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Openbare vergadering 
 

1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 mei 2018 

 
Gelet op de vraag van de voorzitter of de gemeentesecretaris 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; 
 
Raadslid Bruno Eulaerts zit met een actualiteitsvraag met betrekking tot punt 6 (aanstelling financieel 
directeur en adjunct financieel directeur).  In het licht van de recente gebeurtenissen quid de aanstelling 
van de heer Patrick Crabbé als adjunct financieel directeur ? 
Burgemeester Jan Spooren antwoordt dat de situatie gehandhaafd blijft.  Indien betrokkene ontslag neemt, 
dan zal de passende functie, zijnde diensthoofd overheidsopdrachten en patrimonium vacant worden 
verklaard.   
In het licht van deze gebeurtenissen betreurt raadslid Eulaerts dat op de vorige gemeenteraad een heel 
betoog werd opgezet om deze constructie te verrechtvaardigen.  Hij stelt zich de vraag of op die maand tijd 
de zaken danig gewijzigd zijn ?  Met andere woorden was het bestuur niet op de hoogte van de situatie op 
het ogenblik dat dit besluit werd getroffen ?  Bijkomend en in tweede orde wenst hij te vernemen of artikel 
5 van bewust besluit gehandhaafd blijft.   
Burgemeester Spooren bevestigt dat deze informatie niet bekend was op het ogenblik van de goedkeuring 
van vernoemd besluit.  Hij bevestigt dat de heer Crabbé kan terugkomen, daarom zal de openstaande 
vacature ingevuld worden via een vervangingscontract.  De bedoeling is wel om dat vervangingscontract 
dan om te zetten in een duurzame tewerkstelling. 
Raadslid Eulaerts wenst te vernemen wanneer de heer Crabbé de gemeentelijke administratie van zijn 
voornemen op de hoogte heeft gebracht.   
Burgemeester Spooren kan de exacte datum niet meedelen, hij denkt dat het een tweetal weken geleden 
op het college is geweest. 
Raadslid Eulaerts zal de desbetreffende aanvraagbrief opvragen bij de gemeentelijke administratie. 
Burgemeester Spooren is van oordeel dat de werfreserve inderdaad doorloopt en dat in geval de huidige 
financieel directeur deze functie niet verder opneemt de heer Crabbé ter zake zijn rechten kan laten 
gelden. 
 



Raadslid Valentin van zijn kant wenst even terug te komen op de talrijke mobiliteitspunten die recentelijk 
op deze raad zijn behandeld.  Zo werd onder meer meegedeeld door schepen Van Roy dat de tramhalte ter 
hoogte van de Brusselsesteenweg binnen de zes weken zou heropend worden.  Dat is op heden nog niet 
gebeurd.  Hij stelt zich vragen bij het beheer van het domein Mobiliteit.  Hij verklaart zich nader.  Hij heeft 
de vraag gericht aan AWV maar binnen de aangegeven tijdspanne (veertien dagen) niets ontvangen.  Hij 
heeft dezelfde vraag gesteld aan de mobiliteitsdienst van Tervuren, die overigens de beleefdheid heeft 
gehad om te antwoorden.  Evenwel met het antwoord dat ze het niet weten.  Bestaat er dan geen planning 
van deze werken ?? 
Burgemeester Spooren bevestigt dat deze wel degelijk bestaat.  Wekelijks wordt dit opgevolgd zowel vanuit 
de administratie als van op het beleidsniveau.  Spijtig genoeg komt alles wat AWV belooft niet 1 op 1 uit.  
Hij bevestigt dat de werf meermaals per week wordt opgevolgd, onder meer middels de 
werfvergaderingen.   
Raadslid Valentin vraagt toch om op deze specifieke vraag een antwoord te krijgen. 
 
Stemming: met 20 'ja' stemmen bij 1 onthouding (Eulaerts) 
 
BESLUIT: 
 
De notulen van de gemeenteraad van 29 mei 2018 worden goedgekeurd. 
 

 
Onderwerp : Interne zaken - Algemeen secretariaat 
 

2. Interrand: goedkeuring agenda - bevestiging vertegenwoordiger algemene vergadering - vaststelling 
van het mandaat 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het decreet 
van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van 
het ambtsgebied van de intercommunale; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij de intercommunale Interrand; 
 
Overwegende dat ingevolge de wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking en de 
omzendbrief BB 2013/5 van 19 04 2013 niet langer voor elke algemene vergadering afzonderlijk een 
vertegenwoordiger(s) benoemd moeten worden maar voor de volledige duur van de legislatuur kan 
worden aangeduid; 
 
Overwegende evenwel dat de vaststelling van het mandaat nog steeds voor elke algemene vergadering 
door de gemeenteraad moet worden genomen; 
 
Gelet op de bespreking van de agendapunten: 
1. Vaststelling van de geldigheid tot vergaderen overeenkomstig art. 30 van de  statuten. 
2. Notulen van de algemene vergadering van 6 december 2017: goedkeuring. 
3. Jaarverslag 2017. 
4. Jaarrekening per 31 12 2017: goedkeuring.  
 Verslag van de revisor. 
5. Verwerking van het resultaat. 
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en revisor. 
7. Beheersoverdracht Ecowerf. 
8. Varia. 



Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De agenda van de algemene vergadering van 27 juni 2018 van de Intercommunale Interrand 
wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: De aanduiding bij gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2013 en 26 september 2013 van: 
- de heer Sebastiaan Coudré, voorzitter, wonende te 3080 Duisburg, Huldenbergstraat 27, 
- mevrouw Van de Velde Monica, raadslid, wonende te 3080 Duisburg, Begijnhofstraat 7B/21, 
- mevrouw Francine Loockx, raadslid, wonende te 3080 Tervuren, Vlonderse Hoek 1 bus 002,  
als vertegenwoordigers voor de algemene vergadering, wordt bevestigd. 
Artikel 3: De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van 
27 juni 2018 wordt opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 
 

 
Onderwerp : Interne zaken - Beleidsondersteuning & Organisatiebeheer 
 

3. Verdeling van het budget voor financiële steun aan ontwikkelingsprojecten in het Zuiden en lokale 
activiteiten betreffende communicatie, educatie en sensibilisatie rond internationale samenwerking 

 
De gemeenteraad,  
 
Overwegende dat een gemeentebestuur in een geglobaliseerde wereld haar verantwoordelijkheid dient op 
te nemen in verband met internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling van de landen in het 
Zuiden;  
 
Overwegende dat daarom in het Beleids- en Beheersplan onder jaarbudgetrekening 2018/ACT-266/0160-
00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN een bedrag van 28500 euro voorzien is om dergelijke initiatieven 
te subsidiëren; 
 
Gelet op de aangepaste subsidiecriteria, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de GROS in 
zitting van 21 februari 2008 en voor goedkeuring aangenomen door het college van burgemeester en 
schepenen in zitting van 3 maart 2008 betreffende de rubrieken inzake de gemeentelijke steunverlening 
van toelagen zowel voor lokale initiatieven inzake ontwikkelingseducatie en -sensibilisatie als voor 
projecten van ontwikkelingssamenwerking alsook inzake logistieke ondersteuning van initiatieven in het 
Noorden; 
 
Gelet op het voorstel van herziening van het subsidiereglement, goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering van de GROS in zitting van 2 december 2010 en door het college voor kennisgeving 
aangenomen in zitting van 6 december 2010; 
 
Gelet op de verdeelsleutel ingevolge deze aangepaste subsidiecriteria: 
- maximum 5% voor eigen initiatieven vanwege het GROS-bestuur 
- maximum 5 x 250 euro voor 'rugzakprojecten'  
- projectsubsidie aan 11.11.11 van 0,25 euro per inwoner  
- maximum 20% voor het subsidiëren van educatieve en sensibiliserende projecten in Tervuren 
- minimum 75% van het beschikbare bedrag om initiatieven of projecten te steunen in 
ontwikkelingslanden:  
° met evenredige verdeling over 4de en 3de pijler subsidieaanvragen  
° alle dossiers worden getoetst aan een reeks specifieke criteria ('educatie', 'rugzak', '4de pijler', '3de 
pijler'): het uiteindelijke beoordelingscijfer is bepalend voor de verdeelsleutel van de toe te kennen 
subsidiebedragen; 



Overwegende dat volgende projecten tijdig werden ingediend: 
9 projecten voor aanvraag van steun in het Zuiden waarvan: 
- 7 aanvragen voor projecten onder de 4de pijler 
- 2 aanvragen voor projecten onder 3de pijler  
Er was geen aanvraag voor een rugzakproject.  
1 project voor aanvraag van steun voor sensibiliserende activiteiten in Tervuren;                                  
 
Gelet op het positief advies van de Algemene Vergadering van de GROS van 15 mei 2018 met betrekking tot 
de verdeling van het budget van 2018 voor financiële steun aan ontwikkelingsprojecten in het Zuiden en 
lokale activiteiten betreffende communicatie, educatie en sensibilisatie rond internationale samenwerking; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Het subsidiebedrag van 28500 euro wordt als volgt verdeeld: 
A. Eigen middelen – GROS-initiatieven 
Het GROS-bestuur zal dit jaar de mogelijke 5 % van de toegemeten middelen, dwz 1.425 euro voor eigen 
initiatieven, niet gebruiken, maar het bedrag toevoegen aan de subsidies voor projecten. Het bestuur kan 
echter voor de geplande activiteiten gebruik maken van werkingskosten met een maximum van 1000 euro. 
 
B. Subsidie 11.11.11 
Rekening houdend met het aantal inwoners (21.902 inwoners op 1/1/2017) wordt 5.450 euro toegekend 
aan 11.11.11 (Dit bedrag werd afgerond om overzichtelijke bedragen voor projectsteun te bekomen). 
 
C. Subsidies voor activiteiten in Tervuren gericht op informatie-verstrekking, educatie en sensibilisatie 
rond de problematiek van ontwikkelings(samenwerking), mensenrechten, vluchtelingen en intercultureel 
samenleven. 
Onder deze noemer werd dit jaar één voorstel ingediend. 
 
1. Stuurgroep Sociale Kerstmarkt Tervuren 
De sociale kerstmarkt is een tweejaarlijks initiatief waarbij standhouders informatie verstrekken en 
producten aanbieden ten voordele van de door hen gesteunde projecten. Het gaat hierbij vooral om 
projecten in de sociale sector en projecten van ontwikkelingssamenwerking (zowel van ledenorganisaties 
van de GROS als andere organisaties). In 2018 vindt de 13de editie plaats. 
Het initiatief wordt door de GROS als heel waardevol beschouwd, ook omwille van zijn drempelverlagend 
karakter: het brengt een ruim publiek op een gemakkelijke manier in contact met initiatieven rond 
ontwikkelingssamenwerking (wat moeilijker lukt bij meer gespecialiseerde evenementen). Bij de vorige 
editie waren ongeveer 1500 bezoekers. 
De gevraagde GROS subsidie betreft ongeveer 25 % van de begroting. Er zijn ook andere gemeentelijke 
tussenkomsten. De GROS meent dat de gevraagde subsidie een redelijke bijdrage is rekening houdend met 
het verwachte aandeel van ontwikkelingsprojecten bij de stands. 
  
Het project wordt goedgekeurd met verzoek aan de organisatoren om voorrang te verlenen aan de leden 
van de GROS bij de aanvraag van een stand. 
Aanvrager: Stuurgroep Sociale Kerstmarkt, O.L.Vrouwstraat 15, 3080 Vossem/Tervuren 
Indiener: idem 
Verantwoordelijke: Tom Vanleeuwe 
Bankrekeningnummer: CRELAN BE50 1030 3550 6718 
Aangevraagde subsidie: 1.100 euro 
ADVIES VAN DE GROS: POSITIEF, toe te kennen bedrag: 1.100 euro. 



D. Subsidies aan projecten in ontwikkelingslanden 
Na afhouding van de reeds genoemde subsidiebedragen rest er een bedrag van 21.950 euro, te verdelen 
over de weerhouden 3e en 4e pijler projecten. Bij de verdeling werd als volgt te werk gegaan:  
a. Beoordeling van de projecten door de leden van het GROS-bestuur op basis van de criteria voor de 3e en 
de 4e pijlerinitiatieven; uit deze beoordeling bleek dat er verschillen waren tussen de voorstellen wat 
betreft de Tervurenverbondenheid, de ontwikkelingsrelevantie en de kwaliteit van de uitwerking van het 
voorstel. De voorstellen beantwoorden aan de inhoudelijke criteria die vooropgesteld werden. 
b. De voorgestelde verdeling van het beschikbare bedrag houdt rekening met de hoger genoemde 
verschillen. 
 
Vierde pijler projecten  
De schepen van ontwikkelingssamenwerking en het GROS-bestuur ontvingen dit jaar zeven aanvragen. Alle 
voorstellen werden ontvankelijk verklaard. 
 
1. Teriya (Mali) 
VZW Teriya werd opgericht in 2005 met als doel het steunen en opleiden van kansarme meisjes en jonge 
vrouwen in Mali om deze zo een menswaardige plaats te geven in de maatschappij. De aanvraag betreft 
een project in samenwerking met de Association Benkan (wat samenwerking betekent in het Bambara) in 
Bamako, Mali. Benkan geeft in de eerste plaats vorming voor inkomensverwervende activiteiten (bv 
borduren, verven van stoffen), maar daarnaast wordt met het oog op emancipatie van de doelgroep veel 
aandacht besteed aan een ruimere algemene vorming, vorming rond budgetbeheer en gezonde voeding. 
Wat betreft de toegekende steun in 2017 werd een duidelijk rapport ingediend. De subsidie van 2017 werd 
gebruikt voor het realiseren van de ruwbouw van een verdieping voor het centrum Benkan. 
Het voorstel betreft de afwerking van de eerste verdieping waar micro-bedrijfjes een plaats zullen krijgen. 
De vormingsactiviteiten kunnen zo verder uitgebouwd worden. Het voorstel bevat duidelijke informatie 
over de kostenstructuur van het project. 
Fundraising in Tervuren werd in 2017 gedaan via de nieuwsbrief. Het is wenselijk dat activiteiten opgezet 
worden om een ruimer publiek in Tervuren te bereiken. 
Ondanks de moeilijke politieke omstandigheden kan het project interessante resultaten behalen voor een 
belangrijke doelgroep (jonge kansarme vrouwen in de grote stad Bamako). De GROS waardeert de 
aandacht voor zelfredzaamheid, family planning en het nemen van verantwoordelijkheid. De GROS 
waardeert ook de grote zorg die aan het aanvraagdossier werd besteed en in het bijzonder de toevoeging 
van een duurzaamheidsscan op basis van de methode van Sara Kinsbergen (die tijdens een vorming 
georganiseerd door de GROS uitgelegd werd). 
 
Aanvrager: VZW Teriya, Nachtegaalstraat 29, 3110 Rotselaar 
Indiener: Julia Rottiers  
Verantwoordelijke Noorden: Julia Rottiers, 3080 Tervuren 
Verantwoordelijke Zuiden: Marie Anne Sacko, voorzitter Association Benkan Sangarébougou, Cercle de 
Kati, Région de Koulikoro, Bamako, Mali  
Bankrekeningnummer: BE57 9793 3658 3335 
ADVIES VAN DE GROS: POSITIEF, toe te kennen bedrag: 3.340 euro. 
 
2. Dimbalma voor Gambia 
Dimbalma werkt reeds meer dan tien jaar samen met lokale partners aan kleinschalige projecten in enkele 
dorpen in Gambia, vooral met het oog op het verbeteren van onderwijs, gezondheidszorg en 
voedselzekerheid. Wat betreft de toegekende steun in 2017 werd een duidelijk rapport opgestuurd. De 
steun werd gebruikt voor het bouwen van een voorziening voor consultaties, bevallingen, 
ziekenhuisopnames en sanitair voor vrouwen en kinderen in het dorp Kunting. De werken zijn in november 
2016 gestart en de ruwbouw is klaar. In 2017 werden de werken aan de  nieuwbouw verder gezet. Er werd 
ook gestart met de renovatie van bestaande bouwvallige gebouwen en er werd een garage gebouwd voor 
de ziekenwagen. Omwille van de machtswissel en politieke onzekerheid (november 2016- april 2017) was 
er een vertraging van enkele maanden (wegens onbeschikbaarheid van materialen). Daarna zijn de werken 
zoals voorzien uitgevoerd. 



Het voorstel voor 2018 betreft de verdere afwerking van de lokale gezondheidspost en de aankoop van 
ziekenhuismeubilair. Alle activiteiten gebeuren in nauwe samenwerking met het Village Development 
Committee (VDC). Het voorstel bevat duidelijke informatie over de kostenstructuur van het project. 
Het GROS-bestuur waardeert de projecten van Dimbalma voor Gambia mede omdat belang gehecht wordt 
aan de responsabilisering van de lokale partner (het VDC) en aan duurzaamheid. Deelname aan meerdere 
activiteiten in Tervuren en veel aandacht voor communicatie rond het project in Tervuren, getuigen van 
een grote Tervurenverbondenheid. 
 
Aanvrager: Dimbalma voor Gambia 
Indiener: idem 
Verantwoordelijke Noorden: Stef Pieters, Boterstraat 13, 3080 Tervuren 
Verantwoordelijke Zuiden: Village Development Committee Kunting, Gambia 
Bankrekeningnummer: KBC, BE33 7440 3530 3646 
ADVIES VAN DE GROS: POSITIEF, toe te kennen bedrag: 3.340 euro. 
 
3. Les Cajoutiers (Senegal) 
Les Cajoutiers ondersteunt sinds 2009 de opleiding van kansarme kinderen in de regio Warang, Senegal. 
Naast de gewone school die geleidelijk opgebouwd werd is er sinds 2013 ook een school voor dove en 
slechthorende kinderen. In 2015 is gestart met een afdeling voor kinderen met Downsyndroom. Het project 
besteedt ook aandacht aan voedselzekerheid en het sensibiliseren van de ouders voor thema’s zoals 
gezondheid, voeding, contraceptie. De school kreeg een positieve beoordeling van de inspecterende 
overheid en werd in 2015/2016 erkend als één van de 3 beste van de provincie. De werking van de school 
wordt vooral gedekt door de (p)meterschappen van de kinderen. 
Wat betreft de toegekende steun in 2017 werd een duidelijk rapport ingediend. De voorziene werken voor 
de klassen van kinderen met het Down syndroom werden gerealiseerd. 
De subsidieaanvraag betreft een bijdrage voor het realiseren en inrichten van ateliers waar dove kinderen 
een vak kunnen leren om zo autonoom te kunnen functioneren. Er zijn ateliers voorzien voor onder andere 
metaalverwerking, houtbewerking, leerlooien en pottenbakken. Het terrein is gunstig gelegen en werd 
geschonken door een sponsor. 
De GROS waardeert de inspanningen van Les Cajoutiers wat betreft de regelmatige nieuwsbrieven, het 
netwerk van betrokkenen en de activiteiten in Tervuren. De GROS apprecieert de belangrijke realisaties van 
het project over de jaren waardoor de levensomstandigheden van een kwetsbare bevolkingsgroep 
verbeterd zijn. Op de langere termijn met het oog op duurzaamheid is het wenselijk om lokale inbreng, 
naast de inbreng van (p)meterschappen, te versterken. Het zou interessant zijn om te proberen om een 
duurzaamheidsscan zoals hierboven vermeld uit te voeren. 
 
Aanvrager: Lucy Corynen-Deckx, Les Cajoutiers 
Indiener: idem 
Verantwoordelijke Noorden: Lucy Corynen-Deckx, Pater Dupierreuxlaan 5, 3080 Tervuren 
Verantwoordelijke Zuiden: Sophie Camara-Corynen, B.P. 1738 Mbour, Senegal  
Bankrekeningnummer: BNPParibasFortis, Les Cajoutiers, 001-5798682-01 
ADVIES VAN DE GROS: POSITIEF, toe te kennen bedrag: 3.340 euro. 
 
4. Mutoto (DRC) 
Mutoto organiseert sinds 2003 in de Tervuurse regio diverse activiteiten om straatkinderen in Lubumbashi 
(Democratische Republiek Congo) te helpen. Via de lokale organisatie Oeuvres Maman Marguerite (OMM), 
opgericht door de Salesianen (Don Bosco) worden ongeveer 1000 straatkinderen (meisjes en jongens) 
opgevangen en gevormd om stilaan terug in de maatschappij te integreren. Op deze manier wordt een 
alternatief geboden voor overleven door criminaliteit of als kindsoldaat. Voor de begeleiding zijn 
leerkrachten en verzorgers nodig en ook lesmateriaal. 
 
 
 



Mutoto heeft een gedetailleerd rapport ingediend over de in 2017 ontvangen steun van de gemeente. In 
2017 werd gestart met een psychologische opvolging van jongeren en hun families. Tijdens de 
schoolvakanties werden kampen georganiseerd. Voor oudere jongeren werd een alfabetiseringscursus 
voorzien. Het blijft een grote uitdaging om te zorgen dat de jongeren die opgevangen worden niet 
terugkeren naar de straat. OMM voert een “open deuren beleid” zodat jongeren kunnen komen en gaan. 
Alhoewel er recent minder fondsenwervende activiteiten waren dan in het verleden blijft de GROS de 
Tervurenverbondenheid en lokale bekendheid van Mutoto sterk waarderen. De eigen inbreng via lokale 
fondsenwerving blijft ook op hoog niveau. Regelmatig worden er Tervuurse  Mutoto vrijwilligers naar 
Lubumbashi gestuurd om mee te werken met OMM. De GROS waardeert het werk van OMM in een 
moeilijke en fragiele omgeving. 
De aanvraag betreft een bijdrage voor de kosten van onderwijs en sociale begeleiding van de opvangcentra 
Bakanja Centre en Bakanja Ville. De GROS waardeert de inspanning om voor dit project een duidelijk 
verband te leggen met helpen realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen: geen armoede, geen 
honger, hoogwaardig onderwijs en gendergelijkheid (resp. SDG 1,2,4 en 5). 
 
Aanvrager: Mutoto 
Indiener: Jeroen Vandenbussche 
Verantwoordelijke Noorden: Jeroen Vandenbussche, Zuerbergstraat 14, 3080 Tervuren 
Verantwoordelijke Zuiden: Oeuvres Maman Marguerite, Avenue Ruwe 1460, Lubumbashi, DRC  
Bankrekeningnummer: CRELAN 860-1017111-48  
ADVIES VAN DE GROS: POSITIEF, toe te kennen bedrag: 3.340 euro. 
 
5. Werkgroep Kinderen voor Kinderen (Madagascar) 
VZW Werkgroep Kinderen voor Kinderen ondersteunt reeds ongeveer 10 jaar scholing in Mororano, een 
arme buurt in de omgeving van Antananarivo, de hoofdstad van Madagascar. Dit gebeurt in samenwerking 
met de lokale VZW Association Enfants de l’Espoir of Akany. De VZW heeft een eigen school met ongeveer 
350 leerlingen. Daarnaast worden leerlingen gefinancierd die naar secundaire scholen gaan. In 2017 werd 
gestart met technisch onderwijs, richting hout, bouw en metaal. Er is ook volwassenenvorming met name 
omtrent voeding, geboorteregeling en gezondheid. Akany ontvangt steun via een netwerk van peters en 
meters, en werkt ook samen met de Groep T voor begeleiding van het lerarenkorps in Madagascar. 
Akany heeft een rapport ingediend over de toegekende steun in 2017. Hiermee werd bijgedragen aan de 
bouw van een sanitair blok voor de technische school. 
De nieuwe aanvraag is voor het verder afwerken van de technische school, en ook voor dringende hulp als 
gevolg van de cycloon Ava die begin 2018 Madagaskar hard getroffen heeft. 
Er is weinig informatie gegeven over de kostenstructuur van het project, en de info over de 
Tervurenverbondenheid is niet van recente datum. Reeds in 2015 en nog een keer in 2017 had de GROS 
gevraagd om zichtbaarheid en communicatie in Tervuren na te streven en om de duurzaamheid van het 
project toe te lichten. Deze aanbevelingen werden in de nieuwe aanvraag niet opgevolgd. Wat betreft 
fundraising in Tervuren wordt gezegd “niet van toepassing”. Er is ook geen financiële verantwoording. 
Gezien de VZW structuur zou hier toch enige verduidelijking mogelijk zijn. 
Los van de opmerkingen hierboven waardeert de GROS de grote inzet van Akany voor het opzetten van 
(technisch) onderwijs in Madagaskar, één van de minst ontwikkelde landen in Afrika, en voor het helpen 
van de betrokken gezinnen met de gevolgen van de tropische cyclonen. De GROS adviseert om een bedrag 
van 750 euro toe te kennen. 
 
Aanvrager: Eric Vandeputte, namens Werkgroep Kinderen voor Kinderen 
Indiener: Jan Herinckx namens Recht Op 
Verantwoordelijke Noorden: Dominique Gilles 
Verantwoordelijke Zuiden: Clarisse Harilalaina, schooldirectrice   
Bankrekeningnummer: BE60 4310 6823 0170 BIC: KREDBEBB 
ADVIES VAN DE GROS: POSITIEF, toe te kennen bedrag: 750 euro. 
 
 



6. SOID (Cambodja) 
SOID (Supporting Orphans and Indigenous People for Development Organisation) is een VZW met zetel in 
België en ook geregistreerd in Cambodja. SOID steunt weeskinderen in de buurt van Siem Riep in 
Cambodja. SOID biedt onderwijs aan ongeveer 150 kinderen van arme gezinnen uit een sloppenwijk. Om te 
zorgen dat de kinderen naar school komen, worden de gezinnen geholpen met voedselpakketten. Er is ook 
een opleidingsfonds om kinderen na de lagere school de kans te geven om verder te studeren. 
Wat betreft de steun in 2017 ontvangen heeft SOID een rapport ingediend. Met de steun werd rijst 
aangekocht die via maandelijkse pakketten aan de arme gezinnen doorgegeven werd indien de kinderen de 
school bijwonen. Er werd in Tervuren gecommuniceerd via een nieuwsbrief en via 2 Tervuurse scholen. 
Daarbij werd ook aan fundraising gedaan. 
De nieuwe aanvraag betreft het verder steunen van de maandelijkse voedselpakketten en ook het herstel 
van waterpompen in de sloppenwijk Veal Village. 
De GROS waardeert de inzet van SOID voor een arme doelgroep in één van de minst ontwikkelde landen in 
Azië. De Tervurenverbondenheid van het project lijkt voorlopig nog redelijk beperkt. De GROS vraagt om 
zichtbaarheid en communicatie in Tervuren na te streven en om voldoende aandacht te geven aan de 
duurzaamheid van het project. 
 
Aanvrager: Anne van Sever, voor SOID 
Indiener: Dimbalma voor Gambia 
Verantwoordelijke Noorden: Anne van Sever 
Verantwoordelijke Zuiden: Sok Vanna, Siem Riep, Cambodja  
Bankrekeningnummer: BE43 1030 3327 4001 
ADVIES VAN DE GROS: POSITIEF, toe te kennen bedrag: 1.500 euro. 
 
7. Mabuhay (Filipijnen) 
Het initiatief Mabuhay (betekent welkom) van Jimziel Foundation is gestart eind 2013 naar aanleiding van 
de schade aan de school van het dorp Binohangan in het district Caibiran op de Filipijnen als gevolg van de 
extreme tyfoon Hayan. De school ligt in een arm district ver weg van de hoofdstad Manila. Een solidaire 
vriendengroep uit Tervuren en Overijse heeft toen een samenwerking opgezet om de school te helpen met 
herstel en wederopbouw. De oprichtster die reeds enkele jaren in Tervuren woont, is zelf een alumna van 
deze school. Vanuit die vriendengroep is een kleine werkgroep ontstaan om de samenwerking voort te 
zetten. Er zijn enkele activiteiten opgezet om fondsen te verzamelen en informatie over het project te 
verstrekken. 
In 2016 heeft de school in Binohangan reeds een gemeentelijke subsidie ontvangen. Hierover werd een 
rapport ingediend. Deze steun werd gebruikt voor de verbetering van de watervoorziening om zo bij te 
dragen aan de gezondheidseducatie en hygiëne (onder andere tanden poetsen).  Een multifunctioneel 
lokaal werd verder afgewerkt. 
De nieuwe aanvraag betreft een verdere verbetering van de watervoorziening (via waterverdelers in de 
klassen en andere lokalen) en het leveren van pedagogisch materiaal (projectors). Hierdoor zullen de 
prestaties van de leerlingen verbeterd worden. 
Alhoewel de initiatiefnemers reeds een aantal acties voor fondsenwerving en informatie in Tervuren 
organiseerden is de Tervurenverbondenheid en bekendheid nog beperkt. De GROS waardeert de goede en 
directe samenwerking en contact met de doelgroep en met de lokale overheid. De GROS vraagt om de 
Tervurenverbondenheid verder te verbeteren en om de nadruk te leggen op de structurele noden en 
duurzaamheid. 
 
Aanvrager: Ana Liezl Canete 
Indiener: Oxfam Wereldwinkel Tervuren  
Verantwoordelijke Noorden: Liezl Canete 
Verantwoordelijke Zuiden: Carmelita Delda, Caibiran, Filipijnen  
Bankrekeningnummer: BE92 0004 2109 8723 
ADVIES VAN DE GROS: POSITIEF, toe te kennen bedrag: 1.500 euro. 



Derde pijler projecten 
De schepen van ontwikkelingssamenwerking en het GROS-bestuur ontvingen dit jaar twee aanvragen. Deze 
werden ontvankelijk verklaard. 
1. Broederlijk Delen Werkgroep Recht-Op (Oeganda) 
De werkgroep Recht-Op diende in 2017 een voorstel in ter versterking van kleinschalige landbouw in 
Burkina Faso. Burkina Faso ligt in de Sahelregio in West Afrika. Het land ondergaat nu reeds de effecten van 
klimaatverandering met droogte, maar ook met onvoorspelbare en hevige regenval en soms 
overstromingen. Het project steunt de Union des Groupements Naam de Ninigui (UGNN). Dit is een 
boerenorganisatie die vooral werkt aan erosiebestrijding en het versterken van de voedselzekerheid van de 
plaatselijke bevolking. 
De werkgroep Recht-Op heeft een rapport ingediend over het project waarvoor in 2017 steun ontvangen 
werd. Daarin wordt beschreven dat de vooropgestelde resultaten behaald werden. Dank zij de aanleg van 
dijkjes is de opbrengst van granen toegenomen en daalde het voedseltekort. De invoer van een verbod op 
kappen van bosjes heeft bijgedragen tot een vergroening van de omgeving. De lokale partnerorganisatie 
die met de doelgroepen samenwerkt werd versterkt.  
De nieuwe aanvraag betreft het verbeteren van de voedselzekerheid samen met aandacht voor 
klimaatverandering, voor boerenfamilies in de regio's Lango en Rwenzori in Oeganda. Het Kabarole 
Research and Resource Center (KRC) zal de begeleiding van de doelgroepen verzorgen. 
De GROS waardeert de regelmatige inspanningen van de werkgroep voor fondsenwerving en informatie 
over de projecten in Tervuren, met name tijdens de vastenactie (solidaire maaltijd, koffiestops in de 
scholen, een narcissenverkoop, collectes in de kerken). De GROS apprecieert de betere uitwerking van het 
aanvraagdossier in vergelijking met 2017. 
 
Aanvrager: Werkgroep Recht-Op - Broederlijk Delen - Tervuren 
Indiener: idem (contactpersoon: Jan Herinckx)  
Verantwoordelijke Noorden: Marleen Willemsen, Broederlijk Delen, verantwoordelijke voor Oeganda, 
Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel 
Verantwoordelijke Zuiden: Kabarole Research and Resource Center  
Bankrekeningnummer: BE12 0000 0000 9292 BIC BPOT BE B1, Broederlijk Delen vzw, 1000 Brussel, 
vermelding: “projectsteun Oeganda 2018” 
ADVIES VAN DE GROS: POSITIEF, toe te kennen bedrag: 3.340 euro. 
 
2. Cunina (Oeganda) 
Cunina ijvert in een aantal landen voor een betere toegang tot en kwaliteit van basis en secundair 
onderwijs. In 2017 diende de NGO Cunina een voorstel in ter ondersteuning van de lokale partner Casa 
Familia in Sao Paulo, Brazilië. Het project in Brazilië wil de levensomstandigheden van 150  straatkinderen 
in de sloppenwijk Vila Amizade verbeteren door ze te motiveren om naar school te gaan en goede 
resultaten te behalen. Dit gebeurt via cursussen,  sportactiviteiten en maaltijden in het educatief centrum.  
Cunina diende een duidelijk rapport in over de gemeentelijk steun in 2017. Het project heeft de 
voedselbedeling in het educatief centrum Casa Familia uitgevoerd alsook de aanvullende vergoedingen 
betaald voor voetbaltraining en ballet. Hierdoor werden 150 straatkinderen gemotiveerd om naar school te 
gaan en goede resultaten te bereiken. 
Het nieuwe voorstel betreft steun aan Adullam Primary School in Oeganda, meer bepaald installatie van 
watervoorziening van sanitaire blokken voor de slaapzalen, de keuken en de rest van de school. Deze 
school is reeds partner van Cunina sinds 2013. Het project bouwt verder op de eerdere realisatie van een 
waterput en pomp (met behulp van zonne energie) zodat de school geen drinkwater meer zal moeten 
aanvoeren voor de 600 kinderen. 
De Tervuurse vrijwilligersgroep rond Cunina organiseert reeds verscheidene jaren fondsenwervende 
activiteiten in Tervuren, onder andere deelname aan de Sociale Kerstmarkt en de Duisburgse dorpsfeesten, 
en een jaarlijkse BBQ. 
Omwille van de belangrijke doelgroep van het project van Cunina en de fondsenwervende acties in 
Tervuren geeft de GROS een positief advies. 
 



Aanvrager: Cunina (contactpersoon: Isabelle Vranken) 
Indiener: Mylène De Scheemaecker  
Verantwoordelijke Noorden: Kathleen Op De Beeck, Cunina, Retiesteenweg 77, 2440 Geel 
Verantwoordelijke Zuiden: Adullam Primary School, Mbarara district, Oeganda   
Bankrekeningnummer: BE29 2300 3660 2564 
ADVIES VAN DE GROS: POSITIEF, toe te kennen bedrag: 1.500 euro.  
 

4. Wijziging van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de terbeschikkingstelling van een 
bemiddelaar gemeentelijke administratieve sancties 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de artikelen 119 en 119bis van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten 
voor de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van Leuven van 23 april 2007 waarbij de overeenkomst tussen de 
federale staat en de stad Leuven in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale 
overheid met betrekking tot de jeugdcriminaliteit is goedgekeurd en waardoor een herstelbemiddelaar 
voor het gerechtelijk arrondissement Leuven werd aangeworven door de stad Leuven; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van Leuven van 23 april 2018 tot goedkeuring van de wijziging van de 
samenwerkingsovereenkomst met de steden en gemeenten van het arrondissement Leuven van 26 
november 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de bemiddelaar gemeentelijke administratieve 
sancties; 
 
Gelet op de algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties en bijlagen 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 maart 2018 en gewijzigd door de gemeenteraad van 29 mei 
2018; 
Overwegende dat het noodzakelijk is om de samenwerkingsovereenkomst betreffende de 
terbeschikkingstelling van een bemiddelaar voor de bemiddelingsprocedure inzake gemeentelijke 
administratieve sancties aan andere steden en gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Leuven, 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 31 januari 2008, te wijzigen; 
 
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst dient aangepast te worden aan de noden van de 
praktijk en de gewijzigde wetgeving met als belangrijkste wijzigingen: aanvulling met de eventuele 
bemiddeling voor meerderjarigen, vermelding van de indiensttreding van de nieuwe bemiddelaar, update 
van het takenpakket van de bemiddelaar, update van de financiële richtlijnen, aanpassing van de duur van 
de overeenkomst: van een éénjarig verlengbaar contract naar een contract van onbepaalde duur tot het 
einde van de subsidiëring, invoegen van een opzegtermijn van drie maanden; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst met de stad Leuven 
betreffende de terbeschikkingstelling van een bemiddelaar administratieve sancties goed. Deze 
samenwerkingsovereenkomst, gevoegd als bijlage, maakt integraal deel uit van deze beslissing. 



Artikel 2: De gemeenteraad machtigt de voorzitter en de algemeen directeur om deze 
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten en te ondertekenen. 
 

 
Onderwerp : Interne zaken - Financieel beleid & Ontvangerij 
 

5. Retributiereglement betreffende het parkeren op straat in het centrum van Tervuren: aanpassing 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Overwegende dat de ingebruikname van de ondergrondse parking in de site Moestuin noopt tot een 
integrale aanpak van het parkeerbeleid in het centrum van Tervuren; dat het aangewezen is om in de 
onmiddellijke omgeving van de ondergrondse parking een regime van betalend parkeren in te voeren, 
aangevuld met een blauwe zone die aansluit op de betalende zone; 
 
Overwegende dat het retributiereglement hier aangaande werd goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 
8 september 2015 en aangepast in zittingen van 27 oktober 2015, 24 november 2015, 26 januari 2016 en 
25 april 2017; 
 
Overwegende de vraag van een aantal zorgverstrekkers om onbeperkt te mogen parkeren in de blauwe 
zone; 
 
Gelet op het positief advies van het parkeerbedrijf Indigo; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om volgende regeling toe te passen 
voor de zorgverstrekkers en voor de thuisdiensten van het OCMW: 
- De zorgverstrekkerskaart laat een maximale parkeertijd toe van 2 uur in de betalende zone en van 4 uur in 
de blauwe zone. 
 
Overwegende dat artikel 15 op basis van bovenstaande motivering wordt aangepast; 
 
Gelet op de korte toelichting door Bert Vanoost die in zijn hoedanigheid van schepen vakschepen Mark Van 
Roy voor dit punt vervangt.   
Raadslid Bruno Eulaerts, namens de GT-Open Vld fractie, is dit retributiereglement niet genegen.  Evenwel 
iedere verbetering eraan kan op hun instemming rekenen.  Daarom vraagt hij een aparte stemming over 
het bewuste artikel 15. 
Bij toepassing van artikel 18 van het huishoudelijk reglement gaat voorzitter Sebastiaan Coudré vervolgens 
over tot de aparte stemming over dit artikel: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
Artikel 15 'Een zorgverstrekker of organisatie voor zorgverstrekking komt in aanmerking voor het 
aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie "zorgverstrekker" indien het een door het RIZIV of de 
Vlaamse Gemeenschap erkende zorgverstrekker of organisatie betreft. Er kan maximaal 1 parkeerkaart per 
voertuig aangevraagd worden. Deze parkeerkaarten zijn 1 jaar geldig en dienen desgevallend jaarlijks 
vernieuwd te worden. Deze parkeerkaart is geldig in zowel de betalende zone als de blauwe zone. De 
parkeerkaart laat een maximale parkeertijd toe van 2 uur in de betalende zone en van 4 uur in de blauwe 
zone. Het begintijdstip van het parkeren wordt aangeduid via de parkeerschijf die zichtbaar naast de 
parkeerkaart wordt gelegd op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste 
gedeelte van het voertuig.' wordt volledig goedgekeurd. 
Vervolgens gaat hij over tot de stemming van het integrale reglement. 
 
 



Stemming: met 15 'ja' stemmen tegen 4 'neen' stemmen (Eulaerts, Trappeniers, Roeykens, Neale) bij 2 
onthoudingen (Valentin, Schellekens) over het volledige reglement met uitzondering van artikel 15 
met eenparigheid van 'ja' stemmen voor artikel 15 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Voor de toepassing van dit retributiereglement wordt verstaan onder: 
parkeerplaats: ruimte op de openbare weg die bestemd is om een motorvoertuig, reclamevoertuig of 
aanhangwagen te parkeren. 
parkeerkaart: individuele toelating uitgereikt aan bijzondere doelgroepen van gebruikers van 
parkeerplaatsen, aangeduid door de gemeenteraad. 
het gebruik van een parkeerplaats: de feitelijke bezetting van een parkeerplaats door een motorvoertuig, 
reclamevoertuig of aanhangwagen langer dan de tijd die nodig is voor het laten instappen of uitstappen 
van mensen of het laden en lossen van zaken in de zin van artikel 2.23 van het KB van 1 december 1975 
houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 
weg. Het gebruik van een parkeerplaats door een motorvoertuig, reclamevoertuig of aanhangwagen in één 
van de in artikel 2 bedoelde zones is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden bepaald door dit 
retributiereglement.  
parkeerticket: het bewijs van de parkeertijd die overeenstemt met het betaalde retributiebedrag, 
afgeleverd door de parkeerautomaat. 
Artikel 2: Ten voordele van de gemeente Tervuren wordt een retributie geheven: 
1° op het gebruik van parkeerplaatsen waar de beperking van de parkeertijd geregeld is overeenkomstig 
artikel 27.1-27.3 van het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, hierna genoemd de Wegcode: 
a) in zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones) en op de openbare weg met blauwe zone 
reglementering 
b) in zones met betalend parkeren 
2° op het gebruik van de parkeerplaatsen voorbehouden aan de houders van een gemeentelijke 
parkeerkaart, zoals geregeld in artikel 27ter van de Wegcode. 
Artikel 3: De retributie "blauwe zone" is van toepassing in zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones) 
en op de openbare weg met blauwe zone reglementering zoals bepaald in artikel 27.1 en 27.2 van de 
Wegcode en zoals vastgelegd in de aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer. Meer 
bepaald ressorteren volgende straten onder het regime van de blauwe zone: 
- Bergestraat (van de Hoornzeelstraat tot aan de Olmenstraat) 
- Broekstraat (volledig) 
- Brusselsesteenweg (vanaf Wijngaardstraat tot aan Tervurenlaan) 
- De Robianostraat (volledig) 
- Duisburgsesteenweg (gedeelte tussen Kasteelstraat en Hertenbergstraat) 
- Gaystraat (volledig) 
- Gemeentestraat (volledig) 
- Hippolyte Boulengerlaan (vanaf Brusselsesteenweg tot aan Jef Coosemansstraat) 
- Hofkensstraat (volledig) 
- Hoornzeelstraat (gedeelte tussen Wandelaarstraat en Bergestraat) 
- Jef Coosemansstraat (volledig) 
- Kapellestraat (volledig) 
- Karblokstraat (volledig) 
- Lempereurplein (volledig) 
- Lindeboomstraat (vanaf Paardenmarktstraat tot aan Olmenstraat) 
- Louis Buelenslaan (volledig) 
- Melijndreef (volledig) 
- Nieuwstraat (volledig) 
- Olmenstraat (volledig) 
- Oppemstraat (vanaf Brusselsesteenweg tot aan Tervurenlaan) 
- Oud-Gasthuisstraat (volledig) 



- Paardenmarktstraat (volledig) 
- Pastoor Vandersandestraat (volledig) 
- Peercouriniestraat (volledig) 
- Peperstraat (volledig) 
- Puttestraat (volledig) 
- Rozendalstraat (volledig) 
- Sint-Janstraat (volledig) 
- Tabaksbergstraat (volledig) 
- Vander Achterstraat (volledig) 
- Vestenstraat (volledig) 
- Wandelaarstraat (volledig) 
- Wijngaardstraat (volledig) 
Artikel 4: Het gebruik van een parkeerplaats is gratis voor de duur van twee uur of zoals aangebracht op de 
signalisatie, op voorwaarde dat de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf naleeft, 
zoals bepaald in artikel 27.1 van de Wegcode. 
Artikel 5: §1. De retributie "blauwe zone" is verschuldigd van zodra de gratis parkeerduur is overschreden 
of wanneer de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf niet heeft nageleefd. 
§2. Deze retributie bedraagt 25 euro en laat toe om gedurende maximum vijf opeenvolgende uren te 
parkeren in de zone met beperkte parkeertijd of op de openbare weg met een blauwe zone 
reglementering. Deze retributie is niet overdraagbaar naar de volgende dag. 
§3. De retributie "blauwe zone" wordt betaald binnen de vijf dagen na ontvangst van het parkeerbiljet. Dit 
parkeerbiljet wordt onder de ruitenwisser van het betroffen geparkeerde voertuig aangebracht door een 
personeelslid van de door het gemeentebestuur aangestelde concessionaris belast met de exploitatie van 
het parkeerbeheer op het ogenblik dat het personeelslid vaststelt dat deze retributie verschuldigd is. Voor 
de reclamevoertuigen en de aanhangwagens wordt het parkeerbiljet onmiddellijk per post overgemaakt. 
De betaling gebeurt per overschrijving op de bankrekening van de concessionaris die met de exploitatie van 
het parkeerbeheer is belast overeenkomstig de op het parkeerbiljet opgenomen richtlijnen. 
Artikel 6: De retributie "blauwe zone" is verschuldigd van 9u tot 18u, behoudens op zon- en feestdagen, of 
zoals aangebracht op de signalisatie. 
Artikel 7: In de zones met een regime van betalend parkeren geschiedt het gebruik van de parkeerplaatsen 
op de wijze en onder de voorwaarden zoals op de parkeerautomaten vermeld. 
Artikel 8: De zone betalend parkeren wordt opgedeeld in de volgende zones: 
§1. De betalende zone Handelscentrum die zich afbakent over de volgende straten: 
- Brusselsesteenweg (vanaf Leuvensesteenweg tot aan Wijngaardstraat) 
- Hoornzeelstraat (gedeelte vanaf het kruispunt met de Peper- en Kasteelstraat tot de Wandelaarstraat) 
- Kasteelstraat (volledig) 
- Kerkstraat (volledig) 
- Klarastraat (volledig) 
- Leuvensesteenweg (vanaf Brusselsesteenweg tot aan Broekstraat) 
- Markt 
§2. De betalende zone Park/Koloniënpaleis die zich afbakent over de volgende straten: 
- Kastanjedreef (gedeelte van Paleizenlaan tot aan Keizerinnedreef langs één zijde van de straat) 
- Warande (gedeelte gesitueerd langs de straat aan het Hoefijzercomplex van de site Panquin) 
Artikel 9: §1. De retributie is van toepassing volgens de voorwaarden zoals op de parkeerautomaten 
vermeld. 
§2. Deze retributie bedraagt: 
1° in de zone Handelscentrum 
Het regime betalend parkeren is van toepassing van 9u tot 18u, behoudens op zon- en feestdagen. Het 
eerste kwartier van de parkeertijd geldt gratis parkeren. Het daaropvolgende eerste uur geldt een tarief 
van 0,50€ per begonnen schijf van 30 minuten, het tweede uur een tarief van 1,00€ per begonnen schijf 
van 30 minuten. De maximale parkeerduur bedraagt aldus 2 uren 15 minuten en is niet overdraagbaar naar 
de volgende betalende dag. 
2° in de zone Park/Koloniënpaleis 
 



Het regime betalend parkeren is van toepassing van 9u tot 18u, met inbegrip van zon- en feestdagen. Het 
eerste kwartier van de parkeertijd geldt gratis parkeren. Na verloop van het eerste kwartier geldt een tarief 
van 0,60€ per begonnen schijf van 30 minuten. Ingeval van een langere parkeerduur zijn volgende 
voordeeltarieven van toepassing: 
- een dagtarief van 4,00€ geldig van maandag tot en met zaterdag van 9u tot 18u 
- een dagtarief van 2,00€ geldig op zon- en feestdagen van 9u tot 18u 
§3. De retributies worden vooraf betaald: 
1° aan de parkeerautomaten volgens de op de automaten vermelde modaliteiten 
2° op elke andere wijze die door de concessionaris belast met het parkeerbeheer wordt toegelaten en 
kenbaar gemaakt 
Artikel 10: §1. De retributie "forfaitaire parkeerretributie" is van toepassing: 
1° na het verstrijken van de parkeerduur zoals aangegeven op het parkeerticket 
2° wanneer geen parkeerticket zichtbaar achter de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste 
gedeelte van het voertuig kan worden aangetroffen 
3° wanneer het voorliggend parkeerticket niet voldoet aan het voor de betrokken zone geldende tarief 
§2. In deze gevallen wordt de parkeerder geacht gekozen te hebben voor de betaling van een forfaitaire 
parkeerretributie die 25€ per dag bedraagt. Deze retributie is niet overdraagbaar naar de volgende 
betalende dag. 
§3. De "forfaitaire parkeerretributie" dient betaald te worden binnen de vijf dagen na ontvangst van het 
parkeerbiljet. Dit parkeerbiljet wordt onder de ruitenwisser van het betroffen geparkeerde voertuig 
aangebracht door een personeelslid van de door het gemeentebestuur aangestelde concessionaris belast 
met de exploitatie van het parkeerbeheer op het ogenblik dat het personeelslid vaststelt dat deze retributie 
verschuldigd is. Voor de reclamevoertuigen en de aanhangwagens wordt het parkeerbiljet onmiddellijk per 
post overgemaakt. De betaling gebeurt per overschrijving op de bankrekening van de concessionaris die 
met de exploitatie van het parkeerbeheer is belast overeenkomstig de op het parkeerbiljet opgenomen 
richtlijnen. 
Artikel 11: De beperkingen van de parkeertijd gelden niet voor de voertuigen die gebruikt worden door 
personen met een handicap. Op voorwaarde dat de speciale kaart zoals bepaald in artikel 27.4.3. van de 
Wegcode zichtbaar is aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het 
voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig kosteloos en zonder tijdsbeperking worden geparkeerd: 
- in de blauwe zone of de straten waarin het regime blauwe zone geldt 
- in de zone betalend parkeren 
- op de parkeerplaatsen voorbehouden aan personen met een handicap zoals beschreven in artikel 27bis 
van de Wegcode. 
Artikel 12: De gemeente Tervuren preciseert de regels voor de uitreiking en het gebruik van de 
parkeerkaarten met inachtneming van het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het ministerieel besluit van 9 
januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart. Binnen dit kader kan zij aanvullende categorieën 
begunstigden bepalen. Er kan enkel een parkeerkaart uitgereikt worden voor buitenlandse nummerplaten, 
indien voldaan is aan de bepalingen van het KB van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. 
De bewijsstukken moeten aangereikt worden door de aanvrager. 
Artikel 13: Het afleveren van gemeentelijke parkeerkaarten zal gebeuren door de concessionaris die door 
de gemeente belast is met de exploitatie van het parkeerbeheer. Het afleveren van gemeentelijke 
parkeerkaarten gebeurt aan een tarief van 50€ per jaar per kaart, behoudens in de specifieke gevallen 
hierna bepaald. De retributie wordt vooraf betaald en het bedrag is ondeelbaar. Voor het afleveren van een 
gemeentelijke parkeerkaart ter vervanging van een verloren, gestolen of beschadigde parkeerkaart wordt 
een retributie van 20€ aangerekend. 
Artikel 14: Inwoners van de straten die ressorteren onder de betalende of de blauwe zone kunnen, 
overeenkomstig de bepalingen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake het 
bewonersparkeren, aanspraak maken op een gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners of 
bewonerskaart. Dienaangaande is de definitie van "bewonerskaart" van artikel 2.52 van de Wegcode van 
toepassing: een gemeentelijke parkeerkaart specifiek bestemd voor personen die hun hoofdverblijfplaats 
of domicilie hebben in de op de kaart vermelde gemeente, zone of straat. Wat het begrip 
"hoofdverblijfplaats" betreft, wordt verwezen naar de ministeriële omzendbrief van 18 december 1991 en 



het arrest nr. 26.007 van de Raad van State. Enkel bewoners met een hoofdverblijfplaats in de straten die 
ressorteren onder de betalende of de blauwe zone komen in aanmerking voor de uitreiking van een 
bewonerskaart. 
Er kunnen maximaal twee bewonerskaarten worden uitgereikt per wooneenheid. De eerste bewonerskaart 
is gratis, voor de tweede bewonerskaart wordt een retributie van 150€ per jaar aangerekend. Deze 
retributie wordt vooraf betaald aan de concessionaris en het bedrag van deze retributie is ondeelbaar. 
Bewonerskaarten zijn 1 jaar geldig en dienen desgevallend jaarlijks vernieuwd te worden. 
Op voorwaarde dat de geldige bewonerskaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de 
voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig kosteloos en 
zonder tijdsbeperking worden geparkeerd: 
- in de blauwe zone of de straten waarin het regime blauwe zone van toepassing is 
- in de betalende zone Park/Koloniënpaleis 
- in de betalende zone Handelscentrum op zon- en feestdagen en van 17u tot 9u van maandag tot en met 
zaterdag 
Bij het gebruik van een vervangvoertuig dient de houder van de overeenkomstige bewonerskaart volgende 
stappen te ondernemen: 
- meedelen van het bewonerskaartnummer aan de concessionaris belast met de exploitatie van het 
parkeerbeheer 
- overmaken van een officieel document van de garage of verzekeringsmaatschappij waaruit blijkt dat de 
houder beschikt over het vervangvoertuig, alsook de tijdsperiode waarin de houder over dit 
vervangvoertuig beschikt. 
Indien cumulatief aan deze voorwaarden is voldaan, geniet de houder van de bewonerskaart, voor dit 
vervangvoertuig van dezelfde voorwaarden als vermeld in de voorgaande paragraaf. 
De concessionaris belast met de exploitatie van het parkeerbeheer beschikt over het recht om een 
alternatief en gebruiksvriendelijker systeem van bewonerskaarten te implementeren, mits dezelfde 
voorwaarden en voordelen gelden voor de houders van de bewonerskaarten. 
Artikel 15: Een zorgverstrekker of organisatie voor zorgverstrekking komt in aanmerking voor het 
aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie "zorgverstrekker" indien het een door het RIZIV of de 
Vlaamse Gemeenschap erkende zorgverstrekker of organisatie betreft. Er kan maximaal 1 parkeerkaart per 
voertuig aangevraagd worden. Deze parkeerkaarten zijn 1 jaar geldig en dienen desgevallend jaarlijks 
vernieuwd te worden. Deze parkeerkaart is geldig in zowel de betalende zone als de blauwe zone. De 
parkeerkaart laat een maximale parkeertijd toe van 2 uur in de betalende zone en van 4 uur in de blauwe 
zone. Het begintijdstip van het parkeren wordt aangeduid via de parkeerschijf die zichtbaar naast de 
parkeerkaart wordt gelegd op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste 
gedeelte van het voertuig. 
Artikel 16: Gemeentelijke dienstvoertuigen, herkenbaar door het gemeentelijk logo op de deur aan de 
bestuurderszijde, en politievoertuigen, kunnen kosteloos en onbeperkt in de tijd parkeren in zowel de 
betalende als de blauwe zone. 
Artikel 17: Ingeval van niet-betaling van de retributie "blauwe zone" en de "forfaitaire parkeerretributie" 
binnen de vooropgestelde termijn van vijf dagen, wordt een aanmaningsprocedure opgestart. Vanaf de 
tweede aanmaning wordt per aanmaning een bijkomende administratieve vergoeding aangerekend van 
10€. Na de tweede aanmaning beschikt de concessionaris over het recht om de retributie in te vorderen via 
gerechtelijke weg, evenwel slechts na een laatste aanmaning te hebben verstuurd per aangetekend 
schrijven. 
Artikel 18: Het gemeentelijk belastingreglement van 19 december 2013 op het betalend parkeren, evenals 
het gemeentelijk belastingreglement van 19 december 2013 op het parkeren met beperkte parkeertijd en 
het parkeren in de blauwe zone, worden opgeheven vanaf de inwerkingtreding van onderhavig 
retributiereglement. 
Artikel 19: Dit retributiereglement treedt in werking op 1 mei 2018. 
 
 
 
 



6. Goedkeuring jaarrekening Bexit 2017 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 225 tot en met 244, de artikelen 
248 tot en met 261 en de artikelen 265 tot en met 269; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 263 quater, 263 novies en 263 decies; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op de gecoördineerde statuten van het autonoom gemeentebedrijf BEXIT; 
 
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van BEXIT van 29 mei 2018 houdende goedkeuring van de 
jaarrekening over het dienstjaar 2017; 
 
Overwegende dat de jaarrekening volgens BBC afsluit met een gecumuleerd budgettair resultaat van 
388.574,13 euro en een positieve autofinancieringsmarge van 280.689,17 euro. 
 
Overwegende dat de resultatenrekening van het boekjaar 2017 afsluit met een overschot van 288.702,82 
euro; 
 
Gelet op de gemeenteraadscommissie van 19 juni 2018; 
 
Gelet op de toelichting door Mario Van Rossum, schepen bevoegd voor financiën.  Hij wenst de toelichting 
uit te breiden tot het agendapunt 7 (rekening 2017); 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
 
Stemming: met 15 'ja' stemmen bij 6 onthoudingen (Eulaerts, Trappeniers, Roeykens, Neale, Valentin, 
Schellekens) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de jaarrekening over het dienstjaar 2017 van het autonoom 
gemeentebedrijf BEXIT met een gecumuleerd budgettair overschot van 388.574,13 euro, een 
positieve autofinancieringsmarge van 280.689,17 euro en een positieve resultatenrekening van 288.702,82 
goed, zoals vastgesteld door de raad van bestuur in zitting van 29 mei 2018. 
Artikel 2: De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders evenals aan de commissaris voor de 
activiteiten in het boekjaar 2017. 
 

7. Vaststelling van de jaarrekening voor het dienstjaar 2017 van de gemeente Tervuren 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 173 van het Gemeendecreet dat stipuleert dat de gemeenteraad zich in de loop van het 
eerste semester van het financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening 
betrekking heeft, uitspreekt over de vaststelling van de jaarrekening; 
 
Overwegende dat de jaarrekening een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de 
algemene rekeningen omvat; 



Overwegende dat de beleidsnota het beleid weergeeft dat de gemeente gedurende het financiële 
dienstjaar heeft gevoerd; 
 
Overwegende dat de financiële nota de exploitatierekening, de investeringsrekening en de 
liquiditeitenrekening omvat; 
 
Overwegende dat de samenvatting van de algemene rekeningen de balans en de staat van kosten en 
opbrengsten omvat; 
 
Overwegende dat de rekening 2017 als volgt werd afgesloten: 
- Gecumuleerd budgettair resultaat: -2.573.370,77 euro 
- Exploitatierekening: overschot van 2.764.042,78 euro 
- Investeringsrekening: tekort van 4.133.149,92 euro 
- Resultaat op kasbasis van -2.573.370,77 euro 
- Autofinancieringsmarge: 187.270,61 euro 
- Balans: een balanstotaal van 150.481.887,52 euro 
- De staat van opbrengsten en kosten (Resultatenrekening): een tekort van 1.316.058,13 euro 
Gelet op de gemeenteraadscommissie van 20 juni 2018; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
 
Stemming: met 15 'ja' stemmen bij 6 onthoudingen (Eulaerts, Trappeniers, Roeykens, Neale, Valentin, 
Schellekens) 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: De gemeenteraad keurt de jaarrekening over het dienstjaar 2017 goed.  
 

 
Onderwerp : Interne zaken - Boekhouding 
 

8. Goedkeuring addendum voor lopende huurcontracten laptopproject Gito 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 augustus 2017 houdende goedkeuring huurcontract 
laptopproject Gito; 
Overwegende dat er wegens practische overwegingen een aanpassing dient te gebeuren aan punt 5 van de 
huidige contracten; 
 
Overwegende dat de leerlingen de laptop niet hoeven binnen te brengen op het einde van het schooljaar, 
mits de schriftelijke bevestiging dat de leerling zich inschrijft voor het volgende schooljaar. Een visuele 
controle voor en na de schoolvakantie kan volstaan. De waarborg kan behouden worden voor deze 
leerlingen.  
 
Overwegende dat punt 5 van de huidige contracten vervangen wordt door addendum 1: 
 



Ter vervanging van punt 5 van het huurcontract 
Op het eind van het schooljaar bevestigt de leerling schriftelijk of hij/zij al dan niet opnieuw inschrijft voor 
het volgende schooljaar op GITO Tervuren. 
Wanneer de leerling op het eind van het schooljaar zijn/haar inschrijving NIET bevestigt, levert hij/zij de 
laptop in op het secretariaat. Is de laptop in goede staat, dan wordt de waarborg integraal teruggestort. 
Bevestigt de leerling zijn/haar inschrijving voor volgend schooljaar, dan mag hij/zij de laptop gedurende de 
vakantieperiode in bezit houden. Hij/zij presenteert de laptop voor een visuele controle aan het 
secretariaat bij het begin en het einde van de vakantie. Er wordt geen waarborg teruggestort en er hoeft 
geen nieuwe waarborg betaald te worden. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het addendum 1 en keurt deze goed.  
Artikel 2: De heer Klaas Van Audenhove, directeur van het Gito Tervuren wordt gelast met de verdere 
uitvoering van dit dossier. 
 

9. Goedkeuring nieuw huurcontract laptopproject Gito 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Overwegende dat de ouders van leerlingen van het Gito Tervuren, van de gemeente Tervuren, telkens voor 
één schooljaar een laptop huren voor een jaarlijkse huurprijs van 160 euro per schooljaar; 
 
Overwegende dat een huurcontract voor de laptop dient te worden opgesteld; 
 
Overwegende dat aan vorig huurcontract een aantal aanpassingen diende te gebeuren; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om een nieuw huurcontract te laten goedkeuren voor de leerlingen 
vanaf heden een laptop ontvangen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het nieuwe huurcontract voor het laptopproject van het 
Gito en keurt deze goed.  
Artikel 2: De heer Klaas Van Audenhove, directeur van het Gito Tervuren wordt gelast met de verdere 
uitvoering van dit dossier. 
 
 
 



10. Kennisname van het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2018 van de gemeente Overijse houdende 
gunstige advies van de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek H.Maria Magdalena Eizer 

 
De gemeenteraad neemt kennis van het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2018 houdende een gunstig 
advies van de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek H.Maria Magdalena Eizer. 
 

11. Advies over de jaarrekening 2017 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; 
 
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 5 september 2008 en 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 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Jozef Moorsel, ontvangen door de gemeente 
op 23 april 2018 en goedgekeurd door de kerkraad van 3 maart 2018; 
 
Het financieel gedeelte van de jaarrekening 2017 werd als volgt afgesloten: 

  EXPLOITATIE  INVESTERINGEN 

ontvangsten: EUR 19.231,32 EUR 6.314,85 

uitgaven: EUR 19.570,94 EUR 27.370,20 

 
= saldo eigen boekjaar: 

 
EUR -339,62 

 
EUR -21.055.35 

overboekingen EUR 0,00 EUR 0,00 

overschot/tekort vorig jaar: EUR 57.049,89 EUR -6.314,85 

toelage gemeente: EUR 0,00   

 
= overschot / tekort: 

 
EUR 56.710,27 

 
EUR -27.370,20 

      

Gelet op de bijgevoegde toelichting bij de jaarrekening 2016 omvattende: 
- Beleidsnota 
- kastoestand op 31/12/2017 
- interne kredietaanpassing 2017 
- patrimoniumrekeningen 
- staat van het vermogen 
- actualisering inventaris 31/12/2017 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 



Artikel 1: De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek 
Sint-Jozef Moorsel.  
Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. 
 

12. Advies over de jaarrekening 2017 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; 
 
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 5 september 2008 en 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 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Paulus Vossem, ontvangen door de gemeente op 23 
april 2018 en goedgekeurd door de kerkraad van 24 februari 2018; 
 
Het financieel gedeelte van de jaarrekening 2017 werd als volgt afgesloten: 

  EXPLOITATIE  INVESTERINGEN 

ontvangsten: EUR 6.679,01 EUR 11.783,84 

uitgaven: EUR 17.171,87 EUR 1.038,83 

 
= saldo eigen boekjaar: 

 
EUR -10.492,86 

 
EUR 10.745,01 

overschot/tekort vorig jaar: EUR 19.472,50 EUR -10.745,01 

toelage gemeente: EUR 12.429,00   

 
= overschot / tekort: 

 
EUR 21.408,64 

 
EUR 0,00 

      

Gelet op de bijgevoegde toelichting bij de jaarrekening 2017 omvattende: 
- aanvullende nota  
- interne kredietaanpassing 2017 
- staat van het vermogen 
- patrimoniumrekeningen 
- kastoestand op 31/12/2017 
- actualisering inventaris 2017 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek 
Sint-Paulus Vossem.  
Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. 
 
 



13. Advies over de jaarrekening 2017 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; 
 
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 5 september 2008 en 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 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Katharina Duisburg, ontvangen door de gemeente 
op 23 april 2018 en goedgekeurd door de kerkraad van 17 maart 2018; 
 
Het financieel gedeelte van de jaarrekening 2017 werd als volgt afgesloten: 

  EXPLOITATIE  INVESTERINGEN 

ontvangsten: EUR 3.948,27 EUR 0,00 

uitgaven: EUR 28.688,95 EUR 0,00 

 
= saldo eigen boekjaar: 

 
EUR -24.740,18 

 
EUR 0,00 

overschot/tekort vorig jaar: EUR 32.916,24 EUR 0,00 

toelage gemeente: EUR 42.433,00   

 
= overschot / tekort: 

 
EUR 50.609,06 

 
EUR 0,00 

      

Gelet op de bijgevoegde toelichting bij de jaarrekening 2016 omvattende: 
- Toelichting 
- kastoestand op 31/12/2017 
- staat van het vermogen 
- patrimoniumrekeningen 
- actualisering inventaris 2017 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek 
Sint-Katharina Duisburg.  
Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. 
 

14. Advies over de jaarrekening 2017 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; 
 



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 5 september 2008 en 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 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Jan Evangelist Tervuren, ontvangen door de 
gemeente op 23 april 2018 en goedgekeurd door de kerkraad van 8 april 2018; 
 
Het financieel gedeelte van de jaarrekening 2017 werd als volgt afgesloten: 

  EXPLOITATIE  INVESTERINGEN 

ontvangsten: EUR 115.274,96 EUR 7.354,86 

uitgaven: EUR 99.005,21 EUR 23.330,01 

 
= saldo eigen boekjaar: 

 
EUR 16.269,75 

 
EUR -15.975,15 

overboeking EUR 0,00 EUR 0,00 

overschot/tekort vorig jaar: EUR 119.951,51 EUR -34.539,58 

toelage gemeente: EUR 30.076,00   

 
= overschot / tekort: 

 
EUR 166.297,26 

 
EUR -50.514,73 

      

Gelet op de bijgevoegde toelichting bij de jaarrekening 2017 omvattende: 
- Begeleidende nota 
- Interne kredietaanpassing 2017 
- Kastoestand op 31/12/2017 
- Staat van het vermogen 
- Patrimoniumrekeningen 
- Actualisering inventaris 2017 
 
Gelet op de ontbrekende rekeninguittreksels van Bank van de Post en Belfius; 
 
Overwegende dat de kastoestand niet kan gecontroleerd worden door deze ontbrekende documenten; 
 
Overwegende dat tijdens het verplicht overleg van 5 juni 2018 werd gevraagd om het afschrift te bezorgen. 
De afschriften werden op 6 juni 2018 ontvangen; 
 
Overwegende dat het saldo van de rekeningen niet overeenstemt met de kastoestand. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat nog een aantal boekingen noodzakelijk zijn; 
 
Gelet op de korte technische toelichting door Mario Van Rossum, schepen bevoegd voor financiën.  Hij wil 
kort het standpunt van het bestuur motiveren om dit ongunstige advies uit te brengen. 
Raadslid Eulaerts betreurt deze handelswijze.  Hij vraagt wat de termijn voor goedkeuring is van dit 
agendapunt, dit met het oog op het uitstellen ervan.  Hij wenst dat het bestuur zijn verantwoordelijkheid 
opneemt om dit disfunctionerend orgaan tot de orde te roepen en uit te komen bij een gunstig advies, 
zoals voor de andere kerkfabrieken.  Hij verwijt het bestuur dat hier niets mee gebeurt.  Hij vraagt om 
ermee terug te komen in augustus. 
Schepen Van Rossum is het hier niet mee eens, deze overlegmomenten zijn er om de kerkfabrieken te 
wijzen op hun verantwoordelijkheden.  Maar het bestuur kan niet in de plaats treden.  Overigens gebeuren 
deze procedures volledig digitaal (religiosoft) en kan er niet zomaar op ingegrepen worden.  In dit geval 
ging het in eerste instantie om ontbrekende rekeninguittreksels, en in tweede orde, wanneer ze werden 
bijgebracht, dat de saldi niet klopten. 



Raadslid Kelly Merckx bevestigt - na raadpleging van het decreet - dat de termijn 50 dagen bedraagt.  De 
documenten dienen per 1 juni 2018 zowel bij de gemeentelijke overheid als bij de provinciegouverneur te 
worden ingediend.  Indien na 50 dagen hier geen reactie wordt gegeven worden ze verondersteld 
goedgekeurd te zijn.  
Schepen Van Rossum wil bovendien toch ook opmerken dat het voor de partij van raadslid Eulaerts ook 
nooit goed is.  Hij herinnert zich dat hij de wind van voren heeft gekregen op het moment dat de 
gemeentelijke rekening laattijdig ter goedkeuring is aangeboden.  Net dat is het wat raadslid Eulaerts hier 
nu voorstelt met betrekking tot de jaarrekening van Sint-Jan Evangelist.  Hij blijft er dan ook bij dat ieder in 
deze procedure zijn eigen rol moet spelen.   
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met 17 'ja' stemmen bij 4 onthoudingen (Eulaerts, Trappeniers, Roeykens, Neale) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad brengt een ongunstig advies uit over de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek 
Sint-Jan Evangelist Tervuren. Het saldo van de rekeningen stemt niet overeenstemt met de kastoestand, 
waardoor er vermoedelijk een aantal boekingen ontbreken.  
Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. 
 

 
Onderwerp : Gemeentelijk patrimonium - Projectontwikkeling 
 

15. GBS Tervuren - herstelwerken van houten vloerroostering in 6 klaslokalen: goedkeuring 
overeenkomst van dading 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
 
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 43 § 2, 19° houdende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 2017 houdende goedkeuring van het bestek "GBS 
Tervuren - herstelwerken van houten vloerroostering in 6 klaslokalen"; 
 
Gelet op de collegebeslissing van 8 mei 2017 houdende gunning van de opdracht "GBS Tervuren - 
herstelwerken van houten vloerroostering in 6 klaslokalen" aan Bussche Construct, Westmolenstraat 2a in 
8020 Oostkamp voor een bedrag van € 55.307,00 excl. btw of € 58.625,42 incl. btw; 
 
Gelet op de aangetekende brief van 9 mei 2017 van het gemeentebestuur aan de overige kandidaat-
inschrijvers houdende de in kennisstelling van de niet-gunning; 
 
Gelet op het e-mailbericht van 17 mei 2017 van Bacobo, Perreveld 24b in 1745 Opwijk, met de melding dat 
ze eventueel beroep tegen de gunningsbeslissing zullen aantekenen; 
 
Gelet op de antwoordbrief van 19 mei 2017 van het gemeentebestuur waarbij aan Bacobo wordt 
meegedeeld dat het algemeen prijsonderzoek werd uitgevoerd volgens de geldende normen en dat als ze 
meer verduidelijkingen wensen langs konden komen op de betrokken dienst en dit na afspraak; 
 
 



Gelet op de brief van 7 juli 2017 van SQ Law, de raadslieden van Bacobo, waarbij het gemeentebestuur 
wordt verwittigd dat Bacobo een verzoekschrift tot vernietiging van de gunningsbeslissing heeft ingediend 
bij de Raad van State; 
 
Gelet op de collegebeslissing van 17 juli 2017 waarbij Rasschaert Advocaten, Désiré De Wolfstraat 19 in 
9300 Aalst, wordt aangesteld als advocaat voor de gemeente in deze zaak; 
 
Gelet op de brief van 26 juli 2017 van de Raad van State waarin wordt gemeld dat de firma Bacobo een 
verzoekschrift heeft ingediend tot nietigverklaring van de gunningsbeslissing wegens het ontbreken van het 
prijsonderzoek, schending van het zorgvuldigheids- en gelijkheidsbeginsel en de motiveringsplicht; 
 
Gelet op het feit dat Bacobo een schadevergoeding eist provisioneel begroot op € 52.285,06 met wettelijke 
intresten vanaf 8 mei 2017 en inclusief kosten (o.a. rechtsplegingsvergoeding) van € 2.800; 
 
Gelet op het auditoraadsverslag van 5 januari 2018 waarbij de auditor aan de Raad van State adviseert om 
de gunningsbeslissing te vernietigen en een schadevergoeding aan Bacobo toe te kennen van € 11.761,14 
vermeerderd met de wettelijke intresten vanaf 7 juli 2017 en met de gerechtelijke intresten vanaf de 
datum van de uitspraak, inclusief de kosten van het beroep en de rechtsplegingsvergoeding van € 700; 
 
Gelet op de collegebeslissing van 22 januari 2018 met de vraag aan Rasschaert Advocaten om te 
onderzoeken of het nog mogelijk is om een dading aan te gaan met Bacobo en dit aan dezelfde 
voorwaarden zoals vermeld in het auditoraadsverslag van 5 januari 2018; 
 
Overwegende dat op 2 februari 2018 een dadingsvoorstel werd overgemaakt aan SQLaw; 
 
Gelet op de collegebeslissing van 19 februari 2018 om, na advies van Rasschaert Advocaten, in het dossier 
Bacobo een tweespoor te volgen, namelijk: 
- de dading 
- de Raad van State (= memorie van voortzetting)  
voor het geval de raadslieden van Bacobo niet ingaan op de dading; 
 
Gelet op het e-mailbericht van 1 maart 2018 van Rasschaert Advocaten waarin zij aan het bestuur melden 
dat de raadslieden van Bacobo voorlopig niet wensen in te gaan op het dadingsvoorstel en daarbij 
verwijzen naar het minnelijk voorstel zoals geformuleerd voor het instellen van het verzoek tot vernietigen 
en daar bovenop nog € 5.093,00 eisen voor de kosten van de raadslieden van Bacobo; 
 
Gelet op de collegebeslissing van 12 maart 2018 waarbij niet wordt ingegaan op het voorstel van Bacobo en 
het college van burgemeester en schepenen beslist om het spoor van de dading te verlaten en het arrest 
van de Raad van State af te wachten; 
 
Gelet op het e-mailbericht van 26 april 2018 van SQLaw, gericht aan Rasschaert Advocaten, met de vraag of 
het gemeentebestuur het oorspronkelijk regelingsvoorstel (= dading) terug in overweging wenst te nemen; 
 
Gelet op de collegebeslissing van 7 mei 2018 houdende beslissing om in te gaan op het verzoek van 26 april 
2018 van SQLaw onder de voorwaarde dat de oorspronkelijke dading wordt gehanteerd; 
 
Gelet op het voorstel van dadingsovereenkomst; 
 
Gelet op de korte technische toelichting door burgemeester Jan Spooren in vervanging van schepen 
Werner Aerts, verontschuldigd; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
 



Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT:  
 
Enig artikel: De gemeenteraad keurt de volgende overeenkomst van dading goed: 
"TUSSEN: 
De GEMEENTE TERVUREN, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, met 
kantoren te 3080 Tervuren, Markt 7a bus 2 
EN: 
De B.V.B.A. ALGEMENE BOUWONDERNEMING BACOBO, met maatschappelijke zetel te 1745 OPWIJK, 
Perreveld 24 b, met ondernemingsnummer 0472.400.985 
 
Samen genoemd ‘Partijen’ 
WORDT GESTELD ALS VOLGT: 
Overwegende dat Partijen verwikkeld zijn in een contentieux voor de Raad van State met betrekking tot de 
nietigverklaring van het Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van de GEMEENTE 
TERVUREN met kantoren te 3080 TERVUREN, Markt 7A bus 2 dd. 08 mei 2017 inzake de gunning van de 
overheidsopdracht voor de aanneming van werken “GBS Tervuren: herstelwerken van houten 
vloerroostering in 6 klaslokalen”; 
Overwegende dat het Auditoraatsverslag dd. 05 januari 2018 de Gemeente Tervuren in het ongelijk stelt en 
adviseert tot de nietigverklaring van voormelde beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen 
van de  GEMEENTE TERVUREN dd. 08 mei 2017 waarbij aan B.V.B.A. ALGEMENE BOUWONDERNEMING 
BACOBO een schadeloosstelling van 10% van het ingediende inschrijvingsbedrag van diens offerte dd. 14 
maart 2017 kan worden toegekend, meer de wettelijke intresten vanaf 07 juli 2017 (datum van het 
verzoekschrift tot nietigverklaring zoals ingediend bij de Raad van State) en gerechtelijke intresten vanaf de 
datum van de uitspraak van de Raad van State tot aan de effectieve betaling ervan; dat, gelet op de 
huidige stand van het geding wordt verkozen de gerechtelijke intresten te berekenen vanaf de datum van 
het Auditoraatsverslag, met name 05 januari 2018; dat tot slot door de Auditeur geadviseerd wordt aan 
B.V.B.A. ALGEMENE BOUWONDERNEMING BACOBO een rechtsplegingsvergoeding van € 700,00 toe te 
kennen; 
Overwegende dat tussen Partijen in het licht van bovenstaande tot een minnelijke schikking wensen te 
komen, gebaseerd op de overwegingen en het advies van het Auditoraatsverslag dd. 05 januari 2018; 
Overwegende dat Partijen middels wederzijdse toegevingen een einde wensen te stellen aan deze 
geschillen. 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
Artikel 1 - Dading 
Partijen sluiten, zonder enige nadelige erkenning, bij huidige Dadingsovereenkomst en onder de 
voorwaarden van deze Overeenkomst, op definitieve, globale en onherroepelijke wijze een dading af met 
betrekking tot al hun rechten, plichten en aanspraken, die zij jegens elkaar hebben en (zouden) kunnen 
laten gelden met betrekking tot het verzoek tot nietigverklaring van de beslissing van het College van 
Burgemeester en Schepenen van de GEMEENTE TERVUREN dd. 08 mei 2017. 
Meer bepaald komen Partijen het volgende overeen: 
1. De GEMEENTE TERVUREN keert, uiterlijk binnen dertig kalenderdagen vanaf de ondertekening van deze 
dadingsovereenkomst, aan B.V.B.A. ALGEMENE BOUWONDERNEMING BACOBO een schadeloosstelling uit 
van € 11.761,14, gelijk aan 10% van het ingediende inschrijvingsbedrag van diens offerte dd. 14 maart 
2017, via de derdenrekening van Meester LENSSENS met rekeningnummer BE91 6451 0371 6576; 
2. De schadeloosstelling wordt verhoogd met de wettelijke intresten vanaf 07 juli 2017 (datum van het 
verzoekschrift tot nietigverklaring zoals ingediend bij de Raad van State) en gerechtelijke intresten vanaf 
het Auditoraatsverslag dd. 05 januari 2018, beiden tot aan de effectieve betaling ervan; 
  
3. B.V.B.A. ALGEMENE BOUWONDERNEMING BACOBO laat onverwijld,na ondertekening van deze 
overeenkomst en de daaropvolgende betaling binnen uiterlijk dertig kalenderdagen van de hoger 
vermelden sommen, een afstand van geding gelden bij de Raad van State; 



4. De GEMEENTE TERVUREN staat in voor alle gerechtskosten waartoe B.V.B.A. ALGEMENE 
BOUWONDERNEMING BACOBO wordt veroordeeld n.a.v. de afstand van geding, incl. de 
rechtsplegingsvergoeding zoals geadviseerd in het Auditoraatsverslag dd. 05 januari 2018 t.b.v. € 700,00; 
Artikel 2 Verklaringen en afspraken 
Partijen verklaren dat middels deze Dading aan al hun respectievelijke rechten werd voldaan en dat zij 
wederzijds tegenover elkaar op definitieve, globale en onherroepelijke wijze verzaken aan het vorderen van 
enige bijkomende vergoeding, prestatie of andere aanspraken. 
Huidige overeenkomst vormt bijgevolg een dading overeenkomstig de artikelen 2044 e.v. van het Belgisch 
Burgerlijk Wetboek. De Dading is onherroepelijk en heeft kracht van gewijsde in hoogste aanleg. De Dading 
kan niet betwist worden, noch in feite, noch in rechte, noch wegens dwaling, zodat de niet-naleving van de 
bepalingen daarvan geen enkel ander recht in hoofde van de partijen kan doen ontstaan, dan het 
opvorderen van de gedwongen uitvoering. 
Wijzigingen of aanvullingen aan deze dadingovereenkomst zullen uitsluitend gebeuren door middel van 
geschreven, gedagtekende en door Partijen ondertekende amendementen die aan deze 
dadingsovereenkomst gehecht worden. 
Artikel 3 Regeling tot slot van alle rekeningen 
Partijen erkennen dat de Dading wordt gesloten tot slot van alle rekeningen tussen Partijen en het 
volledige en definitieve akkoord uitmaakt tussen Partijen omtrent het erin behandelde onderwerp en 
bijgevolg elke vroegere mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst of verbintenis dienaangaande 
vernietigt en vervangt. 
Partijen erkennen dat de Dading definitief en onherroepelijk is. Partijen verzaken aan het recht om zich te 
beroepen op de dwaling zowel in feite als in rechte om de nietigverklaring van de Dading te vorderen.  
Artikel 4 Procedures en kosten 
B.V.B.A. ALGEMENE BOUWONDERNEMING BACOBO doet het nodige en geeft te dien einde door de 
ondertekening van de Dading aan haar raadsman uitdrukkelijk mandaat om de afstand van geding te 
bekomen. 
Zij zal daartoe, na de ondertekening van deze Dading en mits betaling door de Gemeente Tervuren van de 
supra vermelde sommen binnen uiterlijk dertig kalenderdagen, aan de Raad van State de nodige 
briefwisseling richten en alle overige eventueel daartoe vereiste handelingen stellen. 
Partijen komen overeen dat zij voor wat betreft de reeds gevoerde procedures elk hun eigen kosten 
definitief zullen dragen. In afwijking hiervan, dient de rechtsplegingsvergoeding in het geding voor de Raad 
van State t.b.v. € 700,00 te worden uitbetaald door de GEMEENTE TERVUREN aan B.V.B.A. ALGEMENE 
BOUWONDERNEMING BACOBO en dit binnen de 30 kalenderdagen na de ondertekening van deze 
overeenkomst op het rekeningnummer BE91 6451 0371 6576(met referte 73.130 GL). 
De GEMEENTE TERVUREN zal bovendien binnen de 30 kalenderdagen na de ondertekening van deze 
overeenkomst op het rekeningnummer BE91 6451 0371 6576 (met referte 73.130 GL) overgaan tot de 
betaling van de schadeloosstelling van € 11.761,14, meer de wettelijke intresten (berekend vanaf 07 juli 
2017, datum van indiening van het verzoekschrift tot nietigverklaring voor de Raad van State, oftewel € 
248.11) alsook de gerechtelijke intresten (berekend vanaf 05 januari 2018 , de datum van het 
Auditoraatsverslag tot 30 dagen na ondertekening van deze dadingsovereenkomst, oftewel € 130.82), 
tezamen aldus € 378,93 (als einddatum werd voor beide bedragen – ten provisionele titel – de datum van 
26 juli 2018 vooropgesteld). 
In totaal zal de GEMEENTE TERVUREN zodoende aan B.V.B.A. ALGEMENE BOUWONDERNEMING BACOBO 
een bedrag van € 12.840,07 uitkeren. Op dit bedrag is geen BTW verschuldigd. 
 
Artikel 5 – Overige bepalingen 
Onderhavige dadingsovereenkomst maakt het volledig akkoord uit tussen Partijen, waarmee alle huidige 
geschillen en discussies tussen Partijen met betrekking tot het verzoek tot vernietiging van de beslissing 
van het College van Burgemeester en Schepenen van de GEMEENTE TERVUREN dd. 08 mei 2017 definitief 
zijn geregeld. 
Partijen gaan akkoord om de Dading te goeder trouw en zonder voorbehoud uit te voeren. 
 
Partijen komen overeen dat elke Partij zijn eigen kosten draagt met betrekking tot de totstandkoming en 
uitvoering van deze dadingovereenkomst. 



De huidige dadingsovereenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. 
 
Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze dadingsovereenkomst zal 
behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven te Leuven. 
Huidige Overeenkomst aldus overeengekomen en ondertekend in twee originele exemplaren (één 
exemplaar voor elke partij) op de hierna vermelde plaats en datum. 
*** 
Opgemaakt te Brussel op 31 mei 2018 in twee exemplaren waarbij elke Partij bij ondertekening erkent één 
ondertekend exemplaar te hebben ontvangen." 
 

 
Onderwerp : Onderwijs - GBS Tervuren 
 

16. Gemeentelijke basisscholen Tervuren: vakanties en vrije dagen schooljaar 2018-2019 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot de organisatie van het schooljaar in het 
basisonderwijs; 
 
Gelet op het vakbondsoverleg van 29 maart 2018; 
 
Overwegende dat een besluit dient getroffen te worden met betrekking tot de vakanties en vrije dagen in 
het gemeentelijk onderwijs tijdens het schooljaar 2018-2019, vastgesteld in overeenstemming met de 
meest recente onderrichtingen; 
 
Overwegende het gunstig advies door zowel de schoolraden, 4 juni 2018 voor GBS Tervuren, 12 juni 2018 
voor GBS De Fonkel en 7 juni 2018 voor GBS Vossem, als de respectievelijke personeelsvergaderingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
  
De vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2018-2019 van de gemeentelijke basisscholen van Tervuren 
worden vastgesteld zoals hieronder vermeld. 
 
Begin schooljaar: maandag 3 september 2018 
• maandag 1 oktober 2018: facultatieve vrije dag 
• Herfstvakantie: van 29 oktober tot en met 4 november 2018 
• Wapenstilstand: (zondag) 11 november 2018 
• Kerstvakantie: van 24 december 2018 tot en met 6 januari 2019 
• woensdag 6 februari 2019: facultatieve vrije dag 
• Krokusvakantie: van 4 tot en met 10 maart 2019 
• Paasvakantie: van 8 tot en met 22 april 2019 (paasmaandag: 22 april 2019) 
• Dag van de Arbeid: 1 mei 2019 
• woensdag 29 mei 2019: facultatieve vrije dag 
• Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019  
• Pinkstermaandag: 10 juni 2019 
• Zomervakantie: van 1 juli tot en met 31 augustus 2019 
 
 



17. Scholengemeenschap Khamsa: financieel verslag einde schooljaar 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 5 juni 2014 over de goedkeuring van de verlenging van de huidige 
scholengemeenschap Khamsa voor de periode 2014-2020 in de vorm van een interlokale vereniging; 
 
Gelet op de overeenkomst scholengemeenschap 2014-2020 artikel 9 §3 en §4 over het vastleggen van de 
rekeningen en het opstellen van een begroting; 
 
Gelet op de vergadering van het beheerscomité van de scholengemeenschap Khamsa op 29 maart 2018; 
 
Overwegende dat de rekeningen en de begroting samen met het jaarverslag aan de betrokken 
gemeenteraden ter goedkeuring worden voorgelegd; 
 
Overwegende de overeenkomst dat elk schoolbestuur voor het schooljaar 2017-2018 a rato van het 
leerlingenaantal op tellingsdatum € 1,00 bijdraagt tot de financiële middelen. Dit schooljaar werd gestart 
met een budget van € 3235,71. Dit volstaat om de kosten gedurende het schooljaar 2017-2018 te dragen. 
Er wordt een kost voor de Pedagogische studiedag voorzien van ongeveer € 3000,00. Daarom werd in het 
beheerscomité overeengekomen om de bijdrage terug te verhogen naar € 2,00 per leerling om de 
werkingskosten van schooljaar 2018-2019 te kunnen dragen; 
 
Overwegende dat voor het schoolbestuur van Tervuren dit neerkomt op een bijdrage van € 2000,00 
komende uit de werkingsmiddelen van de 3 betrokken gemeentescholen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het financieel verslag van het schooljaar 2017-2018 van de 
scholengemeenschap Khamsa goed. 
Artikel 2: De gemeenteraad keurt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage van 1 euro naar 2 euro per 
kind goed voor de werkingskosten van de scholengemeenschap Khamsa in het schooljaar 2018-2019. 
Artikel 3: De gemeenteraad keurt de begroting van het schooljaar 2018-2019 van de scholengemeenschap 
Khamsa goed. 
 

 
Onderwerp : Vrije tijd & Lokale economie - Algemeen 
 

18. Goedkeuring aanpassing reglement ter ondersteuning van straat-, buurt- en wijkfeesten (2018) 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet;  
 
Gelet op het gecoördineerde decreet lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012; 
 
Gelet op de meerjarenplanning en BBC 2013-2019, inzonderheid ACT-103 voor de ondersteuning van 
wijkfeesten; 
 
Gelet op het feit dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven; 
 
 



Overwegende dat het decreet Lokaal Cultuurbeleid 'gemeenschapsvorming' definieert vanuit verschillende 
invalshoeken; 
 
Overwegende dat bij de definitie sterk rekening moet gehouden worden met de lokale realiteit; 
 
Overwegende dat de doelstellingen van het reglement niet worden gewijzigd. De wijzigingen betreffen een 
verduidelijking van de procedure en een verbeterde dienstverlening van de gemeente voor de 
organisatoren; 
  
Gelet op de wetgeving ter zake; 
 
Gelet op de technische toelichting door Jan Trappeniers, schepen bevoegd voor cultuur en evenementen. 
Raadslid Neale wenst te vernemen waarom de Kapellefeesten niet worden gefinancierd/ondersteund door 
de gemeente. 
Schepen Trappeniers bevestigt dat de organisatoren een aanvraag hebben gedaan binnen de contouren 
van dit reglement.  Daarin zat tevens de vraag voor water en elektriciteit.  Evenwel dit reglement heeft dit 
niet in zijn aanbod opgenomen.  Bijgevolg werd aan de organisatoren voorgesteld om een aanvraag in te 
dienen voor het verkrijgen van subsidies in het kader van een gemeenschapsvormende activiteit.  Hij hoopt 
dat zij deze aanvraag zullen indienen waardoor de gemeente hen dan kan ondersteunen. Ter zake is een 
brief vanuit de gemeente vertrokken naar de organisatoren.  Deze zal worden overgemaakt aan het 
raadslid. 
  
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT:  
 
Enig artikel: De gemeenteraad keurt het vernieuwde reglement goed voor de ondersteuning van straat-, 
wijk- en buurtfeesten, zoals vervat als bijlage. 
 

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

Situatie site voormalige gemeenteschool Duisburg (raadslid Eulaerts) 

 
De fractie van GT-OpenVld kon vernemen dat er zich heel wat problemen stellen met het gebouw met 
klaslokalen van de voormalige gemeenteschool dat het afgelopen schooljaar dor de Sint-Annaschool 
gebruikt werd 
Ik verwijs naar het expertiseverslag. 
Wij vernamen eveneens dat het college zou overwogen en voorgesteld hebben om reeds het voormalig 
gemeentehuis en tussengebouw af te breken. 
Klopt het dat het college dit overwogen heeft ? 
Welke zijn de plannen van het gemeentebestuur met het gebouw waarin de klaslokalen zich bevinden, 
gelet op de toestand van dit gebouw ? 
Dienen er organisaties en/of verenigingen de betrokken site te verlaten gelet op de zeer ernstige toestand? 
Waarom heeft het college de afgelopen vijf jaar niet geanticipeerd op de ontwikkeling van deze ernstige 
toestand ? 
 
Burgemeester Jan Spooren wenst deze vraag te beantwoorden.   
 



Het betreft inderdaad pertinente en zeer concrete vragen die hij zo concreet als mogelijk zal proberen te 
beantwoorden.  Hij bevestigt dat in het Masterplan van 2008 concreet werd aangegeven wat met deze site 
naar de toekomst toe kon gebeuren (afbraak en woonproject).  Het huidige bestuur heeft bij aanvang van 
de legislatuur besloten om dit deel van het Masterplan door te sluizen naar de volgende legislatuur.  Hij 
schetst kort de redenen hiertoe.  In geval van een uitdoofscenario zoals hier het geval, moet constant de 
afweging worden gemaakt in hoeverre men nog herstellingen/investeringen in deze bestaande 
infrastructuur wenst te doen.  Hij bevestigt dat in ditzelfde uitdoofscenario het de bedoeling was dat de 
huidige gebruikers deze faciliteiten niet meer zouden gebruiken.  Tegelijkertijd werd de oefening gemaakt 
om een aantal huidige gebruikers van de Panquinsite (die moet worden ontruimd) naar deze site te kunnen 
heralloceren (Rood Kruis, Kameleon).  Naar aanleiding van dit scharniermoment werd de gelegenheid te 
baat genomen om toch een iets diepgaander onderzoek te doen naar de technische staat van deze 
infrastructuur bovenop de reguliere onderzoeken (jaarlijkse rondgang, controle door externe 
preventiedienst, …).  Hiertoe werd een externe expert aangesteld.  De conclusie van de expert was vrij 
duidelijk: de kosten voor herstel en renovatie zouden hoger oplopen dan de kosten voor afbraak en 
nieuwbouw.  Een gedeeltelijke afbraak is ook niet aan de orde omdat de gebouwen in elkaar verstrengeld 
zijn.  Ingevolge het verslag van de expert heeft het college dan bijkomend een plaatsbezoek georganiseerd 
met onder meer de brandweer en onze externe preventiedienst.  Al deze informatie werd samengebracht 
en gisterenavond heeft het schepencollege een aantal beslissingen in dit dossier genomen: 
- Met onmiddellijke ingang wordt dit gebouw niet meer gebruikt.  Er komen dus geen nieuwe gebruikers.   
- Volgende week worden de nodige schoringswerken uitgevoerd (plusminus 6.000 euro). 
- Naar volgend jaar toe worden de nodige budgetten voorzien voor een algemene afbraak.  Het is daarbij 
aan een nieuwe coalitie om dit ten uitvoer te brengen. 
- Aan de speelplaats, de trap naar de zaal en de zaal worden een aantal kleine modificaties gedaan.  Dit in 
eigen regie en het gros ervan is reeds uitgevoerd.   
Vervolgens - maar dat is hypothetisch - kan een nieuwe coalitie dan overgaan tot de verdere uitvoering van 
het Masterplan, al of niet opgesplitst. 
Raadslid Eulaerts wil er toch op wijzen dat één van de ingenomen standpunten toch wel zeer hypothetisch 
is, met name het voorzien van de nodige budgetten om de afbraak te financieren.  Hij wijst er op dat dit het 
prerogatief is van een nieuwe bestuursploeg.   
Burgemeester Spooren weerlegt dit.  Dit is uiteraard mogelijk maar het is aan een toekomstige ploeg dan 
om dit te herzien. 
 

 
De voorzitter sluit de zitting. 
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