
  Gemeenteraadszitting 18 december 2018 

 
De voorzitter verklaart om 20 uur de zitting voor geopend.  

Aanwezigen: 

Sebastiaan COUDRÉ, voorzitter;  
Jan SPOOREN, burgemeester;  
Mario VAN ROSSUM, Mark VAN ROY, Werner AERTS, Jan TRAPPENIERS, Lut KINT, 
Bram PETERS, schepenen;  
Monica VAN DE VELDE, Bruno EULAERTS, Willy ROEYKENS, Benoît VALENTIN, 
Geoffroy de SCHAETZEN, Femke TAYMANS, Christiane NEALE, Caroline SCHELLEKENS, 
Omer GRAULUS, Kelly MERCKX, Christine TINLOT, Francine LOOCKX, Jacques DUJARDIN, 
Theo DEBEER, Hubert KEYAERTS, Leo TRAPPENIERS, raadsleden;  
Roeland DEKERK, algemeen directeur.  

Verontschuldigd: Bram BARTHOLOMEES, Sofie DE REYMAEKER, Agnès PETERBROECK, raadsleden 

 

Openbare vergadering 
 

Voorzitter Sebastiaan Coudré meldt dat de bijlagen bij het agendapunt 11 niet tijdig zijn overgemaakt.  
Hij stelt bijgevolg voor dit punt uit te stellen naar een volgende raadszitting. 
 

1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 27 november 2018 

 
Gelet op de vraag van de voorzitter of de algemeen directeur voorlezing dient te geven van de beslissingen 
getroffen tijdens de laatste vergadering; 
 
Overwegende dat de notulen acht dagen vóór de vergadering ter beschikking van de gemeenteraad lagen; 
 
Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken omtrent de redactie van de notulen 
van vorige vergadering; 
 
Voorzitter Sebastiaan Coudré verleent onmiddellijk het woord aan burgemeester Jan Spooren die wenst 
terug te komen op agendapunt 5 (opstalrecht GITO) van de vorige raadszitting.  Burgemeester Jan Spooren 
meldt dat vanochtend de ondertekening doorging van de akten met betrekking tot dit dossier.  Dit in 
aanwezigheid van de notaris van zowel de projectontwikkelaar als de eigen instrumenterende notaris.  De 
ondertekening van de opstalovereenkomst is perfect kunnen doorgaan, maar de beide notarissen merkten 
op dat de terminologie vervat in onder meer artikel 1 van het besluit, met name de term 'verkoop' diende 
vervangen te worden door de term 'overdracht'.  Beide notarissen hebben vervolgens het ontwerpbesluit 
licht geherformuleerd - dit werd zonet aan de raadsleden bedeeld - maar de akte als dusdanig werd niet 
ondertekend.  Dit zal doorgaan nu vrijdag en de burgemeester vraagt vervolgens om de nieuwe libellering 
van het besluit retroactief goed te keuren. 
Voorzitter Sebastiaan Coudré geeft vervolgens lezing van de nieuwe formulering van het betreffende 
besluit:  
Artikel 1 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overdracht van de site GITO bestaande uit een perceel van 
58a 30ca gelegen Brusselsesteenweg 106, 3080 Tervuren en een perceel van 24ca gelegen Puttestraat 41A, 3080 
Tervuren, waarbij de overeengekomen grondwaarde €5.800.000 bedraagt en de bestaande constructies geen waarde 
hebben (bestemd tot afbraak). 
De overdracht geschiedt via recht van opstal aan BPI Real Estate Belgium NV, met zetel te Herrmann-Debrouxlaan 42 
te 1160 Oudergem. 
 



Artikel 2 De overdracht vindt plaats onder de voorwaarden opgenomen in de ontwerp-opstalovereenkomst in bijlage, 
waarbij de clausulering nog verduidelijkt kan worden conform de BAFO. 
Artikel 3 De gemeenteraad mandateert de Burgemeester en de Algemeen Directeur om de opstalovereenkomst en 
notariële neerleggingsakte namens de gemeente te ondertekenen. 

Stemming: met algemeenheid van stemmen worden voormelde artikels goedgekeurd. 
Vervolgens geeft voorzitter Sebastiaan Coudré het woord aan schepen Bram Peters die wenst terug te 
komen op de door raadslid Eulaerts gestelde vragen tijdens de vorige raadszitting.  Hij beantwoordt meer 
bepaald de specifieke vragen over de subsidiëring van onder meer beluchtingsstokken, compostvaten, … 
over de jaren 2015 tot en met 2018.  Op de overige vragen van de raadsleden Valentin en de Schaetzen in 
verband met Cambio en burgerenergie zal hij tijdens deze zitting terugkomen naar aanleiding van de 
heragendering van deze agendapunten. 
Tot slot gaat voorzitter Sebastiaan Coudré over tot de stemming over de goedkeuring van de voorliggende 
notulen. 
 
Stemming: met 20 'ja' stemmen bij 4 onthoudingen (Eulaerts, Trappeniers L., Roeykens, Neale) 
 
BESLUIT:  
 
De notulen van de gemeenteraad van 27 november 2018 worden goedgekeurd. 
 

 
Onderwerp : Interne zaken - Beleidsondersteuning & Organisatiebeheer 
 

2. Ontwikkeling site Panquin: goedkeuring verkoop- en erfpachtakte 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2015 houdende de goedkeuring van het 
selectiedossier voor de ontwikkeling van de site Panquin; 
 
Overwegende dat op basis van de door de gemeenteraad goedgekeurde voorwaarden een marktbevraging 
plaatsvond in 2 fasen, een selectie- en een toewijzingsfase; 
 
Overwegende dat er in de selectiefase 13 voorstellen werden ingediend; 
 
Overwegende dat het schepencollege in zitting van 23 mei 2016, na advies te hebben ingewonnen van de 
relevante en betrokken instanties (Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, Ruimte 
Vlaanderen), 4 kandidaten heeft geselecteerd die konden deelnemen aan de toewijzingsfase, en dit 
conform het selectiedossier; 
 
Overwegende dat van deze 4 kandidaat-ontwikkelaars verwacht werd dat zij een volledig 
ontwikkelingsvoorstel indienden; 
 
Overwegende dat ingevolge beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 februari 2017 
het consortium van projectontwikkelaar ION nv en de Vlaamse Investeringsmaatschappij PMV werden 
aangeduid als voorkeurbieder; 
 
Gelet op de gevoerde onderhandelingen met de voorkeurkandidaat die hebben geleid tot een ontwerp van 
samenwerkingsovereenkomt dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 maart 2018; 
 



Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst werd gesloten onder opschortende voorwaarde van 
de eigendomsverwerving van  het Globaal Projectgebied door de Gemeente Tervuren; 
 
Gelet op de authentieke verkoopakte verleden op 22 mei 2018 waarbij het Ministerie van Landsverdediging 
de site Panquin heeft verkocht aan de gemeente Tervuren; 
 
Overwegende dat, in uitvoering van voormelde samenwerkingsovereenkomst, de site Panquin dient 
overgedragen te worden aan ION en aan PMV, deels in eigendom, deels in erfpacht, deels in opstal; 
 
Overwegende dat ION en PMV voor dit project de naamloze vennootschappen Panquin Land, Panquin 
Construct en Hof van Lorreinen hebben opgericht, allen met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, 
Vredestraat, 53; 
 
Gelet op het ontwerp van verkoop- en erfpachtakte dat in bijlage is gevoegd;  
 
Overwegende dat de opstalakte op een later tijdstip zal besproken worden; 
 
Gelet op het opmetingsplan van de landmeter; 
 
Gelet op de uitgebreide technische toelichting door burgemeester Jan Spooren; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met 17 'ja' stemmen tegen 4 'neen' stemmen (Eualerts, Trappeniers L., Roeykens, Neale) bij 3 
onthoudingen (Valentin, de Schaetzen, Schellekens) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het voorliggende ontwerp van: 
a) verkoopakte tussen enerzijds de gemeente Tervuren en anderzijds de naamloze vennootschap Panquin 
Land, met maatschappelijke zetel te Waregem, Vredestraat 53.  Deze akte heeft betrekking op de verkoop 
van de percelen gelegen te Tervuren, Warande 2/3, gekadastreerd eerste en tweede afdeling, sectie E deel 
van nummer 12/D en sectie D deel van nummer 97/E. 
b) erfpachtakte tussen enerzijds de gemeente Tervuren en anderzijds de naamloze vennootschap Hof van 
Lorreinen, met maatschappelijke zetel te Waregem, Vredestraat 53. Deze akte heeft betrekking op de 
erfpacht van de percelen gelegen te Tervuren, Warande 2/3, gekadastreerd eerste en tweede afdeling, 
sectie E deel van nummer 12/D, en sectie D nummer 85/C en deel van nummer 86/D. 
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen, in de persoon van de burgemeester bijgestaan door 
de algemeen directeur, wordt gemachtigd om namens de gemeente op te treden bij het verlijden van de 
akten. 
 

 
Onderwerp : Interne zaken - Financieel beleid & Ontvangerij 
 

3. Vaststelling van de tarieven voor het boekjaar 2019 inzake BOT en VEW in het kader van de opvang en 
het transport van afvalwater  

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
 



Gelet op het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op de overeenkomst met De Watergroep in het kader van de opvang en het transport van afvalwater; 
 
Overwegende dat de artikelen 5 en 6 van de voormelde overeenkomst bepalen dat de gemeenteraad vóór 
aanvang van het boekjaar dient te beslissen over het tarief van de bijdrage voor opvang en transport van 
afvalwater (hierna BOT) en de vergoeding voor eigen waterwinners (hierna VEW); 
 
Overwegende dat de berekeningsbasis voor de drinkwaterfactuur gewijzigd werd en een onderscheid 
wordt gemaakt zijnde voor het basistarief en het comforttarief enerzijds en het huishoudelijk en niet-
huishoudelijk verbruik anderzijds. Het comforttarief bedraagt steeds het dubbele van het basistarief; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2017 inzake vaststelling van het tarief voor 2018 van 
zowel de BOT als de VEW op 1,13 euro per m³ (excl. BTW); 
 
Overwegende dat de jaarlijkse rioleringsuitgaven hoog zijn, dat het wenselijk is de grootste 
waterverbruikers mee te laten betalen, dat bijgevolg een verhoging van dit tarief naar het maximum 
toegelaten tarief nl. 1,3538 euro per m³ aanneembaar is; 
 
Gelet op de uitgebreide technische toelichting door Mario Van Rossum, schepen bevoegd voor financiën. 
Raadslid Valentin stelt de vraag of de schepen op de hoogte is van het aantal Tervurenaars met een eigen 
waterwinning en hoe de belasting in dit geval wordt berekend, met andere woorden zijn deze voorzien van 
een waterteller ? 
Schepen Van Rossum heeft deze gegevens niet bij de hand, hij zal dit navragen en het raadslid hieromtrent 
informeren.   
Tevens ingaand op de vraag van raadslid de Schaetzen meldt hij dat een informatiecampagne rond 
duurzaam waterverbruik in de nabije toekomst zal worden opgestart. 
Vervolgens volgt een korte discussie met betrekking tot de procentuele verhoging, bekeken al naargelang 
het uitgangspunt van waar men vertrekt (procentuele verhoging belasting versus procentuele verhoging op 
het finale factuurbedrag).   
Zowel schepen Van Rossum als vakschepen openbare werken Werner Aerts benadrukken dat een golf van 
rioolwerken op de gemeente afkomt, mede gelet op de veroudering van het bestaande rioolstelsel.  De 
dekkingsgraad in Tervuren is behoorlijk hoog en is gesitueerd op 97 à 98% van de rioleringsbehoefte. 
Schepen Aerts benadrukt dat in samenwerking met Aquafin zowel de korte termijn- als de lange 
termijnplanning voor ogen wordt gehouden. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met 20 'ja' stemmen tegen 4 'neen' stemmen (Eulaerts, Trappeniers L., Roeykens, Neale) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad opteert vanaf het boekjaar 2019 om het basistarief voor zowel het 
huishoudelijk als het niet-huishoudelijk tarief te vestigen op 1,3538 euro per m³ (exclusief BTW) en dit 
tarief aan te rekenen aan respectievelijk abonnees en eigen waterwinners. 
Artikel 2: De gemeenteraad verzoekt het college van burgemeester en schepenen de betrokken 
drinkwatermaatschappij onverwijld in kennis te stellen van deze beslissing. 
Artikel 3: Deze bijdrage zal worden geboekt op het artikelnummer 2019/GBB-CBS/0310-
00/7070000/BSTUUR/CBS/IE-GEEN. 
  
 



4. Retributiereglement inzake voornaamswijziging (aanpassing) 

 
De gemeenteraad, 
  
Gelet op de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met 
het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing; 
  
Gelet op de omzendbrief van 11 juli 2018 betreffende de wet van 18 juni 2018 houdende diverse 
bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen 
van geschillenoplossing, waarbij de bevoegdheid inzake verandering van voornamen wordt overgedragen 
aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de voorwaarden en de procedure ervan worden geregeld; 
  
Overwegende dat de ambtenaar van de burgerlijke stand met ingang van 1 augustus 2018 bevoegd is voor 
het beoordelen en aanvaarden/weigeren van verzoeken tot voornaamswijziging; 
  
Overwegende dat deze bevoegdheid wordt overgeheveld van de FOD justitie die voor de procedure van 
voornaamswijziging 490,00 euro (49,00 euro voor transgenders) aanrekende; 
  
Overwegende dat de gemeente een retributie kan aanrekenen voor bovengenoemde procedure; 
  
Overwegende dat de retributie verschuldigd door transgenders niet meer dan tien procent van het door de 
gemeente vastgestelde gewone tarief mag bedragen; 
  
Gelet op het retributiereglement inzake voornaamswijziging goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 
september 2018; 
 
Gelet op de opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 12 november 2018 waarbij gesteld 
wordt dat het verhoogde tarief voor een tweede en volgende aanvraag tot voornaamswijziging uit het 
retributiereglement geschrapt dient te worden; 
 
Gelet op de korte toelichting door Lut Kint, schepen bevoegd voor burgerzaken.  Zij gaat in op de vraag/het 
voorstel van raadslid Eulaerts om de overweging in de aanhef luidende als volgt: 'Overwegende dat de 
dienst burgerzaken van oordeel is dat een retributie noodzakelijk is om een zekere lichtzinnigheid in hoofde 
van de verzoeker te vermijden' te schrappen. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Vanaf 01.10.2018 wordt er een retributie geheven op de aanvraag tot voornaamswijziging. 
Artikel 2: De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de voornaamswijziging: de betrokkene zelf of 
zijn wettelijke  vertegenwoordiger. 
Artikel 3: De retributie wordt vastgesteld op 50€ voor de eerste aanvraag en volgende aanvragen.  
Artikel 4: De gemeentelijke retributie bedraagt 10% van het normale tarief van 50€ in het geval van een 
persoon die de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in zijn akte van geboorte niet overeenkomt met 
zijn innerlijk beleefde genderidentiteit (verklaring op eer). 
Artikel 5: De personen bedoeld in de artikelen 11 bis, § 3, lid 3, 15, § 1, vijfde lid, en 21, § 2, tweede lid, van 
het Wetboek van de Belgische nationaliteit zijn vrijgesteld van de retributie. 
Artikel 6: De retributie is verschuldigd na de goedkeuring van de aanvraag en voor de overschrijving van de 
voornaamswijziging in de registers van de burgerlijke stand. 
Artikel 7: Het voormelde gemeenteraadsbesluit van 25 september 2018 wordt opgeheven vanaf heden en 
vervangen door dit besluit. 
  



5. Budget 2019 OCMW: kennisname 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de artikelen 146 en volgende van het Decreet, d.d. 19/12/2008, betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn met betrekking tot de opmaak en de totstandkoming van het 
meerjarenplan en de budgetten van het OCMW; 
 
Gelet op artikel 270 van het Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn waarbij het meerjarenplan en de budgetten van het OCMW voorafgaandelijk voor 
advies aan het College van Burgemeester en Schepenen moet worden voorgelegd; 
 
Gelet op artikel 243, derde lid van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij decreet van 29 juni 
2012; 
 
Gelet op het BVR van 25 juni 2010, zoals gewijzigd, betreffende de nieuwe beleids- en beleidscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen van 10 december 2018; 
 
Gelet op de goedkeuring door de OCMW-raad in zitting van 13 december 2018; 
 
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage voor 2019 is vastgelegd op € 2.335.000; 
  
Overwegende dat het budget 2019 een positief financieel evenwicht toont; dat het resultaat op kasbasis 
groter of gelijk is aan nul en de autofinancieringsmarge positief is; 
  
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van voorliggend budget 2019, zoals in bijlage gevoegd en 
integraal deel uitmakend van deze beslissing, vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in zijn 
zitting van 13 december 2018. 
 

6. Verkoop Panquin: financiële zekerheid bodemsanering 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de noodzakelijkheid voor de gemeente Tervuren om ten hare laste een bankwaarborg te laten 
stellen van 92.218,34 EUR, ten voordele van OVAM, tot zekerheid van het uitvoeren van de bodemsanering 
en eventuele nazorg te Tervuren, 1ste afdeling, sectie E, grondnummer 12, exp. D en te Tervuren, 2de 
afdeling, sectie D, grondnummer 95, exp. F; 
 
Gelet op de brief d.d. 28/11/2018 waarbij Belfius Bank haar akkoord verleent met de uitgifte van hoger 
vermelde bankwaarborg; 
 
Gelet op de beslissing, genomen bij hoogdringendheid, van het college van burgemeester en schepenen 
van 3 december 2018, houdende de aanvraag aan Belfius Bank om aan OVAM een financiële zekerheid te 
stellen in het kader van de versnelde procedure tot overdracht van de Panquinsite;  
 
Gelet op de technische toelichting door burgemeester Jan Spooren; 
 



Stemming: met 20 'ja' stemmen bij 4 onthoudingen (Eulaerts, Trappeniers L., Roeykens, Neale) 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 
van 3 december 2018 houdende de aanvraag aan Belfius Bank tot het stellen van een financiële zekerheid 
aan OVAM in het kader van de versnelde procedure tot overdracht van de Panquinsite. 
 

 
Onderwerp : BEXIT 
 

7. Goedkeuring van het budget 2019 van het autonoom gemeentebedrijf Bexit 

 
Raadslid Bartholomees komt de vergaderzaal binnen en neemt onmiddellijk deel aan de besprekingen 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus 
van de gemeenten, de provincie en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2013/8 van 18 oktober 2013 mbt de veralgemeende invoering van de beleids- 
en beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 mbt de budgetten en de éénjarige 
meerjarenplannen 2019; 
 
Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de raad van bestuur op 18 december 2018; 
 
Gelet op het feit dat de meerjarenplanaanpassing 2014-2019 facultatief is bij de opmaak van de planning 
voor 2019 en dat het budget niet moet passen in het lopende meerjarenplan 2014-2019; 
 
Overwegende dat er geen meerjarenplanwijziging zal gebeuren in 2019; 
 
Gelet op het positief advies van het MAT van 27 november 2018; 
 
Gelet op de gemeenteraadscommissie algemeen beleid van 12 december 2018; 
 
Mario Van Rossum, schepen bevoegd voor financiën, wenst dit agendapunt en het hiernavolgende 
(gemeentebudget 2019) tezamen te behandelen. 
Hij verwijst naar de uitgebreide toelichting gegeven op de gemeenteraadscommissie van 12 december 
2018.  Hij wijst er op dat 2019 een overgangsjaar is en dat bijgevolg geen meerjarenplan vereist is. 
Vervolgens wisselt hij van gedachten met raadslid de Schaetzen over de schuldgraad en de doelstellingen 
om er aan te remediëren. 
Financieel directie Michèle Roelandt geeft bijkomend toelichting. 
 
Stemming: met 17 'ja' stemmen bij 8 onthoudingen (Bartholomees, Eulaerts, Trappeniers L., Roeykens, 
Neale, Valentin, de Schaetzen, Schellekens) 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: De gemeenteraad keurt het budget 2019 van het autonoom gemeentebedrijf Bexit goed. 



 
Onderwerp : Interne zaken - Boekhouding 
 

8. Goedkeuring van het gemeentebudget voor het dienstjaar 2019 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus 
van de gemeenten, de provincie en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2013/8 dd. 9 november 2013 mbt de veralgemeende invoering van de beleids- 
en beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2017 mbt de budgetten en de éénjaride 
meerjarenplannen 2019; 
 
Gelet op het feit dat de meerjarenplanaanpassing 2014-2019 facultatief is bij de opmaak van de planning 
voor 2019 en dat het budget niet moet passen in het lopende meerjarenplan 2014-2019; 
 
Overwegende dat er geen meerjarenplanwijziging zal gebeuren in 2019; 
 
Gelet op het positief advies van het MAT van 27 november 2018; 
 
Gelet op de gemeenteraadscommissie algemeen beleid van 12 december 2018; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met 17 'ja' stemmen tegen 8 'neen' stemmen (Bartholomees, Eulaerts, Trappeniers L., 
Roeykens, Neale, Valentin, de Schaetzen, Schellekens) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Het budget 2019 wordt goedgekeurd en vastgesteld met volgende voorzieningen: 
 
Exploitatiebudget: 

 Beleidsdomein Uitgaven  Ontvangsten  Saldo  

 00 Algemene financiering 1.934.710,00  25.191.503,00  23.256.793,00 

 01 Algemeen bestuur  12.634.896,00  457.316,00  -12.177.580,00 

 02 Grondgebiedszaken  5.250.694,00  3.363.844,00  -1.886.850,00 

 03 Onderwijs en welzijn  6.303.198,00  3.720.666,00  -2.582.532,00 

 04 Vrije Tijd  4.507.918,00  216.807,00  -4.291.111,00 

 Totalen  30.631.416,00  32.950.136,00  2.318.720,00 

 
Investeringsbudget: 

Beleidsdomein  Uitgaven   Ontvangsten Saldo  

 00 Algemene financiering 1.020.000,00  0,00  -1.020.000,00  

 01 Algemeen bestuur 966.335,00  0,00  -966.335,00  

 02 Grondgebiedszaken 4.236.692,00  581.000,00  -3.655.692,00  

 03 Onderwijs en welzijn 265.350,00  3.047.660,00  2.782.310,00  

 04 Vrije Tijd 684.000,00  0,00  -684.000,00  

 Totalen 7.172.377,00  3.628.660,00  -3.543.717,00  



Andere: 

   Uitgaven Ontvangsten  Saldo 

 Aflossing financiële schulden   2.972.926,00 0,00  -2.972.926,00 

 Toegestande leningen  764.985,00 0,00  -764.985,00 

 Overige transacties 0,00  0,00 0,00 

 Op te nemen leningen en leasings   0,00 2.000.000,00  2.000.000,00 

 Terugvordering van aflossing van  
financiële schulden 

 0,00  1.506.723,00  1.506.723,00 

 Overige transacties  0,00  0,00  0,00 

 Totalen  3.737.911,00  3.506.723,00 -231.188,00 

 

9. Kennisname van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 
2017 van de anglicaanse kerkfabriek Saint-Paul te Tervuren 

 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van 6 november 2018 van de gouverneur van de provincie 
Vlaams-Brabant tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2017 van de anglicaanse 
kerkfabriek Saint-Paul te Tervuren. 
 

10. Kennisname van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2017 van de 
kerkfabriek Sint-Katharina, Sint-Jan Evangelist, Sint-Jozef en Sint-Paulus te Tervuren 

 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van 23 oktober 2018 van de gouverneur van de provincie 
Vlaams-Brabant betreffende de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2017 van de kerkfabriek 
Sint-Katharina Duisburg, Sint-Jan Evangelist Tervuren, Sint-Jozef Moorsel en Sint-Paulus Vossem. 
 

11. Kennisname coördinatie budget 2019 door het Centraal Kerkbestuur Tervuren 

 
 Dit punt wordt hernomen. 
 

12. Goedkeuring van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Katharina Duisburg 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op 
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 
erediensten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de erediensten; 
 
Gelet op de vaststelling van het budget 2019 door de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Katharina 
Duisburg in zitting van 22 oktober 2018; 
 
Gelet op het gunstig advies van 13 juli 2018 vanwege het Aartsbisdom Mechelen-Brussel; 
 
Overwegende dat er een exploitatietoelage nodig is door de gemeente van 18.376,00 euro. Het 
meerjarenplan van de kerkfabriek voorzag een toelage van 41.850,61 euro; 
 



Overwegende dat er geen investeringstoelage aangevraagd werd; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: De gemeenteraad keurt het budget 2019 goed van de kerkfabriek Sint-Katharina Duisburg, 
zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 22 oktober 2018. 
 

13. Goedkeuring van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Jozef Moorsel 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op 
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 
erediensten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de erediensten; 
 
Gelet op de vaststelling van het budget 2019 door de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Jozef Moorsel in 
zitting van 17 mei 2018; 
 
Gelet op het gunstig advies over het budget 2019 van 13 juli 2018 vanwege het Aartsbisdom Mechelen-
Brussel; 
 
Overwegende dat er geen exploitatietoelage door de gemeente noodzakelijk is; 
 
Overwegende de investeringstoelage ten bedrage van 222.494 euro dat zal voorzien worden in het budget 
2019 van de gemeente; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: De gemeenteraad keurt het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Jozef Moorsel goed, zoals 
vastgesteld door de kerkraad in zitting van 17 mei 2018. 
 

14. Goedkeuring van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Jan Evangelist Tervuren 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op 
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 
erediensten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012; 
 
 



Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de erediensten; 
 
Gelet op de vaststelling van het budget 2019 door de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Jan Evangelist 
Tervuren in zitting van 12 juni 2018; 
 
Gelet op het positief advies van 13 juli 2018 over het budget 2019 vanwege het Aartsbisdom Mechelen-
Brussel; 
 
Overwegende dat er geen exploitatietoelage door de gemeente noodzakelijk is. Het meerjarenplan voorzag 
een toelage van 41.579,58 euro;  
 
Overwegende de investeringstoelage ten bedrage van 10.000 euro in plaats van 60.000 euro, zoals 
opgenomen in het meerjarenplan van de kerkfabriek;  
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: De gemeenteraad keurt het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Jan Evangelist Tervuren, zoals 
vastgesteld door de kerkraad in zitting van 12 juni 2018 goed. 
 

15. Goedkeuring van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Paulus Vossem 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op 
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 
erediensten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de erediensten; 
 
Gelet op de vaststelling van het budget 2019 door de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Paulus Vossem in 
zitting van 17 mei 2018; 
 
Gelet op het gunstig advies over het budget 2019 van 13 juli 2018 vanwege het Aartsbisdom Mechelen-
Brussel; 
 
Overwegende de exploitatietoelage van gemeenteweg ten bedrage van 8.404 euro. Met meerjarenplan 
voorzag een toelage van 22.970 euro;  
 
Overwegende dat er geen investeringstoelage aan de gemeente wordt gevraagd;  
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: De gemeenteraad keurt het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Paulus Vossem goed zoals 
vastgesteld door de kerkraad in zitting van 17 mei 2018. 



16. Kennisname budget 2019 van de kerkfabriek H. Maria Magdalena Eizer 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief van 12 januari 2007 (BB2007/01) betreffende de regeling voor de 
grensoverschrijdende besturen van de eredienst; 
 
Overwegende dat de gemeente Overijse, waar zich het hoofdgebouw van de eredienst bevindt, de 
verantwoordelijkheden van het toezicht draagt; 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2019 van de kerkfabriek H. Maria Magdalena 
Eizer. 
 

17. Goedkeuring van het budget 2019 van de Anglicaanse Kerk St. Pauls Tervuren 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op 
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 
erediensten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de erediensten; 
 
Gelet op de vaststelling van het budget 2018 door de raad van beheer in zitting van 27 mei 2018; 
 
Er is geen advies mbt het budget 2019 door The Central Committee of the Anglican Church in Belgium; 
 
Overwegende dat er geen exploitatie- of investeringstoelage aan de gemeente wordt gevraagd;  
 
Overwegende dat er geen beleidsnota werd toegevoegd;  
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: De gemeenteraad keurt het budget 2018 van de Anglicaanse Kerk St. Pauls Tervuren 
goed, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 27 mei 2018. 
 

 



 
Onderwerp : Gemeentelijk patrimonium - Beleid & Planning publieke ruimte 
 

18. Elektrisch autodelen in Tervuren: samenwerkingsovereenkomst Cambio 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het besluit van burgemeester en schepenen van 13-08-2018 om via Cambio twee elektrische 
deelwagens aan de inwoners ter beschikking te stellen op de locaties ondergrondse parking Markt en H. 
Boulengerlaan; 
 
Gelet op het besluit van burgemeester en schepenen d.d. 12-11-2018 om vanaf januari te starten met het 
elektrisch autodelen en een doorgedreven communicatie te voeren om het project kenbaar te maken aan 
de bevolking (onder meer via de organisatie van een infovergadering op 15 januari 2019); 
 
Overwegende dat voor de samenwerking tussen de gemeente en autodeelorganisatie Cambio er een 
samenwerkingsovereenkomst dient te worden afgesloten; 
 
Gelet op de korte toelichting door vakschepen Bram Peters.  Hij beantwoordt de informatieve vragen van 
raadslid de Schaetzen: samenwerking met andere providers, … 
 
Stemming: 
met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad beslist om een samenwerkingsovereenkomst, als bijlage toegevoegd en 
integraal deel uitmakend van deze beslissing, met Cambio (Optimobil Vlaanderen) af te sluiten. 
Artikel 2: De ondertekende samenwerkingsovereenkomst wordt aan Cambio (Optimobil Vlaanderen) 
overgemaakt. 
 

19. Burgerenergie - overeenkomsten met Ecopower 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 juli 2017 tot deelname aan het 
project 'Burgerenergie' zoals voorgesteld door Interleuven; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2018 betreffende de goedkeuring van het bestek 
en gunningswijze voor de plaatsing van zonnepanelen en de levering van energie met burgerparticipatie; 
 
Gelet dat deze opdracht aan de  burgercoöperatie Ecopower/Pajopower werd gegund door het 
directiecomité van Interleuven op 20 juni 2018; 
 
Overwegende dat Ecopower een PV-installatie zal plaatsen op het dak van het Woonzorgcentrum Zoniën, 
Jezus Eiklaan 37; 
 
Overwegende dat een recht van opstal dient te worden gevestigd ten voordele van Ecopower; 
 



Overwegende dat voor de levering van stroom aan de gemeente, een overeenkomst voor de productie en 
levering van zonnestroom PV>10kVA dient te worden afgesloten; 
 
Overwegende dat de prijs die de gemeente zal betalen voor de geleverde stroom 85€/MWh (excl BTW) 
bedraagt; 
 
Vakschepen Bram Peters wenst een korte technische toelichting te geven maar wil vooreerst ingaan op de 
vragen die tijdens de vorige raadszitting zijn gesteld.  Hij licht vooreerst toe hoeveel de gemeente verdient 
aan de elektriciteitsprijs per gebouw.  Hij doet dit aan de hand van een verduidelijkende tabel met een 
tijdslijn van 25 jaar.  Vervolgens verduidelijkt hij waarom geopteerd wordt in de overeenkomst voor een 
vaste indexering van de prijs van de elektriciteit.  Tot slot corrigeert hij de anomalie die in de 
oorspronkelijke tekst was geslopen, het is nooit de bedoeling geweest om de site Pastorie te gebruiken, het 
gaat over de gemeentelijke basisschool Vossem.  Het betreft dus een fout met betrekking tot het correcte 
adres. 
 
Stemming: met 22 'ja' stemmen bij 3 onthoudingen (Valentin, de Schaetzen, Schellekens) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Volgende overeenkomsten met Ecopower, in bijlage bij dit besluit, worden goedgekeurd: 
- overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal voor de plaatsing en exploitatie van een PV-
installatie (WZC Jezus Eiklaan 37) 
-  overeenkomst voor de productie en levering van zonnestroom PV> 10kVA. 
Artikel 2: De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd om de overeenkomsten te 
ondertekenen. 
Artikel 3: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, van toepassing. 
 

20. Burgerenergie - overeenkomsten met Pajopower  

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 juli 2017 tot deelname aan het 
project 'Burgerenergie' zoals voorgesteld door Interleuven; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2018 betreffende de goedkeuring van het bestek 
en gunningswijze voor de plaatsing van zonnepanelen en de levering van energie met burgerparticipatie; 
 
Gelet dat deze opdracht aan de burgercoöperatie Ecopower/Pajopower gegund werd door het 
directiecomité van Interleuven op 20 juni 2018; 
 
Overwegende dat Pajopower een PV-installatie zal plaatsen op de daken van: 
- de Steenberg, Spechtenlaan 8 
- Pachthof Stroykens, Merenstraat 19 
- GBS Vossem, Dorpsstraat 38; 
 
Overwegende dat een recht van opstal dient te worden gevestigd waarbij de opstalhouder (Pajopower) de 
toelating wordt verleend om een PV-installatie te plaatsen op: 
- de Steenberg, Spechtenlaan 8 
- Pachthof Stroykens, Merenstraat 19 
- GBS Vossem, Dorpsstraat 38; 



Overwegende dat voor de levering van stroom aan de gemeente, een overeenkomst voor de productie en 
levering van zonnestroom PV>10kVA dient te worden afgesloten (Steenberg en Pachthof Stroykens); 
 
Overwegende dat voor de levering van stroom aan de gemeente, een overeenkomst voor de productie en 
levering van zonnestroom PV; 
 
Overwegende dat de prijs die de gemeente zal betalen voor de geleverde stroom 130€/MWh (excl BTW) 
bedraagt  voor de stroom geleverd op de Steenberg en Pachtof Stroykens; 
 
Overwegende dat de prijs die de gemeente zal betalen voor de geleverde stroom 115€/MWh (excl BTW) 
bedraagt  voor de stroom geleverd op de GBS Vossem; 
 
Stemming: met 22 'ja' stemmen bij 3 onthoudingen (Valentin, de Schaetzen, Schellekens) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Volgende overeenkomsten met Pajopower, in bijlage bij dit besluit, worden goedgekeurd: 
- overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal voor de plaatsing en exploitatie van een PV-
installatie (Steenberg, Pachthof Stroykens en GBS Vossem) 
- overeenkomst voor de productie en levering van zonnestroom PV < 10kVA (GBS Vossem) 
- overeenkomst voor de productie en levering van zonnestroom PV > 10kVA (Steenberg en Pachthof 
Stroykens). 
Artikel 2: De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd om de overeenkomsten te 
ondertekenen. 
Artikel 3: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het 
Gemeentedeccreet van 15 juli 2005, van toepassing. 
 

 
Onderwerp : Gemeentelijk patrimonium - Projectontwikkeling 
 

21. Goedkeuring beheersplan Sint-Katharinakerk 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 
264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 
en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 1980 houdende het principebesluit voor de 
restauratie van de Sint-Katharinakerk in Duisburg; 
 



Gelet op de collegebeslissing van 8 mei 1980 houdende aanstelling van Architect Denise Debrouwer, 
Leuvensebaan 378 in 3040 Sint-Agatha-Rode voor de “Studieopdracht voor de restauratie van de Sint-
Katharinakerk - 3e fase interieur”; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 januari 2018 houdende goedkeuring van bijakte 4 voor de 
opmaak van een beheersplan voor een bedrag van € 20.925,00 + 21 % btw = € 25.319,25; 
 
Gelet op het besluit van het afdelingshoofd beheer van het Agentschap Onroerend Erfgoed houdende 
toekenning van een onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan van 29 maart 2018 voor een 
bedrag van € 16.740,00; 
 
Gelet op de collegebeslissing van 15 oktober 2018 houdende goedkeuring van een termijnsverlenging van 
35 werkdagen voor de opmaak van het beheersplan. 
 
Gelet op het definitief beheersplan als bijlage; 
 
Mark Van Roy, schepen bevoegd voor erfgoed, geeft een korte technisch-historische toelichting bij het 
voorliggend beheersplan. 
Raadslid Eulaerts uit zijn bezorgdheid over de inflatie aan plannen en restauratievoorstellen.  Hij heeft de 
indruk dat er na veertig jaar een zekere moeheid is opgetreden, ook in middens van de kerkfabrieken.  
Overigens gaat het om vrij aanzienlijke bedragen die alternatief minstens even nuttig zouden kunnen 
aangewend worden.  Een toekomstig bestuur moet zich hierover beraden. 
Raadslid Debeer pleit er toch voor om zowel het beheersplan als de er op volgende restauratiewerken voor 
de Sint-Pauluskerk van Vossem zeker te betrachten, want dit is dringend noodzakelijk. 
Raadslid Van de Velde wenst deze stellingname te beamen en wil dit uitgebreid zien tot alle gemeentelijke 
kerken, want zij behoren tot het gemeenschappelijk erfgoed. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Het beheersplan voor de Sint-Katharinakerk wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: De goedkeuring wordt bekend gemaakt volgens de bepalingen in het Onroerenderfgoeddecreet. 
 

22. GBS Vossem - renovatie plat dak lagere school: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 
en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 
264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen; 



Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet); 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “GBS Vossem: renovatie plat dak lagere school” op 26 
november 2018 een bestek met nr. GP18/W01 werd opgesteld door Ruimte - Projectontwikkeling; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 40.000,00 excl. btw of € 42.400,00 
incl. 6% btw; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2019, op 
budgetcode 0800-03/2210207/IE-12 (actie GBB-CBS) en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
Overwegende dat het krediet werd voorzien voor de jaargang 2019; 
 
Werner Aerts, schepen bevoegd voor openbare werken, geeft een korte technische toelichting. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. GP18/W01 van 26 november 2018 en de 
raming voor de opdracht “GBS Vossem: renovatie plat dak lagere school”, opgesteld door Ruimte - 
Projectontwikkeling. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 
40.000,00 excl. btw of € 42.400,00 incl. 6% btw. 
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode 
0800-03/2210207/IE-12 (actie GBB-CBS). 
Artikel 4: Het krediet wordt voorzien voor de jaargang 2019. 
 

23. Aanleg voetpaden: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 
en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 



Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 
264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleg voetpaden” een bestek met nr. GPP19/W01 werd 
opgesteld door Ruimte - Projectontwikkeling; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 403.875,00 excl. btw of € 488.688,75 
incl. 21% btw; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2019, op 
budgetcode 0200-00/2240007/IE-8 (ACT-208) en zal voorzien worden in het nieuwe meerjarenplan; 
 
Overwegende de voetpadenstrategie, waarin de visie en planning met betrekking tot de aanleg van de 
voetpaden wordt uitgelegd; 
 
Gelet op de gemeenteraadscommissie van 12 december 2018 waar de voetpadenstrategie werd toegelicht; 
 
Burgemeester Jan Spooren beargumenteert kort de contouren van voorliggend dossier te situeren binnen 
de voetpadenstrategie die door de gemeente de komende jaren zal uitgerold worden. 
Raadslid Eulaerts pleit er voor om benevens de fiets- en voetpaden ook zwaar te investeren in de 
gemeentelijke wegeninfrastructuur.   
Schepen Werner Aerts wil dit graag beamen.  Er wacht een grote uitdaging. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. GPP19/W01 en de raming voor de opdracht 
“Aanleg voetpaden”, opgesteld door Ruimte - Projectontwikkeling. De lastvoorwaarden worden vastgesteld 
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 403.875,00 excl. btw of € 488.688,75 incl. 21% btw. 
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
Artikel 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode 
0200-00/2240007/IE-8 (ACT-208) en zal voorzien worden in het nieuwe meerjarenplan. 
 



 
Onderwerp : Mondelinge en schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en schepenen (art. 11 
H.R.) 
 

Verkeersinrichting Edelweislaan (raadslid Eulaerts) 

 
In de wijk langs de Edelweislaan en Sterrebeeklaan de afgelopen jaren heel wat verkeersmaatregelen 
getroffen, in het bijzonder heel wat obstakels met plantenbakken. 
Is het de bedoeling om naast het snelheidsremmend effect ook doorgaand verkeer tussen Vossem en 
Moorsel-Sterrebeek te ontmoedigen ? 
Werden deze plantenbakken door de technische dienst met advies van de politie of de dienst mobiliteit 
geplaatst ? Kan het college mededelen om welk advies (datum; verslag) het gaat ? 
Intussen werden er twee planten bakken terug weggehaald. Om welke reden ? 
Hoeveel snelheidsmetingen hebben plaats gehad vóór en na de plaatsing van de bakken ? 
Kan het college toelichting geven bij het opzet van de gebodsborden die op de betrokken bakken 
aangebracht werden  ? 
 
Mark Van Roy, schepen bevoegd voor mobiliteit, zal pogen deze vragen zo omstandig mogelijk te 
beantwoorden.  Hij start vooreerst met de volledige historiek van deze verkeerstechnische ingreep. 
Deze zijn te situeren vlak na de werken aan de N3.  Hij somt een eerste serie ingrepen op: haaksere 
inrichting van de bocht Edelweisslaan/Sterrebeeklaan, plaatsen snelheidsremmers.  Vervolgens gaat hij 
gedetailleerd in op de evolutie van de snelheid voor en na de ingrepen.  Hij benadrukt dat dit bestuur niet 
heeft geopteerd om de route te knippen, maar is blijven opteren om het doorgaand verkeer toe te laten, 
mits in te grijpen op de snelheid.   
Vervolgens wenst hij een viertal opmerkingen te formuleren deels in antwoord op de gestelde vragen van 
het raadslid.  Uiteraard werden de nodige onderzoeken gevoerd zowel in hoofde van de dienst mobiliteit 
als vanuit de politiezone Voer & Dijle.  Hij somt kort de track records op.  Hij benadrukt dat er zeer 
regelmatig in overleg is gegaan met de buurtbewoners.  Ook hier gaat hij dieper in op de wederzijdse 
contacten die er zijn geweest.  Hij wil benadrukken dat deze ingrepen van voorlopige aard zijn en in een 
latere fase zullen gevolgd worden door infrastructurele maatregelen, onder meer door middel van het 
plaatsen van boordstenen.  Vervolgens licht hij kort toe hoe de anomalie van de dubbele bepijling ter 
hoogte van een bloembak is tot stand gekomen.  Hij benadrukt dat ook dit een tijdelijke maatregel is in 
afwachting van een meer duurzame aanpak door middel van belijning.  Evenwel het plaatsen van belijning 
is afhankelijk van de klimatologische omstandigheden.  Hij geeft toe dat dit een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden is.   
Tot slot licht hij kort toe waarom recentelijk een aantal bakken werden verplaatst, dit is gelinkt aan de 
gezondheidstoestand van een belendende buurtbewoner. 
Raadslid Eulaerts heeft kritiek op de aanpak van het haakser maken van het voormelde kruispunt.  Waarom 
is van de gelegenheid geen gebruik gemaakt om een deugdelijk voetpad aan te leggen en wat zijn de 
verantwoordelijkheden van de aangelande buurtbewoner in deze ?  Hij heeft de indruk dat het hier een 
geprivilegieerde situatie betreft.  Tevens wil hij er ook op wijzen dat een aantal buurtbewoners in hun 
communicatie heel duidelijk lieten uitschijnen dat zij zich in een geprivilegieerde situatie bevonden, want 
dat zij wonen in een 'residentiële' woonwijk.  Het raadslid heeft het hier moeilijk mee en wenst niet dat het 
bestuur zich hiermee associeert.  Tot slot wil hij wat dieper ingaan op de voorgelegde statistieken.  Hij 
benadrukt dat er veel belang dient gehecht te worden aan gradaties in deze statistieken, specifiek wat 
betreft de extreme afwijkingen van de gemiddelde statistische cijfers.  Het zijn deze laatste die gevaarlijke 
situaties creëren en waar drastisch op ingegrepen dient te worden.  Zo'n drastische ingreep kan een set 
bloembakken zijn en hij merkt op dat in vergelijkbare straten, bijvoorbeeld de Sint-Pauluslaan, hiervoor niet 
is geopteerd.  Dit geeft de perceptie dat er met twee maten en twee gewichten wordt gewerkt.  Hij zou 
graag hebben dat een toekomstig college daar terdege rekening mee houdt. 
Raadslid Eulaerts vraagt tot slot dat bij wijze van goodwill of de boordeigenaar of het bestuur aan het 
vermelde haakse kruispunt het nodige zou doen om een behoorlijk voetpad aan te leggen. 
 



Fietspaden Tervurenlaan (raadslid Eulaerts) 

 
"Waarschijnlijk één van de duurste fietspaden in Vlaanderen. Maar in tegenstelling tot Brussel doen ze in 
Tervuren geen moeite om er wat zout op te strooien. En vermits ook de bladeren nauwelijks opgeruimd 
worden, is het eigenlijk weggegooid geld", aldus een regelmatige gebruiker van de fiets voor zijn 
pendelverkeer tussen Tervuren en Brussel-centrum. 
In bijlage fotomateriaal dd  14 november 2018. Naar aanleiding van die vaststellingen van de toestand 
gedurende verschillende dagen: 
Welke instantie dient het fietspad te onderhouden en welke minister is bevoegd ? 
Vermits de betrokken instantie geen actie ondernam, heeft het gemeentebestuur alsdan de betrokken 
instantie schriftelijk gewezen op de toestand ? 
 Zijn er cijfers van het fietspendelverkeer Tervuren-Brussel langs de Tervurenlaan vóór de heraanaaleg ? 
Hebben er reeds tellingen plaats gehad van het aantal fietsers die het fietspad gebruiken tijdens de 
werkdagen ? 
 
Zo uitgebreid vakschepen Mark Van Roy heeft geantwoord op de vorige vraag, zo beknopt wil hij zijn bij het 
beantwoorden van deze vraag.  Het gaat in deze om verantwoordelijkheden en deze liggen thans bij het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.  Hij heeft nog geen statistieken ontvangen over een mogelijks 
stijgend fietsgebruik richting van en naar Brussel, zodra deze binnenkomen zal hij ze aan het raadslid ter 
hand stellen.  Hij stelt wel vast dat de fietspaden zeer druk worden gebruikt, dat is een goed teken.  Hijzelf 
rijdt 1 à 2-maal per week naar Brussel via de Tervurenlaan. 
Raadslid Eulaerts vraagt om een alarm- of communicatiemechanisme op poten te stellen om tijdig de 
verantwoordelijke overheid te waarschuwen om in te grijpen.  Het mag niet verwateren tot een 
bevoegdheidsdiscussie. 
Schepen Van Roy bevestigt dat er veelvuldige contacten zijn tussen onze diensten en deze van Vlaamse 
Gemeenschap en dat deze boodschappen 'en passant' alleszins worden meegegeven. 
Raadslid Leo Trappeniers stelt vast dat het fietspad - al of niet onterecht - door de fietsers in beide 
richtingen wordt gebruikt.  Hoe wordt hiermee omgegaan ? 
Schepen Van Roy poogt een genuanceerd antwoord te geven.  De situatie is aldus dat bepaalde delen van 
het fietspad van de Tervurenlaan (onder meer deel tussen fontein en Oppemstraat) kant Wezembeek in 
beide richtingen kan en mag gebruikt worden.  Hij kan begrijpen dat dit wat verwarring kan teweegbrengen 
bij de gebruikers.  Hij wil zich niet uitspreken over wat de beste oplossing is, wel is het zo dat meestal 
fietsers de 'kortste weg' gebruiken. 
 

Verkaveling de Grunne - aanpassing verkavelingsvoorschriften voor complementaire bedrijvigheid 
(raadslid Eulaerts) 

 
Door het college werd ingegaan op het verzoek van een buurtbewoner om een zogenaamd 
complementaire bedrijvigheid toe te laten in de betrokken residentiële wijk. 
Naast de wettelijk bepalingen is er ook de beoordeling van de ruimtelijke en economische ontwikkeling en 
de leefbaarheid van onze gemeente. 
Is het gemeentebestuur van oordeel dat ook in deze residentiële wijk toch handelsactiviteiten kunnen 
ontwikkeld worden als complementaire bedrijvigheid ? 
Gaat het hier om een algemene visie die geldt voor verschillende residentiële wijken in Tervuren ? 
Verkaveling de Grunne – aanpassing verkavelingsvoorschriften voor complementaire bedrijvigheid 
Door het college werd ingegaan op het verzoek van een buurtbewoner om een zogenaamd 
complementaire bedrijvigheid toe te laten in de betrokken residentiële wijk. 
Naast de wettelijk bepalingen is er ook de beoordeling van de ruimtelijke en economische ontwikkeling en 
de leefbaarheid van onze gemeente. 
Is het gemeentebestuur van oordeel dat ook in deze residentiële wijk toch handelsactiviteiten kunnen 
ontwikkeld worden als complementaire bedrijvigheid ? 
Gaat het hier om een algemene visie die geldt voor verschillende residentiële wijken in Tervuren ? 



Mario Van Rossum, schepen bevoegd voor wonen, wenst deze vraag te beantwoorden.  Hij stelt vast dat er 
in deze gemeente twee zones waar complementaire bedrijvigheid mogelijk is zijn vastgesteld en dat is 
woongebied en landelijk woongebied.  Uiteraard kunnen hiervoor een aantal voorwaarden worden 
vastgesteld.  Dat kunnen zijn: inhoudelijk stedenbouwkundige voorwaarden zoals vitrines, 
gebruiksruimtes, …  Tevens moet er een gezonde verhouding zijn tussen de complementaire bedrijvigheid 
en de woonfunctie.  In 80-90% van de gevallen kan die complementariteit in Tervuren dus wel.  Wel zijn er 
een paar uitzonderingssituaties.  In een aantal zeer specifieke gevallen kan het zijn dat de 
verkavelingsvoorwaarden dit verhinderen.  Dit kan uiteraard ook gaan over andere situaties bijvoorbeeld 
verbod tot het bouwen van een tuinhuis, zwembad, zelfs een moestuin, …  In een aantal 
verkavelingsvoorwaarden is inderdaad het verbod op complementaire bedrijvigheden opgenomen, soms 
wel met uitsluiting van bijvoorbeeld vrije beroepen.  Het is uiteraard aan de initiatiefnemers toegelaten om 
een wijziging van verkaveling te vragen.  Dit gebeurt op wekelijkse basis, bijvoorbeeld de vraag om toch dat 
tuinhuis te plaatsen of een zwembadje, …  Voor de verkaveling hier in kwestie is dit ook gebeurd.   Hij wijst 
op de zeer brede interpretatie van de bewuste term.  Het college heeft naar aanleiding van deze specifieke 
aanvraag geoordeeld dat de complementaire bedrijvigheid mogelijk is mits een aantal beperkende 
voorwaarden.  Hij somt deze op.  Er werd opgelegd dat het niet kon uitgroeien tot een winkel met vitrine 
noch een horecazaak.  Dit geldt ook voor opzichtige reclamebeelden in het straatbeeld.   
Hij wijst op een recent genomen initiatief van de Vlaamse overheid om meer en meer aan dit soort situaties 
tegemoet te komen.  Het gaat daarbij zeer specifiek om verkavelingsvoorschriften ouder dan 15 jaar.  
Schepen Van Rossum wil toch opmerken dat dit collegematerie en dat het niet past verder over deze 
specifieke case door te bomen.  Tot slot wijst hij er op dat de handhaving een dubbel verhaal is: in geval van 
verbouwing gebeurt dit nauwlettend door de dienst Omgeving & Wonen, in geval van dergelijke wijzigingen 
is dat een iets moeilijker verhaal. 
Raadslid Eulaerts wenst te vernemen welke complementaire bedrijvigheden in bewuste verkaveling reeds 
van toepassing zijn en wat is de algemene visie van het college op dit alles ?  Hij wil daarbij ook wijzen op de 
dubbelzinnige houding dat de bewuste persoon heeft gepleit voor kernversterking middels onder meer 
pop-ups en de mogelijkheid tot fusie van panden.  Dit is volledig in tegenspraak met de gestelde 
handelingen.   
Schepen Van Rossum is van oordeel dat het ene het andere niet uitsluit, het wettelijk kader is overigens 
coulanter geworden ten overstaan van dergelijke aanvragen in verkavelingen.  Maar het is uiteraard zeer 
logisch dat activiteiten die veel bedrijvigheid met zich brengen in de bedrijvige kern thuishoren en dat 
daarop moet worden ingezet.  Dat is wat dit bestuur zal doen.  Schepen Van Rossum heeft op dit ogenblik 
geen weet van andere complementaire bedrijvigheid in bewuste verkaveling, er zijn ook geen andere 
aanvragen hangende. 
Raadslid Eulaerts wijst op de tegenstrijdigheid in de stedenbouwkundige vergunning waar verwezen wordt 
juist naar deze andere precedenten.  Hij vindt dit een foute argumentatie die overigens zeer pijnlijk is voor 
de buurtbewoners.   
Raadslid de Schaetzen wijst er wel op dat onder meer naar aanleiding van de voorschriften in de 
verkaveling Kisteveld de gemeente dit daar wel heeft opgelegd ook al blijkt dit nu allesbehalve eigentijds te 
zijn.  Hij vraagt zich dan ook af of dit een verkavelingsvoorwaarde dan wel verkavelingsvoorschrift is ?  Hij 
vraagt om dit te checken.  Naar aanleiding van deze opmerkingen vraagt raadslid de Schaetzen zich af wie 
naar een volgende legislatuur toe deze issues naar de volgende raad zal meebrengen, is dat de voorzitter, is 
dat de vakschepen, … ?  Hij vraagt om dit in het volgende huishoudelijk reglement te stipuleren.   
Tot slot wisselen raadslid Eulaerts en schepen Trappeniers, bevoegd voor lokale economie, van gedachten 
over de beadvisering hiervan vanuit de RLE en de visie hierop van het bestuur ten overstaan van de lokale 
economie. 
 

 

Voorzitter Sebastiaan Coudré sluit de vergadering met een finaal dankwoord over de werking de voorbije 
zes jaren van deze gemeenteraad. 

Raadslid Eulaerts wil de voorzitter bedanken voor de constructieve invulling van de functie van 
gemeenteraadsvoorzitter. 



 

 

Door de raad: 
De algemeen directeur, 
 
 
Roeland Dekerk 

                                                                                            De raad: 
                                                      De voorzitter,  

 
 

                                                    Sebastiaan Coudré 

 

 


