Wezembeek-Oppem, 22 januari 2014

Overzichtslijst van de gemeenteraadsbesluiten d.d. 23 december 2013
(In toepassing van artikel 252 § 2 van het gemeentedecreet)
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE VERGADERING,
1.

neemt kennis van het beleidsprogramma 2013-2018.

2.

stelt de dotatie voor het dienstjaar 2014 aan de politiezone Wokra vast op 2 177 138,59 EUR en schrijft
daartoe een afgerond bedrag in van 2 177 139 EUR in het gemeentebudget van het dienstjaar 2014.

3.

keurt het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014, volgens de beleids- en beheerscyclus, goed.

4.

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.

5.

stelt de gemeentelijke opcentiemen in het kader van de belasting op de onroerende voorheffing voor de
aanslagjaren 2014 tot en met 2019 vast op 850.

6.

stelt de aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting voor de aanslagjaren 2014 tot en
met 2019 vast op 7,50 %.

7.

trekt het gemeenteraadsbesluit van 16 september 2013, houdende aanduiding van de delegatie van de
gemeenteraad in het overlegcomité gemeente-OCMW, in.

8.

besluit een aanbesteding uit te schrijven voor de gezamenlijke aankoop door gemeente, OCMW en
politiezone van elektrische energie en aardgas voor installaties en gebouwen.

9.

bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2013
houdende retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.

10. bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 oktober 2013 houdende
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor het bijwonen van de
algemene vergadering van Finilek op 13 december 2013.
11. bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 oktober 2013 houdende
bevestiging van de aanstelling van de door de gemeenteraad in zitting van 4 februari 2013 aangeduide
afgevaardigde, de heer Stéphane BODART, gemeenteraadslid, voor het bijwonen van de algemene
vergadering van Finilek op 13 december 2013.
12. bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 november 2013
houdende vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor het bijwonen
van de algemene vergadering van de Intercommunale van de Woluwe op 12 december 2013.
13. bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 november 2013
houdende bevestiging van de aanstelling van de door de gemeenteraad in zitting van 4 februari 2013
aangeduide afgevaardigde, mevrouw Fabienne MINEUR–BOUCAU, gemeenteraadslid, voor het bijwonen
van de algemene vergadering van de Intercommunale van de Woluwe op 12 december 2013.
14. bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2013
houdende vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor het bijwonen
van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Haviland op 19 december 2013.

15. bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2013
houdende bevestiging van de aanstelling van de door de gemeenteraad in zitting van 4 februari 2013
aangeduide afgevaardigde, de heer Michel LECLAIRE, gemeenteraadslid, voor het bijwonen van de
buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Haviland op 19 december 2013.
16. bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2013
houdende vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente voor het bijwonen
van de algemene vergadering van de intercommunale Interza op 18 december 2013.
17. bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2013
houdende bevestiging van de aanstelling van de door de gemeenteraad in zitting van 4 februari 2013
aangeduide afgevaardigden, de heren Jean CRÊVECOEUR, schepen, Michel DESTEXHE, raadslid, en
André PETERS, raadslid, voor het bijwonen van de algemene vergadering van de intercommunale
Interza op 18 december 2013.
18. past het gemeenteraadsbesluit van 8 november 2004, aangepast bij gemeenteraadsbeslissingen van
7 november 2005,
18 februari 2008,
27 mei 2008,
26 oktober 2009,
12 september 2011,
10 september 2012, 17 december 2012 en 4 februari 2013, houdende vaststelling contantbelasting op
de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen vanaf 1 januari 2005, aan teneinde deze belasting van de gemeenten die
deel uitmaken van de intercommunale Interza zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen.
19. bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 september 2013
houdende ondertekening Vlaams-Brabants klimaatengagement.
20. keurt de samenwerkingsovereenkomst 2014-2015 in het kader van een Dienst van Algemeen
Economisch Belang (DAEB), zijnde de organisatie van de Intergemeentelijke Natuur- en
Landschapsploegen, goed.
21. keurt de kosten van de dienstverlening van de intercommunale Interza in het dienstjaar 2014, met
betrekking tot de wekelijkse ophalingen van GFT in de periode maart-december voor een bedrag van
52 500,00 EUR, goed.
22. stelt de definitieve lijst van stemgerechtigde leden in de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur
(MAR) vast.
23. keurt de door RESOC Halle-Vilvoorde beschreven strategie en streekdossiers in het ‘Streekpact HalleVilvoorde 2013-2018’ in zijn algemeenheid niet goed.
24. keurt de meeruitgave, ten opzichte van het goedgekeurde ramingsbedrag, goed
• ten bedrage van 2 521,64 EUR (incl. 21 % btw) voor het leveren van warme asfalt tijdens de
dienstjaren 2014 tot en met 2017,
• ten belope van 2 508,33 EUR (incl. 21 % btw) voor het leveren van koude asfalt tijdens de
dienstjaren 2014 tot en met 2017.
25. keurt de lastvoorwaarden goed voor de aankoop van GIS software, voor een geraamde kostprijs van
48 400,00 EUR (incl. 21 % btw); gunt deze opdracht na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
26. keurt de lastvoorwaarden goed voor het leveren en plaatsen van wisselstukken voor speeltoestellen,
tijdens de dienstjaren 2014 tot en met 2017, voor een geraamd bedrag van 6 050,00 EUR
(incl. 21 % btw) per dienstjaar, of een totaalbedrag van 24 200,00 EUR (incl. 21 % btw) voor de
dienstjaren 2014 tot en met 2017; gunt deze opdracht na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
27. keurt de lastvoorwaarden goed voor het keuren van machines, materieel en speeltoestellen, tijdens de
dienstjaren 2014 tot en met 2017, voor een geraamd bedrag van 3 757,05 EUR
(incl. 21 % btw) per dienstjaar, of een totaalbedrag van 15 028,20 EUR (incl. 21 % btw) voor de
dienstjaren 2014 tot en met 2017; gunt deze opdracht na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
28. keurt het schoolreglement, van toepassing vanaf het schooljaar 2013-2014, van de Nederlandstalige
gemeentelijke basisschool “De Letterbijter”, goed.

29. keurt het schoolreglement, van toepassing vanaf het schooljaar 2013-2014, van de Franstalige
gemeentelijke basisschool “Het Hoeveke”, goed.
30. beslist van 17 tot 21 maart 2014 voor de leerlingen van de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool
“De Letterbijter” polderklassen in te richten in de Spermaliehoeve te St -Pieterskapelle/Middelkerke, en
stelt het aandeel van de ouders in de organisatiekosten op 80,00 EUR per kind en een vast bedrag van
25,00 EUR per deelnemer voor activiteiten/kosten ter plaatse, vast.
31. beslist van 4 tot 6 juni 2014 voor de leerlingen van het 1ste leerjaar van de Franstalige gemeentelijke
basisschool “Het Hoeveke” muziek- en natuurklassen in te richten in de “Gîte d’Etape de Wanne”, te
4980 Trois-Ponts, en stelt het aandeel van de ouders in de organisatiekosten vast op 65,00 EUR per
kind.
32. beslist van 28 tot 30 april 2014 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 Landenne
Sur Meuse, en stelt het aandeel van de ouders in de organisatiekosten vast op 55,00 EUR per kind.
33. beslist van 12 tot 16 mei 2014 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 op 90,00 EUR per kind en een vast bedrag van
20,00 EUR per deelnemer voor activiteiten/kosten ter plaatse, vast.
34. beslist van 12 tot 16 mei 2014 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”, en stelt
het aandeel van de ouders in de organisatiekosten vast op 85,00 EUR per kind.
35. beslist van 5 tot 9 mei 2014 voor de leerlingen van het 5de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke
basisschool “Het Hoeveke” patrimoniumklassen in te richten achtereenvolgens in “Jeugdherberg
Europa–Brugge“, “Les Auberges de Jeunesse de Malmedy”, “Les Auberges de Jeunesse de Liège” en
“Les Auberges de Jeunesse de Namur”, en stelt het aandeel van de ouders in de organisatiekosten op
100,00 EUR per kind en een bedrag van 20,00 EUR per deelnemer voor activiteiten/kosten ter plaatse,
vast.
36. beslist van 15 tot 23 februari 2014 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 335,00 EUR per kind;
aanvaardt de tussenkomst van het oudercomité in de organisatiekosten van de sneeuwklassen
schooljaar 2013-2014, zijnde het aandeel van de ouders ten bedrage van 335,00 EUR per
deelnemende leerling.
37. a) heft met ingang van 1 april 2014 het huishoudelijk reglement voor het gebruik door derden van de
zalen en lokalen van het gemeentelijk gebouw voor kunst en cultuur “Het Hoeveke”, vastgesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 2005 en aangepast bij gemeenteraadsbeslissing van 3 juli 2006,
op.
b) heft met ingang van 1 april 2014 het retributiereglement voor het gebruik door derden van de zalen
en lokalen van het gemeentelijk gebouw voor kunst en cultuur “Het Hoeveke”, vastgesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 2005 en aangepast bij gemeenteraadsbeslissing van 3 juli 2006,
op.
c) keurt het reglement voor het gebruik door derden van het gemeentelijk gebouw voor kunst en cultuur
“Het Hoeveke” – met ingang van 1 april 2014, goed.
38. kent voor het dienstjaar 2013 de hierna vermelde subsidies toe aan de erkende jeugdverenigingen:
Vereniging
Jeugdhuis Merlijn
Chiro Berkenbloesem
e
Guides St -Joseph 40 Unité
e
Scouts 71 Unité F S C St -Joseph
Jeugdhuis Maison Des Jeunes
Toelage Ned Jeugdraad
École des Devoirs du Ban Eik

Basisbedrag in euro
1 250
750
375
375
1 250
200
250

39. kent voor het dienstjaar 2013 de hierna vermelde subsidies toe aan de erkende sportverenigingen:
Vereniging
Basket Club W.O.
Turnkring Heren Fit en Gezond
Turnkring Dames Fit en Gezond
K.V.K.W.O. (voetbal)
K.S.C. Sprint
Wobad (badminton)
Z.V.K. H.S.A. Marmot
Aikido Bushido Club
T.C. Animer
Aerobic-Club
ASBL. Animer
ASBL. Imagine
ASBL. Nippon
Brussels European Indoor
Les Enfants Sans Soucis
T.C. De Zavel
Z.V.K. Oppem Boys
Z.V.K. Racing Utax

Basisbedrag in euro
375
125
125
750
250
250
250
125
125
125
250
250
125
250
250
125
250
250

40. kent voor het dienstjaar 2013 de hierna vermelde subsidies toe aan de erkende socioculturele
verenigingen:
Vereniging
Toneelmaatschappij De Morgenster
Femma Sint-Pieter
Bond gep. Michaël & Jozef
K.W.B.
Davidsfonds
Mains Ouvertes
Vie Féminine
Intermezzo
Free Time
Cultuurraad
Centre Culturel et de Jeunesse
Amis De La Morale Laïque
ASBL. 30 + 30
Ateliers Créatifs
Comp. Théâtrale du Double V
Kleinveevereniging Pels en Pluim
Le Verger
Natuurpunt
Okra, trefpunt 55+

Basisbedrag in euro
250
250
250
250
250
250
250
500
125
5 000
5 000
125
250
250
250
125
250
125
250

41. kent voor het dienstjaar 2013 de hierna vermelde subsidies toe aan de erkende overige verenigingen:
Vereniging
Bond Oud-Strijders
Oudervereniging De Letterbijter
Oudervereniging ‘t Hoeveke
Bibliotheek “Saint-Joseph”
Gezinsbond
Kind en Gezin
Ziekenzorg
Geronto

Basisbedrag in euro
275
500
500
650
125
875
150
275

42. kent voor het dienstjaar 2013 een subsidie van 200 EUR toe aan de vereniging “Kerstmarkt op het
Sint-Pietersplein”.
43. verleent voor het dienstjaar 2013 een toelage ‘Ontwikkelingshulp’ van 700 EUR aan Oxfam Solidariteit,
Ichec housing project ICI vzw, Mukini/Mikembo vzw, Gamhece, Acaojh, Belgisch-Columbiaans werk
voor Kinderwelzijn vzw, de heer en mevrouw Olivier Caillet (schoolproject Andahuaylillas – Peru) en
Amade Congo.
44. verleent voor het dienstjaar 2013 geen toelagen in het kader van ‘Hulp Vierde Wereld’.
45. verleent voor het dienstjaar 2013 een toelage ‘Humanitaire Hulp’ van 7 165 EUR aan vzw DISOP ten
behoeve van de Filipijnen, die op 8 november 2013 getroffen werden door de tyfoon Haiyan.
46. past met ingang van 1 januari 2014 het “Reglement verdeling toelagen Ontwikkelingshulp – Humanitaire
Hulp – Hulp Vierde Wereld”, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 8 juni 2009, aan.
47. keurt het proces-verbaal van de zitting van 21 oktober 2013 (06/2013) goed.

Namens het college,
De gemeentesecretaris,

Marc VAN DEUREN

De burgemeester,

Frédéric PETIT

