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Notulen
1

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

Openbaar
Openbare werken
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Politie van het wegverkeer: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer,
houdende het invoeren van een fietsstraat in de Walenbaan en de Hondenbergweg
(581.15)
Aanleiding:
De vraag tot maatregelen wegens gevaar voor de zwakke weggebruikers in de Walenbaan
en de Hondenbergweg.
Feiten, context en argumentatie:
Op 12 februari 2018 heeft het college het verslag van het politieoverleg van 6 februari 2018
goedgekeurd waarin onder andere besloten werd om een fietsstraat in te voeren in de
Walenbaan en de Hondenbergweg te Perk.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
Er zullen ook enkele logo's op de rijweg worden aangebracht.
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Het plan van de Walenbaan en de Hondenbergweg met aanduiding van de borden als
bijlage.
Juridische overwegingen:
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Op de Walenbaan van de Driesstraat tot de Vilvoordsesteenweg in beide richtingen geldt:
 de fietsstraat wordt afgebakend. Het begin van de fietsstraat wordt aangeduid;
 ook het einde van de fietsstraat wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden F111
- verkeersborden F113.
2. Op de Hondenbergweg van de Kampenhoutsesteenweg tot de Breemstraat in beide
richtingen geldt:
 de fietsstraat wordt afgebakend. Het begin van de fietsstraat wordt aangeduid;
 ook het einde van de fietsstraat wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden F111
- verkeersborden F113.
3. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams
Huis voor de Verkeersveiligheid.
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Politie van het wegverkeer: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer,
houdende het plaatsen van een verkeersremmer aan het kerkhof / recyclagepark
(581.15)
Feiten, context en argumentatie:
Het verslag van het politieoverleg van 3 oktober 2017, goedgekeurd door het college op 23
oktober 2017, houdende onder andere - punt 4 - waarbij voorgesteld wordt om een volle lijn
in de bocht aan te brengen. Ook werd besloten om een verkeersdrempel aan te leggen juist
voor de ingang naar het kerkhof komende vanuit het recyclagepark. Deze drempel zal
worden aangeduid met verkeersborden A14 en F87.
Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017, houdende goedkeuring van het
aanvullend reglement voor het plaatsen van een verkeersremmer en aanbrengen van

4
wegmarkeringen aan het kerkhof / recyclagepark.
Het verslag van het politieoverleg van 6 februari 2018, goedgekeurd door het college op 12
februari 2018, houdende onder andere de belijning aan het kerkhof / recyclagepark niet uit
te voeren. Dit omdat men dan niet meer naar de compostweide / sterrenweide kan afslaan.
Het verkeersbord A51 kan wel geplaatst worden.
Het reglement van 21 december 2017 dient te worden opgeheven en zal worden vervangen
door een aangepast reglement enkel voor de verkeersremmer.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
Het plan met aanduiding van de verkeersdrempel.
Juridische overwegingen:
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet.
Besluit:
Met 19 stemmen voor (Marleen Ral, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jerry Casier, Geert
Laureys, Sato Pollet, Jelle Mombaerts, Clémence Maes, Jan Van hoof, Bart Verstockt,
Danny Liekens, Gilbert Van Ostaede, Johan Vansintejan, Gilbert Jaspers, Jenny
Vandermeiren, Christophe Ponsard, Chris Boeykens, Rudy Peeters, Rony
Blommaert), 1 stem tegen (Luc Van Holle)
1. Op de Coenenstraat juist voor de ingang naar het kerkhof en komende vanuit het
recyclagepark geldt:
 de bestuurders moeten de verkeersdrempel dubbel voorzichtig en met matige
snelheid naderen, zodat zij erover rijden met een snelheid die niet meer bedraagt
dan 30 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
- een drempel.
2. Volgend aanvullend reglement wordt opgeheven:
 Het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 21 december 2017, houdende het plaatsen van een
verkeersremmer en het aanbrengen van wegmarkeringen aan het kerkhof /
recyclagepark.
3. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams
Huis voor de Verkeersveiligheid.

Bibliotheek
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Uitleenreglement E-boeken en E-readers
Aanleiding:
Het bestaande bibliotheekreglement heeft een aanvulling nodig om de uitleen van e-boeken
te reglementeren conform de auteursrechten en leenrechten.
Feiten, context en argumentatie:
Het uitleenreglement regelt de voorwaarden waaraan de ontlener zich moet houden. Er zijn
2 luiken aan de reglementering.
Het eerste deel somt de gebruiksvoorwaarden op wanneer de lener een e-reader van de
bibliotheek ontleent.
Het tweede deel bepaalt de gebruiksvoorwaarden wanneer een lener de e-boeken ontleent
op zijn eigen e-reader.
Het voorstel werd besproken in de beheerraad van 12 februari 2018 en goedgekeurd door
het college van 26/02/2018.
Juridische overwegingen:
Regeling rond auteursrechten en leenrechten
Het gemeentedecreet
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De gemeenteraad gaat akkoord met het uitleenreglement e-boeken en e-readers.
2. De gebruikers worden hiervan in kennis gesteld.

Personeel
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Geïntegreerd organogram n.a.v. integratie gemeente en OCMW - Aanpassing
personeelskader en visietekst
Aanleiding:
Respectievelijk op 29 augustus 2016 en op 14 september 2016 namen het college van
burgemeester en schepenen en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn kennis van het
begeleidingstraject 'Samen-Sporen' van PIVO (in samenwerking met VERA en a3o), ten
belope van maximum 5808 euro en stemden er mee in dat de gemeente en het ocmw zich
hiervoor inschreven. Sinds begin 2017 zijn de gemeentesecretaris, de ocmw-secretaris en
de financieel beheerder actief bezig om dit project uit te werken.
Een eerste stap in het integratieverhaal was de goedkeuring van het
projectplanningsmandaat door het college van burgemeester en schepenen op 10 april
2017 en door het Vast Bureau op 13 april 2017. De gemeenteraad nam kennis van dit
projectplanningsmandaat ‘integratie gemeente en OCMW’ tijdens de zitting van 27 april
2017.
Een tweede stap is de geplande concrete uitvoering van het integratieproject dat zijn basis
vindt in volgende documenten: belanghebbendenbeheer, risicobeheersplan, mijlpalenplan
en communicatieplan. Dit uitvoeringsplan werd besproken binnen de stuurgroep en op het
MAT+ en werd uitgebreid toegelicht aan Marc Verhaeghe en Geert Laureys,
projecteigenaars. Het college keurde het projectuitvoeringsmandaat goed op 26 juni 2017
en de gemeenteraad nam hier kennis van op 21 september 2017.
Feiten, context en argumentatie:
Het projectplanningsmandaat omhelst volgende doelstellingen:
 De medewerkers van de diensten zullen worden gehuisvest op de meest optimale
locatie in het gemeentehuis, in functie van hun taken en relatie tot de burger
 De sociale dienst (ocmw) verhuist naar het gemeentehuis (gelijkvloers), waar aparte
ruimtes worden voorzien waar de sociaal assistenten hun cliënten discreet kunnen

6
ontvangen
 Er komt een centraal onthaal (snelloket) voor alle diensten
 De medewerkers van de ondersteunende diensten werken geïntegreerd
Voor het subproduct 'Personeel' worden volgende doelstellingen vooropgesteld.
 Samenvoegen beide organogrammen
 Samenvoegen van beide managementtteams
 Met beheersovereenkomsten dient het juridisch statuut van de personeelsleden
geregeld te worden (gemeente of ocmw?)
 De huidige gemeentesecretaris neemt het ambt op van algemeen directeur; de
ocmw-secretaris wordt afdelingshoofd voor Personeel en organisatie
(personeelszaken, secretariaat/onthaal en onderwijs en personeelsgericht
preventiebeleid)
 Het personeelsgericht preventiebeleid valt bijgevolg weg bij het afdelingshoofd GGZ
(patrimonium-gericht preventiebeleid blijft hier).
 Het huidig afdelingshoofd interne zaken wordt afdelingshoofd interne en sociale
zaken (sociale dienst, communicatie, ICT, lokale economie, noodplanning).
Het projectdoel dat men voor ogen heeft is:
• Aan de eindstreep ontstaat er een nieuwe lokale organisatie, die een eenheid vormt,
bestaande uit de vroegere gemeente- en ocmw-diensten
• We organiseren de taken, processen en competenties zodanig, dat er efficiënt wordt
samengewerkt
• De dienstverlening is laagdrempelig, toegankelijk, klantvriendelijk en digitaal waar mogelijk
De werkgroep personeel heeft in samenspraak met de afdelingshoofden een ontwerp van
organogram opgemaakt, waarbij er gestreefd werd om volgende doelstellingen te behalen:
 Integratie van de gemeentelijke en OCMW-medewerkers in één structuur
 Optimalisatie van de huidige functies
 Visie op ontwikkeling organisatie, gezien de huidige en toekomstige uitdagingen
 Rekening houdend met de financiële draagkracht van de gemeente
Voor de hele organisatie voorzien we 5,5 bijkomende functies (waarvan er 1,5 momenteel al
in tijdelijk verband zijn ingevuld en bijgevolg budgettair zijn ingecalculeerd):
 1 administratief medewerker secretariaat/onthaal C1-3, voor bemanning snelbalie
 1 administratief medewerker personeelsdienst C1-3
 1 cultuurbeleidscoördinator B1-3
 2 deskundigen openbare werken B1-3 (waarvan 1 al in dienst)
 0,5 administratief medewerker stedenbouw C1-3 (al in dienst)
Daarnaast worden ook enkele interne bevorderingen doorgevoerd,evenals functieniveaus
teruggeschroefd (na uitdoving).
De totaalkost van deze operatie, wanneer volledig uitgevoerd, komt op 119.000 euro/jaar.
Deze raming is gebaseerd op gemiddelde anciënniteiten. Wanneer groen licht wordt
gegeven door de gemeenteraad voor dit organogram, zal de werkgroep een meerjarige
planning uitwerken, voor de uitvoering van dit organogram, met een verspreide financiële
impact.
Dit ontwerp werd besproken met en gesteund door het MAT en de sponsors van het
integratietraject.
In het nieuwe geïntegreerde organogram dat in bijlage is toegevoegd ( = samenvoegen van
beide organogrammen) wordt het OCMW-personeel aangeduid in het oranje en het
gemeentepersoneel in het zwart. Het OCMW-personeel bestaat uit:
 voor de afdeling Interne & Sociale Zaken: de volledige sociale dienst, uitgezonderd 1
administratief medewerker (welzijn: Catharina Van Eycken)
 voor de afdeling Personeel & Organisatie: 1 afdelingshoofd personeel en organisatie
(de vroegere OCMW-secretaris, Elisabeth Dedecker), 1 administratief medewerker
onthaal (Nancy Sterckx) en 1 halftijds schoonmaakster (Ingrid Vancauwenbergh)
 voor de afdeling Financiën: 1 administratief medewerker financiën (Erna Van Opstal)
Open VLD heeft volgende opmerkingen op het ontwerp van geïntegreerd organogram:
 Gaat burgerzaken niet veel minder werk hebben, als er vele A-taken aan het
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onthaal/snelloket afgehandeld worden?
 Waarom B4-B5 van afdelingshoofd Burgerzaken nu al uitvoeren i.p.v. na 10 jaar?
Open VLD is bang dat dit een precedent zou vormen naar het ander personeel toe.
 Cultuurbeleidscoördinator B1-B3/apart afdelingshoofd Vrije Tijd en lokale economie
A4a-A4b: enkel op voorwaarde dat deze ontdubbeling niet meer deze legislatuur
wordt uitgevoerd.
 2de administratief medewerker RO voltijds i.p.v. halftijds + 2de deskundige OW ook in
kader zetten (bestendiging huidige situatie)
 Aanwerving 3de deskundige OW (vooral ook in functie van 2de evaluator arbeiders
en 1ste evaluator ploegbazen): waarom arbeiders niet onder Personeel &
Organisatie (personeeldienst) onderbrengen?
 Uiteindelijk brengt dit geïntegreerd organogram een meerkost teweeg i.p.v. een
besparing. Dit was toch niet de bedoeling van het nieuw decreet lokaal bestuur.
Klaver-N-VA heeft volgende opmerkingen op het ontwerp van geïntegreerd organogram:
 Visie inzake afbouw/uitdoven statutaire benoemingen: Enkel afdelingshoofden en
stedenbouwkundige ambtenaren nog statutair, rest van functies contractueel.
 In een latere fase klusjesmannen eventueel onder werkliedendienst onderbrengen?
Op dit ogenblik niet aan de orde.
 Jeugdfunctionaris: statutair mandaat loopt na 5 jaar af, daarna de functie
contractueel van onbepaalde duur maken.
 Erfgoed/Duurzaamheid/Subsidie – ambtenaar: moeilijk om iemand te vinden die
deze 3 verschillende 'rollen' in 1 functie kan vervullen → eventueel ook op zoek gaan
naar partnerschappen om deze functies in te vullen: bv. via intercommunale of
intergemeentelijke samenwerking.
Naar aanleiding van bovenstaande opmerkingen werden nog volgende wijzigingen in het
organogram en de visietekst aangebracht:
 3de deskundige Openbare Werken B1-B3 is uit het organogram gehaald ->
ploegbazen en arbeiders werden gekoppeld aan 2de deskundige Openbare Werken
 Afdelingshoofd Burgerzaken B4-B5 en afdelingshoofd Openbare Werken B4-B5
blijven gekoppeld aan het loopbaantraject van 10 jaar (zie visietekst)
 Tijdens de volgende legislatuur (2019 – 2024) zal het aantal statutaire
personeelsleden worden afgebouwd rekening houdende met de financiële
consequenties en het behoud van de horizontale en verticale
doorgroeimogelijkheden van de personeelsleden. Doel is om op termijn meer
medewerkers (gemeente en OCMW) te hebben die contractueel dan statutair zijn
(toevoeging aan visietekst).
Op basis van het geïntegreerd organogram is ook het personeelskader aangepast.
Op maandag 12 maart 2018 is hierover syndicaal overleg gepleegd, tijdens dewelke het
ACOD aanwezig was. Het ACOD gaat niet akkoord met de integratie van het OCMW in de
gemeente. Twee aparte rechtspersonen verdienen een eigen directeur is hun stelling. Het
ACV Openbare Diensten was niet aanwezig op het syndicaal overleg maar heeft via e-mail
van 14 maart 2018 (zie bijlage) laten weten het ook niet eens te zijn met de beslissing om
het OCMW te integreren in de gemeente. Zij zullen tevens nooit akkoord gaan met een
personeelskader waarin alle statutaire functies uitdovend zullen geplaatst worden.
Ondanks het protocol van niet-akkoord vanwege het ACOD en ACV blijven we dit voorstel
van geïntegreerd organogram verdedigen omwille van de decretale verplichting tot een
geïntegreerd organogram.
Juridische overwegingen:
 Gemeentedecreet 15 juli 2005.
 OCMW-decreet 19 december 2008.
 Decreet Lokaal Bestuur 21 december 2017.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad keurt het geïntegreerd organogram gemeente - OCMW, samen met het
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aangepaste personeelskader en de visietekst, goed.
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Functiebeschrijving financieel directeur
Aanleiding:
Vanaf 25 februari 2018 is Luk Vandeuren, financieel beheerder van de gemeente - en via
beheersovereenkomst ook van het OCMW - ambtshalve financieel directeur bij de
gemeente.
Feiten, context en argumentatie:
Het decreet lokaal bestuur werd in het Vlaams Parlement goedgekeurd op 21 december
2017; deze tekst werd op 15 februari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waarna
bepaalde artikelen (deel 6 - titel 2 - hoofdstuk 2 - artt. 581-589) 10 dagen later in voege
traden.
Het decreet lokaal bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW, met behoud
van afzonderlijke rechtspersonen. De ambtelijke integratie - zoals in dit decreet voorzien zal in de eerste plaats vorm krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de
nieuwe figuur van algemeen en financieel directeur, die in de plaats treedt van de huidige
gemeente- en OCMW-secretaris, respectievelijk financieel beheerder van gemeente en
OCMW.
Het decreet voorziet in artikel 162 dat er in elke gemeente één algemeen en één financieel
directeur is, die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij beide ambten worden
uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente.
De nieuwe algemeen en financieel directeur zullen de taken en bevoegdheden uitoefenen,
die overeenkomstig het gemeentedecreet en het OCMW-decreet aan de secretarissen en
financieel beheerders toekomen.
Er werd een nieuw ontwerp van functiebeschrijving van de financieel beheerder opgemaakt,
dat ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd.
Juridische overwegingen:
Decreet lokaal bestuur
Gemeentedecreet
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad keurt de aangepaste functiebeschrijving van de financieel directeur goed.

Secretaris
Bijkomende agendapunten gemeenteraadsleden :
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Vraagstelling of het een verplichting was van het Decreet Lokaal bestuur dat het
OCMW en de gemeentediensten in hetzelfde gebouw zullen werken? (Gilbert Van
Ostaede)
Aanleiding:
Gilbert Van Ostaede geeft toelichting over dit agendapunt.
Besluit:
Marc Verhaeghe antwoordt dat het MAT dit heeft voorgesteld. Het college heeft dit
goedgekeurd, op voorwaarde dat het Sociaal huis een sociale bestemming zal krijgen.
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Vraagstelling over de totale kostenramingen voor de integratie OCMW - gemeente.
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(Gilbert Van Ostaede)
Aanleiding:
Gilbert Van Ostaede geeft toelichting over dit agendapunt :
Om een duidelijk overzicht te krijgen, wat zijn de totale kosten ramingen voor :
* De verbouwing van het gemeentehuis voor integratie OCMW in gemeente . (€430 000)
* De verhoogde personeelskosten door integratie van OCMW in gemeente . (€119 000 )
* De ICT investeringen specifiek voor OCMW integratie in gemeente
* De communicatie investeringen voor OCMW integratie in gemeente
Motivatie : Zie presentatie " Decreet Lokaal Bestuur " Presentatie voor raadsleden
15.3.2018.
Besluit:
Jelle Mombaerts antwoordt dat er inderdaad € 430.000 voorzien was en de raming was
hoger, maar er is een overleg gepland met de architect op 16 april waarin zal besproken
worden om dit te verlagen.
De reële kostprijs van het nieuwe organogram is € 45.000 + 30% van de Algemeen
Directeur en de Financieel Directeur = € 85.000.
Voor de Financieel Directeur is dit vanaf 25 februari 2018. Voor de Algemeen Directeur is dit
vanaf 1 augustus 2018.
ICT= alle kosten waren al voorzien en nodig, enige extra kost is verhuis server (2500 euro).
Samen sporen 5800 voor gemeente.
Sociaal huis kan ook financieel een meerwaarde betekenen.
Rony Blommaert: ook de verbruikskosten voor het sociaal huis vallen weg, is het mogelijk
om hier een raming van te maken op jaarbasis?
Jelle: we zullen dit opzoeken. Hangt er ook van af welke nieuwe bestemming het sociaal
huis krijgt.
9

Vraagstelling over het niet realiseren van de voetweg in Steen3. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Vanaf de eerste plannen over Steen III is er zowel in de Gecoro, als hier op de
gemeenteraad gepleit om een voetweg/doorsteek te voorzien van uit de Perksesteenweg tot
aan de Haachtsesteenweg.
( Zie in bijlage ons pleidooi van enkele jaren geleden, toen het project pas werd
voorgesteld.)
Zo maakt de gemeente de toegang tot Steen III aantrekkelijk voor mensen die het openbaar
vervoer gebruiken. ( Op de Perksesteenweg zijn er bushaltes voor en na de site van Steen
III.
Deze doorsteek zou ook de alternatieve voetweg zijn voor de voetweg die nu over het
militair domein loopt.
Nu blijkt volgens de werfleider dat de doorsteek NIET wordt gerealiseerd.
Klopt dat? Indien ja, waarom niet?
Besluit:
Wim Mombaerts antwoordt dat:
 er nu een straat is gemaakt, waarnaast een trage weg zal gemaakt worden voor
voetgangers/fietsers.d
 dit pas gerealiseerd zal worden in de tweede fase, er zijn momenteel nog
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onderhandelingen met FOD Defensie en Taxi Hendriks.
in het RUP die trage weg zal voorzien worden.

Vraagstelling over de afsluiting van de Lambrechtstraat. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Veel inwoners van Melsbroek zijn niet te spreken over de afsluiting van de Lambrechtstraat.
De uitbater van Lukoil ook niet. En de vrachtwagens die nu niet meer kunnen indraaien en
heel de straat blokkeren ook niet.
Schepen Mombaerts zei op de vorige GR dat de gemeente er niets mee te maken heeft.
Dat het een zaak is van Lukoil, POM en het AWV.
Zou de schepen dit willen staven? Kan het bestuur deze ingreep motiveren?
Verdedigen?
Besluit:
Wim Mombaerts antwoordt dat :
 de gemeente vroeger vaak klachten kreeg van bewoners Lambrechtsstraat over
sluikverkeer.i
 in februari 2018 deze inwoners werden verwittigd dat de veranderingen gingen
ingevoerd worden, hier kwamen geen klachten over.
 er een deal was tussen Lukoil nationaal, de POM en AWV over de afsluiting van de
straat, daar is de gemeente niet bij betrokken.
 traag verkeer er nog wel door kan, geen auto's meer.
 Wim een raadsbesluit zal overmaken aan de gemeenteraad.
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Vraagstelling over voetweg 44. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Tot enkele maanden geleden wist niemand dat de groene berm langs het oplopend stukje
Thubenstraat eigenlijk een voetweg was. Voetweg 44. Sinds een buurtbewoner het gras
van deze berm gemaaid heeft, wordt dit groen voetpad door tientallen mensen, groot en
klein, gebruikt. Voetweg 44 verbindt dan ook op een veilige manier voetweg 29 met het
voetpad van de Roekensstraat.
Waarom werd voetweg 44 niet ingedeeld bij de prioritaire te openen voetwegen?
Waarom werd en wordt deze voetweg nooit onderhouden door de gemeente?
Besluit:
Wim antwoordt dat er in het verleden participatieavonden werden georganiseerd voor de
inwoners om de prioritaire trage wegen te bepalen; voetweg nr. 44 hoorde hier niet bij.
Voetweg nr 44 hoort wel bij de opdracht van de externe aannemer om dit te maaien, maar
dit lukt vaak niet omdat mensen zich daar parkeren, ondanks parkeerverbod.
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Vraagstelling over het ontbreken van de verslagen van verschillende adviesraden op
de gemeentelijke webstek. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Op de gemeentelijke webstek staan de 9 adviesraden en de beheerraad van de bib opgelijst
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onder de rubriek ADVIESRADEN. De meeste raden hebben na de beschrijving van de
doelstelling, werking en samenstelling ook een lijst met alle verslagen van de vergaderingen
staan. Sommige adviesraden hebben onvolledige lijsten, andere adviesraden hebben
helemaal geen verslag.
Bij de beheerraad van de bib staan er geen verslagen, bij de milieuraad staan er maar
18 verslagen vermeld, beginnend op 04/09/2014 en eindigend op 09/11/2017, bij de
GECORO staat er geen enkel verslag opgelijst., etc.
VRAAG : Omdat we ‘openbaarheid van bestuur’ en transparantie naar de burgers toe
belangrijk vinden;
- Waarom staan de verslagen van de GECORO niet op de site?
- Kunnen alle verslagen van alle adviesraden - van ten minste deze legislatuur eindelijk volledig op de webstek geplaatst worden?
Besluit:
Geert Laureys antwoordt dat :
 dit al eens wordt vergeten door het personeel. We zullen het personeel hiervan
opnieuw verwittigen dat ze, na de goedkeuring van het verslag, het verslag op de
gemeentelijke website moeten plaatsen.
 de verslagen van de Gecoro kunnen niet worden gepubliceerd op de website. In het
huishoudelijk reglement staat dat dit een besloten vergadering is, omdat er
privacygevoelige info instaat. In de toekomst biedt het intranet mogelijk wel een
oplossing voor de raadsleden.
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Voorstel om in te stappen in een grootschalige meetingsactie van fijnstof en
ultrafijnstof in samenwerking met Civic Lab om zo de luchtkwaliteitsproblematiek in
Steenokkerzeel aan te kaarten. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
We leven in België, in Vlaanderen duidelijk in science fiction tijden. De ene dag na de
andere verschijnen er artikels over hoe ongezond het Belgisch en voornamelijk het Vlaams
leefmilieu is. Onze organen, bloedbanen en hersens bevatten toxische microplastics,
ultrafijnstof partikels, roet, polluenten, etc. Onze kinderen hebben kankerverwekkende
roetdeeltjes in hun plas. …
We verstikken in de vuile lucht die we inademen. En de overheid blijft palaveren en weigert
de noodzakelijke radicale beslissingen te nemen.
Er zijn in België amper 102 meetstations om de kwaliteit van de lucht te meten. 71 in
Vlaanderen (op 308 gemeenten) , 22 in Wallonië (op 262 gemeenten) , 12 in het Brussels
gewest ( op 19 gemeenten)
En de Vlaamse overheid wil het aantal meetstations nog verminderen.
In Steenokkerzeel staan er 2 meetstations. Eentje op luchthavengebied en eentje wat
verderop in de Keizerinlaan in Steenokkerzeel. Meettoestel SZ40De resultaten van de
maand februari waren desastreus ! 15 dagen piekte de vervuiling boven het alarmpeil. (
Volgens de EU richtlijnen mag men maar 25 dagen op een jaar boven de limiet uitkomen.
Volgens WHO maar 10 dagen boven 10 microgram/kuub)
De richtlijnen van de EU zijn afdwingbaar, die van de WHO jammer genoeg niet.
Willen we de luchtkwaliteitsproblematiek aankaarten en aanpakken, dan moeten we
studiecijfers en meetresultaten op tafel kunnen leggen.
Niet alleen van date ne officele meetstation in Steenokkerzeel, maar vanuit de drie dorpen
en verspreid over de oppervlakte. ( Vergeet niet dat de vervuiling van Schiphol meetbaar is
tot 7 km van Schiphol vandaan.)
Daarom vraag ik bij deze of de gemeente bereid is om samen met Groen Steenokkerzeel
en alle verenigingen die willen meedoen, in samenwerking met http://www.civiclab.be/ ,
https://www.openknowledge.be/ en https://luftdaten.info/ in te stappen in een
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grootschalige metingsactie van fijnstof en ultrafijnstof.
Civic Lab assembleert met een team de meettoestellen. (2 types: regenbuistype en
vogelhuistype )
En zorgt ook voor de verwerking van de data via luftdaten. De sensoren gaan minstens 2
jaar mee.
Tussenkomsten:
Jerry Casier vindt dit een goed initiatief. Met de voorgestelde meters kan je echter geen
ultrafijn stof meten, wel fijn stof. Hij stelt zich wel vragen bij de precisie van deze toestellen.
Tevens vraagt Jerry hoe Bart de samenwerking ziet met Groen.
Bart Verstockt antwoordt :
 er zijn al meters door Groen, die kost moet de gemeente al niet dragen
 de meters zijn van goede kwaliteit
 In Duitsland en Scandinavië gebruiken ze deze toestellen al lang
Jerry stelt voor dat over het principe wordt gestemd en dat dit vervolgens wordt uitgewerkt
door gemeente, in samenwerking met Groen.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Akkoord.
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Toepassing GDPR (General Data Protection Regulation). (Jan Van hoof)
Aanleiding:
Jan van hoof geeft toelichting over dit agendapunt :
FEITELIJKE GEGEVENS
1. Op de Gemeenteraad van 18 januari 2018 werd het punt m.b.t. de thermografische
luchtfoto’s (gr/18/000) sine die verdaagd, o.m. na mijn tussenkomst i.v.m. de toepassing van
nakende inwerkingtreding van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming –
General Data Protection Regulation).
2. In “Havinieuws” - de nieuwsbrief van Haviland - die mij op 28 februari ll. per e-mail werd
verstuurd, staat het volgende te lezen:
13 gemeenten maken samen thermografische luchtfoto
De gemeenten Bierbeek, Boutersem, Boortmeerbeek, Hoegaarden, Kampenhout,
Kortenaken, Landen, Lebbeke, Opwijk, Steenokkerzeel, Tienen, Wezembeek-Oppem en
Zoutleeuw laten deze winter gezamenlijk een thermografische luchtfoto van hun
grondgebied maken. Het project is een samenwerking tussen de verschillende gemeenten,
de intercommunales Interleuven en Haviland en de Franse firma Action Air.
Luchtthermografie maakt het mogelijk om de warmteverliezen van daken zichtbaar te
maken. Een tweemotorig vliegtuig, uitgerust met een infraroodcamera, vliegt ’s nachts over
de gemeenten en detecteert de thermische straling. De vluchten worden in de winter
uitgevoerd en moeten gebeuren wanneer de klimatologische omstandigheden gunstig zijn:
een heldere nacht, kouder dan 5° Celsius, geen neerslag (sneeuw of regen) en geen of
weinig wind.
De toelichting bij het agendapunt zoals op 18/01/2018 behandeld, maakte geen melding van
de tussenkomst, medewerking, of wat dan ook van Haviland.
VRAGEN
1. Klopt het dat het project inderdaad een samenwerking is tussen verschillende
gemeenten en o.m. Haviland (want in de toelichting van schepen Jerry Casier is er
enkel sprake van Interleuven? Zo, ja welk is de rol van Haviland daarin en aan welke
voorwaarden ?
2. Werden de “partners” bij het project op de hoogte gebracht van de
gemeenteraadsbeslissing om het dossier te verdagen ? Spreekt Haviland dan ook
niet voor zijn beurt met dergelijke communicatie ?
3. Is er al meer informatie over de toetsing van het project aan de inwerking van de
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GDPR ?
Besluit:
Jerry Casier antwoordt dat :
 Interleuven de foto's maakt; Haviland zorgt voor de verwerking van de foto en de
nazorg. Dit doen ze voor 6.000 euro.
 Haviland en Interleuven op de hoogte is gebracht van het standpunt van de
gemeenteraad.
 Wij hebben zelf contact opgenomen met de Privacycommissie, die bevestigde dat er
geen probleem met dit project. Ook Haviland heeft advies gevraagd in kader van de
GDPR, maar dit advies was om er toch voorzichtig mee om te springen, want er zijn
nog interpretatieproblemen.
 Blurren van de foto is mogelijk, maar kan mogelijk kostelijk. Je kan de foto ook niet
publiceren, maar eerder een tekst of een voorbeeldfoto om te mensen te mobiliseren
om hun huis te komen bekijken.
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Vraagstelling over de renovatie van het kloostergebouw en het nieuwe schoolgebouw
voor Sint-Cajetanus te Perk. (sp.a-fractie)
Aanleiding:
Rudy Peeters geeft toelichting over dit agendapunt :
Na de paasvakantie wordt er werk gemaakt van de renovatie van het kloostergebouw en het
nieuwe schoolgebouw voor de Sint-Cajetanus school te Perk. Gezien de tijdsmelding
werden wij graag bericht over :
- de daadwerkelijke planning van werkzaamheden
- het resultaat van de vooropgestelde doelstelling van de 10 % besparing binnen het
gunningsbedrag ten voordele van de gemeente.
- het tijdstip en ontvangstbewijs van de toelage door KOPS
- bevestigingsbewijs van voldoende solvabiliteit van KOPS om hun aandeel binnen de
nieuwe afgesproken verdeelsleutel na te komen
Besluit:
Kurt Ryon antwoordt dat:
 de werken zullen beginnen begin april
 er 300 werkdagen zijn voorzien
 Najaar 2018: kantschoolje
 September 2019 - verhuis naar nieuwbouw
 Sept 2020 - verhuis naar renovatie
 Gunning 13 maart 2018 - aannemer moet nu op zoek naar besparingen bij uitvoering
 Kops heeft een brief gekregen van Agion, waarin de toelagen worden toegezegd,
voor het voorziene bedrag van 1.550.780 euro.
 Kops heeft een bewijs van het leningsbedrag voorgelegd door Belfius; Agion stelt
zich borg voor de solvabiliteit van Kops.
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Bedenkingen over het huidig inschrijvingssysteem van onze scholen. (sp.a-fractie)
Aanleiding:
Rudy Peeters geeft toelichting over dit agendapunt :
Wederom moesten ouders kamperen om hun kinderen in één van onze scholen in te
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schrijven. Dit roept volgende bedenkingen bij ons op :
- Bedenking 1 : Onze fractie vraagt om onmiddellijk werk te maken van een
inschrijvingssysteem voor Steenokkerzeel waarna deze kampeertoestanden tot
een verleden behoren.
- Bedenking 2 : Hebben alle ouders uit Steenokkerzeel hun kinderen in de gemeente
kunnen inschrijven ?
Besluit:
Kurt Ryon antwoordt als volgt:
 Er bestaan geen degelijke inschrijvingssystemen, dit sluit het kamperen niet
helemaal uit.
 Sinds 2015 wordt hierover gepraat met alle schooldirecties van Steenokkerzeel; zo'n
systeem kan de vrijheid van schoolkeuze beperken als de lijst vol is.
 Minister Crevits wil een systeem voor heel Vlaanderen ontwikkelen, daar willen we
op wachten, was beloofd voor 2018, maar hier blijkt voorlopig geen akkoord over te
zijn.
 Er zou in Steenokkerzeel een systeem kunnen opgezet worden (LOB), waarover alle
directies het eens zijn; je moet dan echter met contingenten werken, d.w.z. 20 %
voor kansengroepen voorbehouden; dit is een probleem voor gemeenten zoals de
onze. Dit kan problemen creëren voor onze inwoners.
 Zo'n systeem kost 5.000 euro, en werk moet door gemeentepersoneel uitgevoerd
worden, niet door scholen zelf.
 Er waren voldoende plaatsen voor alle kinderen van het dorp, kamperen was niet
nodig. Voor de hogere klassen zijn er 6 kinderen niet ingeschreven.
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Vraagstelling over het sponsorbedrag voor 2018 van Infrax ter ondersteuning van een
maatschappelijk initiatief. (sp.a-fractie)
Aanleiding:
Rudy Peeters geeft toelichting over dit agendapunt :
Infrax stelt voor 2018 een sponsorbedrag ter beschikking voor de ondersteuning van een
maatschappelijk initiatief. De gemeente stelt daartegenover het project "nieuwjaarsreceptie
voor bevolking 2018".
Onze fractie stelt voor, gezien het totaal beschikbaar sponsorgeld(incl 2017), om met het
bedrag van 2018
daadwerkelijk maatschappelijke initiatieven op gebied van
zorg,veiligheid,energie,duurzaamheid,
vervoer
en ontwikkelingssamenwerking
te
ondersteunen.
Besluit:
Geert Laureys antwoordt dat we dit niet doen. Is al een aantal jaren hiervoor ingediend. Op
de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie is iedereen welkom, is bruisend Steenokkerzeel.

Mondelinge vragen
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Wifi voor iedereen op publieke plaatsen (CD&V)
Aanleiding:
Chris Boeykens: Europa voorziet middelen om Wifi te voorzien op publieke plaatsen.
Is op 20 maart binnengekomen, gaat Steenokkerzeel hier een aanvraag indienen. Je
riskeert niets met je in te schrijven.
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Besluit:
Geert Laureys: we hebben deze mail ook binnengekregen, de ICT-dienst heeft dit bekeken,
maar we hebben dit nog niet besproken.
We zullen dit dringend bekijken.
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Nachtwinkel (sp.a)
Aanleiding:
Johan Vansintejan zegt dat in het verslag van 13 maart 2018 dat er een hoorzitting is
geweest over de nachtwinkel, maar er staat geen besluit?
Besluit:
Kurt Ryon: het besluit volgt de volgende week.
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Fout parkeren (Vlaams Belang)
Aanleiding:
Luc Van Holle vraagt of het college iets kan doen aan het fout parkeren?
Besluit:
Kurt Ryon: misschien worden deze mensen wel beboet met GAS-boetes? Onze politie is
heel actief en zet daar op in.

Heidi Abeloos
Gemeentesecretaris

Marleen Ral
Voorzitter gemeenteraad

