yoga op school
gegeven wordt, kan de leerkracht een kleine pauze inlassen. Dit rustmomentje zorgt
ervoor dat de kinderen en de leerkracht ontspannen, maar tegelijkertijd nieuwe
energie krijgen. Een groot voordeel daarbij is, dat de kinderen na een yoga oefening
de stof veel beter op kunnen nemen en dat de groepsband wordt versterkt. Kinderen
hebben alle indrukken kunnen loslaten waardoor ze weer beter kunnen absorberen of
het nu over peuters gaat of teenagers, kinderyoga in de klas brengt de kinderen én de
leerkracht weer lekker wel in hun vel!
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Wetenschappelijk
Het nut en pedagogisch weldoend effect van kinderyoga is wetenschappelijk
bewezen. De voordelen van kinderyoga en kindermindfulness zijn legio en tevens
beschreven in zovele boeken speciaal gericht naar ouders, yogadocenten en
leerkrachten.
Praktijk :Mag ik het college volgende boeken aanbevelen?
Het Yoga-Avontuur Voor Kinderen - H. PuperhartEen werkboek voor kinderyoga
Dit is een werkboek voor yogadocenten en basisschooldocenten. Het maakt
kinderen op een speelse manier vertrouwd met yoga, ook met de achtergrondfilosofie
van yoga.
Deugdenyoga Voor Kinderen - P. Jongemaets
Deugdenyoga voor kinderen is méér dan een boek over Kinderyoga. Of je nu
leerkracht, ouder of (yoga)docent bent; de oefeningen en tips in dit boek helpen jou en
kinderen om krachtiger en positiever in het leven te staan. Patty Jongemaets heeft op
een speelse en creatieve manier deugden in haar yogalessen geïntegreerd. Iedere les
staat er een deugd centraal. In dit boek vind je bij twaalf deugden toepasselijke
houdingen, spelletjes, massages, ademoefeningen, verhalen, meditaties, visualisaties
en creatieve activiteiten.
Besluit:
Kurt Ryon antwoordt dat dit regelmatig gebeurt dat het college weigert om pamfletten
in de school te laten uitdelen, want we willen geen concurrentie voor onze lokale
verenigingen.
Jan Van hoof vindt hierover geen informatie en op hun website staat er heel weinig
informatie.
De school is geen postbus voor reclame.
Kurt deelt tevens mee dat de burgemeester van Zemst hier geen goeie ervaring mee.
Marc Verhaeghe deelt mee dat yoga niet educatief is, maar therapeutisch.
Mondelinge vragen
22

Toestand weiden, afspanningen en stallen in de gemeente.
Vlaams Belang)

(Luc Van Holle -

Aanleiding:
Luc Van Holle deelt mee dat bepaalde weiden, afspanningen en stallen in de
gemeente er slecht bijliggen.
Besluit:
De eigenaars zullen hierop gewezen worden.
23

Grond achter de Hovenstraat/Kandriesstraat. (Luc Van Holle - Vlaams Belang)
Aanleiding:
Luc Van Holle deelt mee dat er een hoop aarde ligt en vuilzakken staan op de grond
Achter de Hovenstraat/Kandriesstraat.
Besluit:

■■
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Dit zal bekeken worden en de verantwoordelijken zullen aangesproken worden.
24

Inhoudstafel notulen. (Bart Verstockt - Groen)
Aanleiding:
Bart Verstockt verzoekt of het niet mogelijk is om een inhoudstafel te voorzien in de
notulen.
Besluit:
Geert deelt mee dat de gemeenteraad zal starten met digitaal vergaderen in het
voorjaar van 2015 en dat dit probleem dan opgelost zal zijn.

25

Nieuw fietspad Haachtsesteenweg. (Bart Verstockt - Groen)
Aanleiding:
Bart Verstockt deelt mee dat het nieuwe fietspad op de Haachtsesteenweg, ter hoogte
van Tanghe, onderbroken is
Besluit:
Kurt deelt mee dat het Agentschap Wegen en Verkeer, vooraleer ze dit zullen
aanleggen, nog aan het bekijken zijn waar er nog aansluitingen voor lichten nodig zijn.

26

Burgemeesterconvenant. (Bart Verstockt - Groen)
Aanleiding:
Bart Verstockt deelt mee dat de nulmeting van de getekende burgemeesterconvenant
die online staat, nog blanco staat.
Besluit:
Kurt deelt mee dat de nulmeting is ingevuld en zal worden doorgegeven.

27

Klimaatactieplan. (Bart Verstockt - Groen)
Aanleiding:
Bart Verstockt vraagt :
 waarom de gemeente Steenokkerzeel niet weerhouden is als piloot voor het
participatietraject?
 of er al een coördinator is voor het klimaatactieplan?
 of er een interne stuurgroep is?
 naar de stand van zaken van het participatietraject van het klimaatactieplan?

Besluit:
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Kurt deelt mee dat er maar enkele gemeenten waren die in aanmerking kwamen. De
gemeente Steenokkerzeel is wel geselecteerd voor de Trage Wegen-participatie.
Mevrouw
Birgit
Volkaers
is
aangesteld
als
coördinator.
Er
is
ook
een
interne
stuurgroep
opgericht.
Kurt deelt mee dat we het plan van aanpak van het participatietraject van het
klimaatactieplan nog maar net gekregen hebben van de provincie. We gaan hier zo
snel mogelijk mee aan de slag.
28

Subsidiëring klimaatproject. (Bart Verstockt - Groen)
Aanleiding:
Bart Verstockt deelt mee dat er een 2de oproepronde geweest is voor de provinciale
subsidiëring van een klimaatproject. Doet de gemeente Steenokkerzeel hieraan mee?
Besluit:
Kurt deelt mee dat Birgit al een project heeft ingediend voor een ruilcafé.

29

Ontwortelde bomen in voetweg nr. 22. (Johan Vansintejan - sp.a)
Aanleiding:
Johan Vansintejan deelt mee dat in de voetweg nr. 22 bomen half ontworteld zijn. Dit
is een gevaarlijke situatie.
Besluit:
Wim deelt mee dat dit bos niet van de gemeente is. De groendienst heeft de
eigenaars al verwittigd. Pro Natura was hier al mee bezig.

30

Meldingen over het openbaar domein. (Edy Van Damme - sp.a)
Aanleiding:
Edy Van Damme meldt volgende mankementen betreffende het openbaar domein :
 Signalisatieborden blijven staan, bv. aan De Corren;
 Boom is afgezaagd in de Roekensstraat;
 Mos in goot in de Kerkstraat;
 Sluikstort, ontbrekende boom in plantgat en put in voetpad in de
Nachtegaalslaan;
 Putten in Lijsterlaan;
 Gele lijnen en signalisatie parkeerverbod op de hoek Thubenstraat/Kerkstraat.
Edy vraagt wie dit opvolgt en waarom dit blijft liggen?
Besluit:
Wim deelt mee dat het afval op privédomein niet voor de gemeente is, maar er zal een
schrijven
gestuurd
worden
naar
de
eigenaars.
Het
planten
van
bomen
komt
in
orde.
Het verwijderen van de verkeersborden gebeurt bij het voorbij rijden van een ploeg
van
de
werklieden.

■■

••

Gemeentebestuur Steenokkerzeel – Orchideeënlaan 17 – 1820 Steenokkerzeel
TEL: (02) 254 19 00 ■ FAX: (02) 254 19 02 ■ E-MAIL: info@steenokkerzeel.be

•. -·

26
Alles zal nagekeken worden en opgelost worden.
Geert deelt mee dat dit tijdelijk wordt opgevolgd door Johnny die een duobaan heeft
op dit ogenblik. Weldra komen de nieuwe ploegbazen en de administratieve
medewerkster in dienst.
31

Putten verwijderen Tervuursesteenweg. (Jos Dewinter - CD&V)
Aanleiding:
Jos Dewinter deelt mee dat er tijdens de werken aan de Tervuursesteenweg in Perk
een gebrekkige communicatie was over de omleiding en de signalisatie was slecht
geplaatst.

Besluit:
Wim deelt mee dat deze werken uitgevoerd werden door het Agentschap Wegen en
Verkeer
en
niet
door
de
gemeente.
De communicatie aan de inwoners kon inderdaad beter.
32

Staking gemeenteschool. (Edy Van Damme - sp.a)
Aanleiding:
Edy Van Damme deelt mee dat hij vastgesteld heeft dat de gemeenteschool Piramide
gesloten
was
tijdens
de
staking.
Hij vraagt waarom het gemeentebestuur niet meer inspanningen heeft gedaan om
toezicht te organiseren.
Besluit:
Jan antwoordt dat :
 er in de gemeenteschool Tilia ook werd gestaakt, maar daar moest maar
slechts 1 uur toezicht georganiseerd worden.
 er in de gemeenteschool Piramide veel leerkrachten de hele dag gingen
staken. Er moest dus toezicht voorzien worden voor honderden kinderen.
 de meeste ouders hadden een oplossing gevonden voor de opvang van hun
kinderen.
Kurt deelt mee dat dat er in de gemeenteschool Piramide 21 leerkrachten en de
directie een hele dag hebben gestaakt en 4 leerkrachten 1 uur hebben gestaakt.
De ouders werden 2 weken op voorhand verwittigd.

33

Onteigening voetbalvelden FC-Melsbroek. (Jos Dewinter - CD&V)
Aanleiding:
Jos Dewinter vraagt wat de vergoeding zal zijn voor de onteigening voor de
voetbalvelden van FC-Melsbroek.
Besluit:
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Geert deelt mee dat de vroegere schatting 5 €/m² was, de nieuwe schatting is 3 €/m².
Aan de dienst Ruimtelijke ordening zal gevraagd worden om contact op te nemen met
de schatter voor toestemming om toch 5 € te geven.
Geert deelt mee dat er deze week een vergadering belegd is met BAC en FCMelsbroek.
Bac heeft al meegedeeld dat de inname van het 3de terrein pas in augustus 2016 zal
plaatsvinden en dat FC-Melsbroek nog zolang op de huidige locatie kan blijven.
Hierdoor hebben ze wat tijd gewonnen om de hele infrastructuur te verhuizen.

Heidi Abeloos

Marleen Ral

Gemeentesecretaris

■■

••

Voorzitter gemeenteraad

Gemeentebestuur Steenokkerzeel – Orchideeënlaan 17 – 1820 Steenokkerzeel
TEL: (02) 254 19 00 ■ FAX: (02) 254 19 02 ■ E-MAIL: info@steenokkerzeel.be

•. -·

