Wezembeek-Oppem, 16 januari 2018

Overzichtslijst van de gemeenteraadsbesluiten d.d. 21 december 2017
(In toepassing van artikel 252 § 1 van het gemeentedecreet)

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE VERGADERING,
1.

stelt de dotatie voor het dienstjaar 2018 aan de politiezone W OKRA vast op 2 683 149,41 euro en schrijft
daartoe een afgerond bedrag in van 2 683 149 euro in het gemeentebudget van het dienstjaar 2018.

2.

stelt het aangepaste meerjarenplan 2014-2019, bestaande uit de strategische nota, het financiële
doelstellingenplan (schema M1), de staat van het financiële evenwicht (schema M2) en de motivering van
de wijzigingen, vast.

3.

keurt het budget 2018, volgens de beleids- en beheerscyclus, goed.

4.

stelt de gemeentelijke opcentiemen in het kader van de belasting op de onroerende voorheffing voor de
aanslagjaren 2018 en 2019 vast op 535.

5.

herziet de aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting voor de aanslagjaren 2018 en
2019 en verlaagt genoemde belasting van 7,50 % naar 7,20 %.

6.

stelt het belastingreglement op de omgevingsvergunningen, met ingang van 1 januari 2018, vast en heft
de reglementen houdende contantbelasting op milieu- en natuurvergunningen met ingang van
1 augustus 2007, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 20 april 2009, en houdende
contantbelasting op stedenbouwkundige aanvragen, inlichtingen en attesten, vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 19 mei 2014, op.

7.

stelt het belastingreglement op de reclame- en uithangborden, met ingang van 1 januari 2018, vast en
heft de reglementen houdende de belasting op de lichtreclames, vastgesteld door de gemeenteraad in
zitting van 28 oktober 2002, en houdende de belasting op de reclame- en de uithangborden, vastgesteld
door de gemeenteraad in zitting van 23 juni 2003, op.

8.

a) keurt het aangepaste strategisch meerjarenplan 2014-2019 ingevolge budgetwijziging 2017/1 van het
OCMW, goed,
b) neemt kennis van de budgetwijziging 2017/1 van het OCMW.

9.

a) keurt het aangepaste strategisch meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW, goed,
b) neemt kennis van het budget 2018 van het OCMW.

10. kent aan het OCMW een investeringstoelage toe van 4 600 euro voor de vervanging van
waterverwarmers in het LOI-gebouw, gelegen Pachthofdreef 70.
11. kent aan het OCMW een investeringstoelage toe van 6 700 euro voor het uitvoeren van
herstellingswerken in het kader van vochtbestrijding aan het administratief gebouw van het OCMW.
12. kent aan het OCMW een investeringstoelage toe van 5 500 euro voor de vervanging van de technische
installatie in het strijkatelier van het OCMW.
13. stelt de dotatie aan de HULPVERLENINGSZONE VLAAMS-BRABANT W EST, dienstjaar 2018, vast op
586 669,71 euro te betalen in 12 maandelijkse schijven van 48 889,14 euro.
14. kent aan de intercommunale INTERZA maandelijkse voorschotten van 90 273,64 euro toe op de bijdragen
voor de basisdienstverlening voor het dienstjaar 2018.

15. neemt, overeenkomstig artikel 101 van het gemeentedecreet, kennis van het verslag van de heer
Marc VAN DEUREN, gemeentesecretaris, over de organisatie en de werking van het interne
controlesysteem.
16. actualiseert met ingang van 1 januari 2018 de definitie dagelijks bestuur en vraagt het college van
burgemeester en schepenen op trimestriële basis verslag uit te brengen met betrekking tot de gunning
van de overheidsopdrachten die worden beschouwd als opdrachten van dagelijks bestuur; heft de
beslissingen van de gemeenteraad van 12 februari 2007 houdende vaststelling van de opdrachten van
werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur enerzijds en houdende vaststelling van de wijze
van gunnen van opdrachten van werken, leveringen en diensten gefinancierd met kredieten opgenomen
in het investeringsbudget anderzijds, op met ingang van 1 januari 2018.
17. keurt de kosten van de dienstverlening van de intercommunale INTERZA in het dienstjaar 2018, met
betrekking tot de wekelijkse ophalingen van gft in de periode maart-december voor een bedrag van
58 000 euro, goed.
18. bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 november 2017 houdende
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente voor het bijwonen van de
algemene vergadering van de intercommunale INTERZA op 13 december 2017.
19. bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 november 2017 houdende
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor het bijwonen van de
algemene vergadering van de intercommunale HAVILAND op 13 december 2017.
20. neemt kennis van de conceptnota ‘hervorming van het PWA-stelsel: naar een nieuw instrument
“Wijk-werken” binnen het Vlaamse activeringsbeleid’ en stemt in met het voorstel in te stappen in het
nieuwe wijk-werkenstelsel, georganiseerd door de intercommunale HAVILAND waarvan de gemeente
vennoot is; verklaart zich akkoord met de prijs van 7,45 euro per wijkwerkcheque.
21. keurt het contract voor waterlevering tussen VIVAQUA en het gemeentebestuur, alsook de
driepartijenovereenkomst tussen VIVAQUA, het gemeentebestuur en de VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR
W ATERVOORZIENING (DE W ATERGROEP), goed; machtigt het college van burgemeester en schepenen het
leveringscontract en het tripartiete addendum te ondertekenen.
22. keurt het tarief van de bijdrage voor opvang en transport (BOT) en de vergoeding voor eigen waterwinners
(VEW) voor het dienstjaar 2018, goed.
23. keurt de tenlasteneming van het gemeentelijke aandeel, ten bedrage van 5 013,74 euro excl. btw, in de
kosten van het overlegorgaan, opgericht op initiatief van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en gelast met
het onderzoek naar de verschillende mogelijke pistes inzake de uittreding uit VIVAQUA, goed.
24. keurt de huurovereenkomsten met betrekking tot de vergaderzaal en de conciërgewoning, beide gelegen
Sterrenveld 28 en eigendom van de GEWESTELIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR VOLKSHUISVESTING CVBA, goed;
gelast het college van burgemeester en schepenen met de verdere uitvoering van deze beslissing.
25. brengt positief advies uit over de organisatie van vast cameratoezicht op het ganse grondgebied van de
gemeente door de intercommunale INTERZA.
26. keurt het reglement vast cameratoezicht op het openbaar domein, met ingang van de dag van
bekendmaking, goed.
27. keurt het gebruik van het gemeentelijk wapenschild als basis van het logo van de vereniging VZW ERFGOED
W EZEMBEEK-OPPEM, goed, voor zover dit gebruik zich uitsluitend situeert binnen de doelstelling van de
vereniging.
28. stelt, teneinde bijkomend advies in te winnen, de behandeling van het agendapunt promotieopdracht van
werken voor het ontwerpen, bouwen en prefinancieren van een administratief centrum, school, parking,
openbaar domein, en private ontwikkeling in het kader van de centrumontwikkeling van WezembeekOppem – Goedkeuring tussenkomst in de onkosten van de inschrijvers m.b.t. het (voor)ontwerp uit tot
een volgende zitting van de gemeenteraad.
29. keurt het tracé van de nieuwe verbindingsweg tussen de Louis Marcelisstraat en de Wijngaardlaan in het
kader van de centrumontwikkeling van Wezembeek-Oppem, goed.

30. keurt de PPS-overeenkomst, inclusief alle bijlagen, die zal worden afgesloten tussen de gemeente en de
opdrachtnemer in het kader van de opdracht promotieopdracht van werken voor het ontwerpen, bouwen
en prefinancieren van een administratief centrum, school, ondergrondse parking, openbaar domein, en
private ontwikkeling in het kader van de centrumontwikkeling van Wezembeek-Oppem, goed.
31. keurt goed dat tijdens de tijdelijke huisvesting in het kader van het NAC de telefonie gedurende
36 maanden zal gevoerd worden via een Cloud-toepassing voor een geraamde kostprijs van 66 550 euro
(incl. 21 % btw) op basis van 60 toestellen; gunt deze opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
32. keurt de straatnaam “Henriette Lauwerslaan – Avenue Henriette Lauwers” voor het nieuwe woonerf ter
uitvoering van fase 2 van deelplan 1 van het RUP Kloostertuin definitief goed, en voorziet in een later
stadium van het bouwproject de plaatsing van een informatiebord met allerhande historische ‘weetjes’ op
de site.
33. keurt de lastvoorwaarden goed voor de aanstelling van een aannemer voor de uitbreiding van de
gemeentelijke loods, Kerkhofstraat 50, voor een geraamde kostprijs van 775 823,32 euro
(incl. 21 % btw); gunt deze opdracht bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking.
34. keurt de lastvoorwaarden goed voor de aankoop van werfcontainers, voor een geraamde kostprijs van
39 930 euro (incl. 21 % btw); gunt deze opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
35. keurt de meeruitgave, voor een bedrag van 3 654,68 euro (incl. 21 % btw), voor de ophaling en verwerking
van gemeentelijke bedrijfsafvalstoffen tijdens de dienstjaren 2018 en 2019, goed.
36. keurt de lastvoorwaarden goed voor het onderhoud en de herstelling van een compressor Atlas Copco
en toebehoren tijdens de dienstjaren 2018 en 2019, voor een geraamde kostprijs van 4 840 euro
(incl. 21 % btw); gunt deze opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
37. keurt de meeruitgave, voor een bedrag van 280,72 euro (incl. 21 % btw), voor het onderhoud van de
verlichting van de sportvelden tijdens de dienstjaren 2018 en 2019, goed.
38. gaat akkoord met de aankoop van 3 x 7 modules containerklassen, zoals deze in het kader van een
openbare verkoop worden aangeboden door de gemeente As; machtigt het college van burgemeester en
schepenen tot een verdere afhandeling van dit dossier.
39. bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 september 2017
houdende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming, de gunningswijze, met name de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, en de uit te nodigen firma's voor de
opdracht “Aankoop van een nieuwe verwarmingsinstallatie voor de Franstalige gemeentelijke
kleuterschool "HET HOEVEKE", dienstjaar 2017” wat betreft artikels 1 en 2.
40. past het gemeenteraadsbesluit van 8 november 2004, aangepast bij gemeenteraadsbeslissingen van
10 september 2012, 17 december 2012, 4 februari 2013 en 24 oktober 2016, houdende vaststelling
politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, ingevolge de bezetting van
de eerste woongelegenheden in de nieuwe wijk “Kloostertuin” en de voorziening van ondergrondse
afvalinzameling op deze locatie, aan.
41. past het gemeenteraadsbesluit van 31 maart 2014, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissingen van
30 maart 2015, 15 december 2015 en 24 oktober 2016, houdende vaststelling retributiereglement op de
inzameling en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen vanaf 1 april 2014, ingevolge de bezetting
van de eerste woongelegenheden in de nieuwe wijk “Kloostertuin” en de voorziening van ondergrondse
afvalinzameling op deze locatie, aan.
42. keurt de samenwerkingsovereenkomst inzake ophalen en bewaren van gevonden dieren met de
vzw VETAS voor een looptijd van 2 kalenderjaren, met ingang van 1 januari 2018, goed.
43. keurt de principiële beslissing tot samenaankoop via intergemeentelijke samenwerking met HAVILAND
INTERCOMMUNALE IGSV waarbij HAVILAND optreedt als opdrachtencentrale voor de aankoop van de
IT-klimaattool van Futureproofed, goed.

44. keurt de motie betreffende de verlaging van de snelheid op de R0, goed.
45. stemt in met de deelname aan het project SilvaTerra – Ondertunneling & overkapping R0-Oost,
inbegrepen het medefinancieren van de ecologische en economische haalbaarheidsstudie.
46. keurt de convenant, Vervangingen van korte afwezigheden – Scholengemeenschap “RAND-NED”, goed.
47. keurt de convenant, Vervangingen van korte afwezigheden – Scholengemeenschap “RAND-FR”, goed.
48. beslist van 19 tot 23 maart 2018 voor de leerlingen van de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool
“DE LETTERBIJTER” zeeklassen in te richten in het vakantieverblijf “DE ZEEKAMEEL” te 8434 Lombardsijde:
- van 21 tot 23 maart 2018 voor de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar, en stelt het aandeel van de
ouders in de organisatiekosten vast op 60 euro per kind,
- van 19 tot 23 maart 2018 voor de leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar, en stelt het aandeel
van de ouders in de organisatiekosten vast op 95 euro per kind.
49. beslist van 23 tot 25 mei 2018 voor de leerlingen van het 1ste leerjaar van de Franstalige gemeentelijke
basisschool “HET HOEVEKE” muziek- en natuurklassen in te richten in “GÎTE D’ETAPE DE W ANNE” te
4980 Trois-Ponts, en stelt het aandeel van de ouders in de organisatiekosten vast op 70 euro per kind.
50. beslist van 6 tot 8 juni 2018 voor de leerlingen van het 2de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke
basisschool “HET HOEVEKE” hoeveklassen in te richten in “FERME DU CHANT D’OISEAUX” te 5300 Landenne
Sur Meuse, en stelt het aandeel van de ouders in de organisatiekosten vast op 60 euro per kind.
51. beslist van 19 tot 23 maart 2018 voor de leerlingen van het 3de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke
basisschool “HET HOEVEKE” zeeklassen in te richten in het “HOTEL SANDESHOVED” te 8620 Nieuwpoort, en
stelt het aandeel van de ouders in de organisatiekosten vast op 90 euro per kind.
52. beslist van 23 tot 27 april 2018 voor de leerlingen van het 4de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke
basisschool “HET HOEVEKE” bosklassen in te richten in “LES AUBERGES DE JEUNESSE
DE BOUILLON” te 6830 Bouillon, en stelt het aandeel van de ouders in de organisatiekosten vast op 90 euro
per kind.
53. beslist van 23 tot 27 april 2018 voor de leerlingen van het 5de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke
basisschool “HET HOEVEKE” patrimoniumklassen in te richten achtereenvolgens in “LES AUBERGES DE
JEUNESSE DE MALMEDY”, “LES AUBERGES DE JEUNESSE DE LIÈGE”, “LES AUBERGES DE JEUNESSE DE NAMUR“
en “LES AUBERGES DE JEUNESSE DE MONS”, en stelt het aandeel van de ouders in de organisatiekosten
vast op 110 euro per kind.
54. beslist van 17 tot 25 maart 2018 voor de leerlingen van het 6de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke
basisschool “HET HOEVEKE” sneeuwklassen in te richten in Torgnon, Val d’Aoste in Italië en stelt het
aandeel
van
de
ouders
in
de
organisatiekosten
vast
op
380 euro
per
kind;
aanvaardt de tussenkomst van het oudercomité in de organisatiekosten van de sneeuwklassen schooljaar
2017-2018, zijnde het aandeel van de ouders ten bedrage van 380 euro per deelnemende leerling.
55. verleent voor het dienstjaar 2017 een toelage ‘humanitaire hulp’ van 3 650 euro aan HET RODE KRUIS
VLAANDEREN ten behoeve van de vluchtelingen uit Myanmar’s noordelijke staat Rakhine in Bangladesh.
56. bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 december 2017 houdende
goedkeuring toetreding eerstelijnszone Druivenstreek; machtigt het college van burgemeester en
schepenen de engagementsverklaring te ondertekenen en de verdere nodige uitvoerende stappen te
ondernemen.
57. kent voor het dienstjaar 2017 de hierna vermelde subsidies toe aan de erkende jeugdverenigingen:
Registratiesleutel
in budget 2017

Vereniging

9/4/1/1-075001- 6493 0000

JEUGDHUIS MERLIJN

9/4/1/1-075002- 6493 0000

CHIRO BERKENBLOESEM

Basisbedrag
in euro
1 597
958

9/4/1/1-075003- 6493 0000

GUIDES ST.-JOSEPH 40IÈME UNITÉ

958

9/4/1/1-075004- 6493 0000

SCOUTS 71IÈME UNITÉ
F.S.C. ST.-JOSEPH

958

9/4/1/1-075005- 6493 0000

JEUGDHUIS MAISON DES JEUNES

1 597

9/4/1/1-075007- 6493 0000

NEDERLANDSTALIGE JEUGDRAAD

255

9/4/1/1-075008- 6493 0000

ÉCOLE DES DEVOIRS DU BAN EIK

320

9/4/1/1-075013- 6493 0000

HUISWERKHUIS

320

58. kent voor het dienstjaar 2017 de hierna vermelde subsidies toe aan de erkende sportverenigingen:
Registratiesleutel
in budget 2017

Vereniging

Basisbedrag
in euro

10/2/1/2-074001- 6493 0000

ROYAL BASKET CLUB W.O.

479

10/2/1/2-074002- 6493 0000

TURNKRING HEREN FIT
EN GEZOND

161

10/2/1/2-074003- 6493 0000

TURNKRING DAMES FIT
EN GEZOND

161

10/2/1/2-074005- 6493 0000

K.S.C. SPRINT

320

10/2/1/2-074004- 6493 0000

K.V.K. W.O.

958

10/2/1/2-074007- 6493 0000

Z.V.K. H.S.A. MARMOT

320

10/2/1/2-074008- 6493 0000

AIKIDO BUSHIDO CLUB

161

10/2/1/2-074009- 6493 0000

ASBL T.C. ANIMER

161

10/2/1/2-074010- 6493 0000

AEROBIC-CLUB

161

10/2/1/2-074011- 6493 0000

ASBL ANIMER

320

10/2/1/2-074012- 6493 0000

ASBL IMAGINE

320

10/2/1/2-074013- 6493 0000

ASBL NIPPON

161

10/2/1/2-074014- 6493 0000

BRUSSELS EUROPEAN INDOOR

320

10/2/1/2-074015- 6493 0000

LES ENFANTS SANS SOUCIS

320

10/2/1/2-074016- 6493 0000

T.C. DE ZAVEL

161

10/2/1/2-074018- 6493 0000

Z.V.K. RACING UTAX

320

10/2/1/2-074019- 6493 0000

KICK OFF GIRLS W OKRA

320

10/2/1/2-074020- 6493 0000

RUNNING CLUB
W EZEMBEEK-OPPEM

320

59. kent voor het dienstjaar 2017 de hierna vermelde subsidies toe aan de erkende socioculturele
verenigingen:
Registratiesleutel
in budget 2017

Vereniging

Basisbedrag
in euro

9/5/1/1-070101- 6493 0000

TONEELMAATSCHAPPIJ
DE MORGENSTER

320

9/5/1/1-070102- 6493 0000

FEMMA SINT-PIETER

320

9/5/1/1-070104- 6493 0000

K.W.B.

320

9/5/1/1-070105- 6493 0000

DAVIDSFONDS

320

9/5/1/1-070106- 6493 0000

MAINS OUVERTES

320

9/5/1/1-070107- 6493 0000

VIE FÉMININE

320

9/5/1/1-070108- 6493 0000

INTERMEZZO

639

9/5/1/1-070109- 6493 0000

FREE TIME

161

9/5/1/1-070110- 6493 0000

CULTUURRAAD

6 386

9/5/1/1-070111- 6493 0000

CENTRE CULTUREL
ET DE JEUNESSE

6 386

9/5/1/1-070113- 6493 0000

ASBL. 30 + 30

320

9/5/1/1-070114- 6493 0000

ATELIERS CRÉATIFS

320

9/5/1/1-070115- 6493 0000

ATELIERS THÉÂTRE DU BEL-AIR

320

9/5/1/1-070116- 6493 0000

KLEINVEEVERENIGING
PELS EN PLUIM

161

9/5/1/1-070118- 6493 0000

LE VERGER

320

9/5/1/1-070120- 6493 0000

NATUURPUNT

161

9/5/1/1-070121- 6493 0000

OKRA, TREFPUNT 55+

320

9/5/1/1-070122- 6493 0000

KERSTMIS OP HET
SINT-PIETERSPLEIN

255

9/5/1/1-070123- 6493 0000

ART & JARDINS

320

9/5/1/1-070124- 6493 0000

ERFGOED W EZEMBEEK-OPPEM

320

9/5/1/1-070125- 6493 0000

CERCLE DU JEUDI

320

9/5/1/1-070126- 6493 0000

LES AMIS DE BOURGOGNE

161

9/5/1/1-070127- 6493 0000

SOIRÉES AU THÉÂTRE

320

1/1/1/1-0340- 6493 0000

POT & POTIRONS

320

60. kent voor het dienstjaar 2017 de hierna vermelde subsidies toe aan de erkende overige verenigingen:
Registratiesleutel
in budget 2017

Vereniging

Basisbedrag
in euro

9/5/1/1-0719-6493 0000

BOND OUD-STRIJDERS

351

9/4/1/1-080004-6493 0000

OUDERVERENIGING HET HOEVEKE

639

9/4/1/1-080003-6493 0000

OUDERWERKGROEP
DE LETTERBIJTER

639

9/5/1/1-0703-6493 0000

BIBLIOTHEEK “SAINT-JOSEPH”

830

9/5/1/1-0911-6493 0000

GEZINSBOND

161

9/5/1/1-0949-6493 0000

KIND EN GEZIN

9/5/1/1-0983-6493 0000

ZIEKENZORG

191

9/5/1/1-0959-6493 0000

GERONTO

351

1 117

61. keurt de concessieovereenkomst van een niet-overdekt tennisterrein ‘”TENNIS VILLAGE” W EZEMBEEKOPPEM’ afgesloten met ‘TC DE ZAVEL’, goed.
62. keurt de concessieovereenkomst van de niet-overdekte tennisterreinen ‘”TENNIS VILLAGE” W EZEMBEEKOPPEM’ afgesloten met ‘VZW TENNIS CLUB ANIMER’, goed.
63. keurt de concessieovereenkomst van de overdekte tennishal ‘”TENNIS VILLAGE” W EZEMBEEK-OPPEM’
afgesloten met ‘VZW TENNIS CLUB ANIMER’, goed.
64. keurt het reglement betreffende de financiële tussenkomst aan 6-jarigen van Wezembeek-Oppem voor
aansluiting bij een erkende vereniging uit Wezembeek-Oppem, goed.
65. keurt het proces-verbaal van de zitting van 23 oktober 2017 (07/2017) goed.

Namens de gemeenteraad,

De gemeentesecretaris,

Marc VAN DEUREN

De voorzitter,

Nicole GEERSEAU-DESMET

