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Openbare vergadering 
 

1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 27 februari 2018 

 
Raadslid Peterbroeck komt de vergaderzaal binnen en neemt onmiddellijk deel aan de besprekingen 
 
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; 
 
Overwegende dat er geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden; 
 
Schepen Mark Van Roy - wegens ziekte verontschuldigd op de vorige zitting - heeft kunnen lezen dat er 
behoefte is aan een overzicht van genomen en te nemen maatregelen met betrekking tot de 
verkeerssituatie om en rond wijk Hoogvorst en andere.  Hij wil van de gelegenheid gebruik maken om hier 
meer klaarheid te scheppen.  Hij vangt aan met kort de historiek van dit dossier nogmaals te schetsen.  
Belangrijk daarbij is te herinneren aan het feit dat de procedure om tot de aanleg van fietspaden op de 
Tervurenlaan te komen, een uitgebreid traject voorziet waarbij verschillende instanties betrokken zijn. Een 
essentiële actor in het proces is de kwaliteitsadviseur van de Vlaamse Gemeenschap. Deze waakt over het 
proces en geeft bindende adviezen voor de kwaliteit van het aan te leggen fietspad. Deze kwaliteitsadviseur 
heeft steeds het belang van de veiligheid voor de fietsers onderstreept, wat volgens hem best kon als men 
conflictpunten supprimeerde. Een drastische oplossing kon erin bestaan om ter hoogte van de Albertlaan 
de aantakking te supprimeren.  Dit is een nogal drastische maatregel waarin de gemeente niet is 
meegegaan, waarna de tussenoplossing werd gesuggereerd om over te gaan naar eenrichtingsverkeer in de 
Albertlaan (halvering aantal verkeersbewegingen).  In het kader van het openbaar onderzoek leidend naar 
de bouwvergunning voor deze werken wil schepen Van Roy opmerken dat er slechts één opmerking is 
ingediend (golf).  Waarna de bouwheer, het Vlaamse Gewest, over een uitvoerbare bouwvergunning 
beschikte.  



Schepen Van Roy geeft toe dat het bestuur misschien iets actiever de externe communicatie hieromtrent 
had kunnen verzorgen, maar de procedure en het openbaar onderzoek gaven duidelijk aan dat het hier niet 
alleen over de aanleg van fietspaden ging, maar ook over de heraanleg van de Tervurenlaan en het 
inrichten van kruispunten.  Na het afleveren van de bouwvergunning werd een drietal 
informatievergaderingen georganiseerd.  Op dat ogenblik werd vastgesteld dat de kritiek begon aan te 
zwellen.  Vervolgens heeft het bestuur dan een bijkomende mobiliteits-/verkeersstudie aangevraagd.  
Schepen Van Roy verduidelijkt de specifieke opdracht ter zake gericht aan het studiebureau Buur, meer 
bepaald nagaan of de door het initieel aangestelde studiebureau uitgewerkte maatregelen in orde waren 
en hoe de verkeerscirculatie in de wijk best kon worden georganiseerd.  In het kader van dit onderzoek 
werd bijkomend een aantal bevoorrechte getuigen bevraagd.  Ook het gemeentebestuur van Wezembeek-
Oppem participeerde aan deze studie in de persoon van de schepen van mobiliteit en zelfs de 
burgemeester die beiden een aantal besprekingen bijwoonden.  De bevindingen van deze studie werden 
voorgelegd aan het college op 22 januari 2018.  Uit dit alles is een proefopstelling voor een periode van zes 
maanden naar boven gekomen.  Hij licht de maatregelen gedetailleerd toe.  Terloops gaat schepen Van Roy 
ook dieper in op de zeer specifieke situatie van de Oppemstraat, probleemsituatie die al van veel eerder 
dateert.  Het volledige overzicht van de te nemen en uit te voeren maatregelen werd via brief aan de 
volledige buurt gecommuniceerd (meer dan 400 exemplaren).  Aan de buurt werd tevens de mogelijkheid 
geboden om zowel schriftelijk, dan wel mondeling feedback te geven aan het schepencollege.  In antwoord 
op deze brief mocht het schepencollege een petitie inwachten en een twintigtal individuele brieven.  
Vervolgens heeft het schepencollege het initiatief genomen om andermaal samen te zitten met een 
delegatie van de buurt.  Op dit gesprek werd tevens een delegatie van AWV en MOW (studiedienst Vlaamse 
Gemeenschap: mobiliteit en openbare werken) uitgenodigd die hierop zijn ingegaan.  Dit overleg ging door 
vorige week woensdag en schepen Van Roy wenst dit als constructief te beschouwen.  Met AWV werden 
op dat overleg volgende zaken afgesproken: 
- Onmiddellijk onderzoek naar de lichtenafstelling ter hoogte van de Brusselsesteenweg, 
- In de mate dat men over voldoende tellingen beschikt, simulatie uitvoeren met betrekking tot het 
aanbrengen van bijkomende verkeerslichten ter hoogte van kruising met de Albertlaan.  Dit zou een 
geregeld uitrijden van de Albertlaan moeten vergemakkelijken en verkeersveiliger laten verlopen. Als deze 
tellingen nu niet voorliggen, kan men deze simulatie pas opstarten van zodra de werken uitgevoerd zijn. 
- Indien zou worden vastgesteld dat alle maatregelen en proefinstelling ten spijt geen gunstig en 
verkeersveilig resultaat wordt bekomen, de mogelijkheid wordt bekeken om het ingaand verkeer naar de 
Albertlaan toch terug mogelijk te maken.  Dit laatste zal vrij ingrijpende technische maatregelen vergen, 
wat schepen Van Roy doet veronderstellen dat dit niet voor de korte termijn is.  Ook gelet op het feit dat 
dit een nieuwe bouwvergunning noodzakelijk maakt, vermits men in dat geval een bijkomende afslagstrook 
op de Tervurenlaan nodig heeft, wat dan weer het verleggen van de fietssnelweg impliceert en zelfs het 
verleggen van het vernieuwde tramperron. 
Schepen Van Roy besluit zijn uiteenzetting met een toelichting over de meest recente stand van zaken wat 
betreft de aan de gang zijnde werken voor de aanleg van de fietspaden en de planning voor de nabije 
toekomst. 
Raadslid Debeer stelt vast dat 440 brieven zijn verstuurd enerzijds en dat anderzijds 5 bevoorrechte 
getuigen aanwezig waren op de overlegmomenten.  Hij kon hier vernemen dat AWV een drietal 
bijkomende onderzoeken zal verrichten.  Hoe zal al deze informatie zonder ruis bij die 440 gezinnen 
terechtkomen ?   
Schepen Van Roy bevestigt dat zowel van de bevoorrechte getuigen als van de 23 individuele briefschrijvers 
de mailadressen op onze diensten aanwezig zijn.  Informatieverstrekking via mail zal dus sowieso een optie 
zijn.  Anderzijds blijft de mogelijkheid bestaan om via brief de terugkoppeling te doen naar de rest van de 
gezinnen, maar dit is een zeer arbeidsintensieve aangelegenheid.  In eerste instantie wordt dus voor de 
mailsgewijze communicatie geopteerd. 
Raadslid Eulaerts vraagt om de uiteenzetting van schepen Van Roy zoveel als mogelijk in extenso in deze 
notulen over te nemen.  Verder wil hij terugkomen op de werking van het AGB Bexit, zeer specifiek de 
schriftelijke vraagstelling van bestuurder Thomas Geyns naar aanleiding van een agendapunt op 27 februari 
2018.  Hij vraagt dat naar analogie met het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad tijdig op deze 
schriftelijke vragen wordt geantwoord.  Zo niet zal zijn fractie ten tweede male genoodzaakt zijn dit 
aanhangig te maken bij de provinciegouverneur. 



Raadslid Valentin wil schepen Van Roy bedanken voor deze omstandige uiteenzetting.  Hij wil kort 
terugkomen op de assumptie die AWV heeft aangehaald, met name te beschikken over voldoende tellingen 
teneinde dieper in te kunnen gaan op het plaatsen van bijkomende verkeerslichteninstallaties / 
parametriseren ervan.  Zijn de door BUUR aangereikte tellingen voldoende kwaliteitsvol om mee te nemen 
in dit verhaal ?  En indien ze niet kwaliteitsvol genoeg zouden zijn, is er al opdracht gegeven om bijkomende 
tellingen te doen ? 
Schepen Van Roy vreest persoonlijk dat de gegevens aangereikt door de politiezone WOKRA weinig 
relevant zullen zijn, omdat zij vanuit Wezembeeks perspectief in kaart zijn gebracht.  Niettemin heeft hij 
alleszins het voornemen om deze tellingen, deze van BUUR en ook tellingen van de eigen politiezone over 
te maken aan de diensten van AWV.  Hij geeft aan dat de deskundige van WOKRA de voorgestelde 
maatregelen heeft bestudeerd en deze maatregelen als kwaliteitsvol bestempelt.   
Raadslid Valentin herhaalt zijn vraag, is AWV bereid bijkomende tellingen te doen? 
Schepen Van Roy antwoordt hierop bevestigend.  Maar zulke tellingen moeten gebeuren in normale 
omstandigheden, dus niet bijvoorbeeld tijdens vakanties of zoals op heden tijdens de uitvoering van de 
werken.  Dat is de reden waarom in eerste instantie wordt teruggegrepen naar bestaand materiaal dat 
wordt verzameld.  
 
Stemming: met 23 'ja' stemmen bij 1 onthouding (Eulaerts) 
 
BESLUIT: 
 
De notulen van de gemeenteraad van 27 februari 2018 worden goedgekeurd. 
 

 
Onderwerp : Interne zaken - Algemeen secretariaat 
 

2. Rapportering klachten, meldingen, bezwaren en felicitaties 2017 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op artikelen 197 en 198 §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 oktober 2008 waarbij het reglement klachtenbehandeling werd 
goedgekeurd; 
 
Overwegende dat hoofdstuk 4.3 van het reglement klachtenbehandeling voorziet dat er jaarlijks wordt 
gerapporteerd voor 31 maart over de klachten van het afgelopen kalenderjaar; 
 
Gelet op het positief advies van 5 maart 2018 van het Managamentteam; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
 
BESLUIT: 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport klachten, meldingen, bezwaren en felicitaties 2017. 
 

3. Rapportering interne controle voor het dienstjaar 2017 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de artikels 99, 100 en 101 van het gemeentedecreet; 
 
 



Overwegende dat, overeenkomstig artikel 99 van het gemeentedecreet, de gemeenten instaan voor de 
interne controle van hun activiteiten; dat interne controle het geheel is van maatregelen en procedures die 
ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over: 
1. het bereiken van de doelstellingen 
2. het naleven van wetgeving en procedures 
3. de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie 
4. het efficiënt en economisch gebruik van middelen 
5. de bescherming van activa 
6. het voorkomen van fraude; 
 
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 100 van het gemeentedecreet, het interne controlesysteem 
wordt vastgesteld door de gemeentesecretaris, na overleg met het managementteam, dat het algemene 
kader van het interne controlesysteem is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 22 maart 2016 het algemene kader van het interne 
controlesysteem onder de vorm van het charter 'Organisatiebeheersing gemeente Tervuren' heeft 
goedgekeurd; 
 
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 101 van het gemeentedecreet, de gemeentesecretaris instaat 
voor de organisatie en de werking van het interne controlesysteem en dat hij daarover jaarlijks rapporteert 
aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad; 
 
Overwegende dat een organisatiebeheersrapport werd opgesteld na consultatie van alle gemeentelijke 
diensten; 
 
Overwegende dat een GANTT-chart werd opgesteld na consultatie van alle gemeentelijke diensten en dat 
deze semestrieel geactualiseerd wordt; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
 
BESLUIT:  
 
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van de GANTT-charts 2017.  Deze maken integraal deel uit van 
dit besluit. 
 

4. Kennisname aanstelling algemeen directeur naar aanleiding van Decreet Lokaal Bestuur - goedkeuring 
functiebeschrijving 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen zoals voorzien 
door Deel 6, Titel 2, Hoofdstuk 2 (artikel 581 - artikel 589); 
 
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met 
behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in de 
eerste plaats vorm zal krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van 
algemeen en financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris 
respectievelijk financieel beheerder van gemeente en OCMW; 
 
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in elke gemeente één algemeen 
en één financieel directeur is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij beide ambten worden 
uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente; 
 



Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om tijdig en uiterlijk 
tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen; 
 
Overwegende dat het ambt van gemeentesecretaris en het ambt van secretaris van het OCMW door 
dezelfde persoon wordt uitgeoefend ingevolge het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2017; 
 
Overwegende dat hierdoor artikel 581 van het Decreet Lokaal Bestuur van toepassing is, dat bepaalt: 
'Als het ambt van gemeentesecretaris en het ambt van secretaris van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn dat de gemeente bedient door dezelfde persoon worden uitgeoefend, hetzij door 
zowel een aanstelling van de gemeenteraad als door een aanstelling van de raad voor maatschappelijk 
welzijn, hetzij met toepassing van artikel 76 §3, 1° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 of artikel 75, 
§3, 1° van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, wordt die persoon met behoud van zijn dienstverband van rechtswege aangesteld 
als algemeen directeur bij de gemeente.' 
 
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur bijgevolg voorziet dat de functiehouder die thans reeds zowel 
via een beheersovereenkomst de gemeente als het OCMW bedient, van rechtswege algemeen directeur 
wordt; 
 
Overwegende de goedkeuring van de beheersovereenkomst door de gemeenteraad in zitting van 26 
september 2017; 
 
Overwegende de goedkeuring van de beheersovereenkomst door de OCMW-raad in zitting van 28 
september 2017; 
 
Overwegende dat de memorie van toelichting verduidelijkt dat de invulling van de betrekking van 
rechtswege geschiedt en dit onmiddellijk vanaf de inwerkingtreding van deze overgangsbepalingen; dat een 
van rechtswege decretale aanstelling wordt voorzien zodat de gemeenteraad hiertoe geen 
aanstellingsbesluit kan nemen, doch hoogstens van deze van rechtswege aanstelling kennis kan nemen; 
 
Overwegende dat verder wordt voorzien dat de nieuwe algemeen directeur de taken en bevoegdheden 
uitoefent die overeenkomstig het Gemeentedecreet en het OCMW-decreet aan de secretarissen toekomt; 
 
Overwegende dat artikel 588 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de salarisschaal van de algemeen 
directeur gelijk is aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris van de gemeente verhoogd met 30 %; dat 
het aan de gemeenteraad toekomt om deze salarisschaal vast te stellen; 
 
Overwegende het tot stand gekomen protocol van 9 maart 2018 van het Bijzonder Onderhandelingscomité 
omtrent de functiebeschrijving van de algemeen directeur; 
 
Gelet op de korte toelichting door burgemeester Jan Spooren.  Hij duidt kort de agendapunten 4, 5 en 6; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de gemeentesecretaris, de 
heer Roeland Dekerk, als algemeen directeur van gemeente en OCMW Tervuren. 
Artikel 2: De functiebeschrijving van algemeen directeur wordt goedgekeurd. 
Artikel 3: De verhoging van het jaarsalaris van de gemeentesecretaris met 30 %, in toepassing van 
artikel 333, §1 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, wordt stopgezet vanaf de 
aanstelling van rechtswege. 
 



Artikel 4: De algemeen directeur wordt overeenkomstig artikel 588 van het Decreet Lokaal Bestuur met 
behoud van zijn geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van algemeen directeur.  Deze 
salarisschaal is gelijk aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris verhoogd met 30 %. 
Artikel 5: De vigerende rechtspositieregeling is van toepassing op de algemeen directeur. 
 

5. Decreet Lokaal Bestuur - Financieel directeur - Oproeping zittende functiehouders en goedkeuring 
functiebeschrijving 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 en 
verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de 
overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589); 
 
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met 
behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in de 
eerste plaats vorm zal krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van 
algemeen en financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris 
respectievelijk financieel beheerder van gemeente en OCMW; 
 
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in elke gemeente één algemeen 
en één financieel directeur aanwezig is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij beide 
ambten worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente; 
  
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om tijdig en uiterlijk 
tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen; dat 
daarbij het belang van een tijdige, vlotte en transparante invulling wordt benadrukt; 
 
Overwegende dat het overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB aan de gemeenteraad toekomt om enerzijds 
de nieuwe financieel directeur aan te stellen en anderzijds de overblijvende functiehouder(s) aan te stellen 
in een adjunct- of passende functie; 
 
Overwegende dat binnen de gemeente en het OCMW van Tervuren het ambt van financieel beheerder van 
de gemeente en het ambt van financieel beheerder van het OCMW door verschillende personen wordt 
ingevuld; 
 
Overwegende dat bijgevolg artikel 583, §2 van dit Decreet Lokaal bestuur van toepassing is, dat bepaalt: 
“Als de titularis van het ambt van financieel beheerder van de gemeente en de titularis van het ambt van 
financieel beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient 
verschillende personen zijn, of als maar een van beide ambten ingevuld is, kan de gemeenteraad de 
titularissen, of, in voorkomend geval, de titularis oproepen om zich binnen dertig dagen kandidaat te 
stellen voor het ambt van financieel directeur. Na het verstrijken van de termijn, stelt het college van 
burgemeester en schepenen vast wie zich tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld. 
Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft gesteld, wordt die 
persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud van zijn dienstverband 
van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de gemeente. 
Als twee personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen, stelt de gemeenteraad uiterlijk op 
1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten een van hen met 
behoud van zijn dienstverband aan als financieel directeur. 
Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stelt of als de gemeenteraad geen 
gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, vult de gemeenteraad het ambt in 
door aanwerving of bevordering. De gemeenteraad stelt de voorwaarden vast voor het ambt van financieel 
directeur en stelt daarvoor de selectieprocedure vast.  



De financieel directeur wordt gekozen in functie van de functiebeschrijving met functieprofiel en 
competentievereisten en van de toetsing aan de voorwaarden.” 
 
Overwegende dat artikel 583 DLB in de mogelijkheid voorziet om ofwel de zittende financieel 
beheerders op te roepen om zich kandidaat te stellen, ofwel ervoor kan opteren om onmiddellijk de 
nieuwe functie van financieel directeur open te stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen bij wijze 
van aanwerving en/of bevordering; 
 
Overwegende dat bijgevolg eerst de wijze van aanstelling dient te worden bepaald; 
 
Overwegende dat het daarbij aangewezen wordt geacht om voor de invulling van het ambt in eerste 
instantie voorrang te verlenen aan de zittende functiehouders en deze zodoende op te roepen om zich 
hiervoor kandidaat te stellen; 
 
Overwegende dat het immers aangewezen is om de huidige ervaring en expertise in de rol als 
leidinggevende ambtenaar te benutten; dat hierdoor ook maximaal de continuïteit van de dienstverlening 
kan worden gegarandeerd; dat voorts ook vanuit het zuinigheidsbeginsel moeilijk kan worden verantwoord 
dat een nieuwe financieel directeur zou worden aangesteld terwijl de huidige functiehouders vervolgens 
met behoud van salaris in een adjunct- of passende functie in de organisatie dienen te worden aangesteld; 
 
Overwegende dat de decreetgever met deze overgangsregeling voorziet om zo vlot en transparant mogelijk 
tot de invulling van de gemeenschappelijke financieel directeur te komen; 
 
Overwegende dat de huidige financieel beheerders het best geplaatst zijn om het ambt van financieel 
directeur in te vullen, gezien de kennis en ervaring binnen de gemeente en het OCMW; dat de nieuwe 
financieel directeur immers zowel de gemeente als het OCMW zal dienen te bedienen; 
 
Overwegende zodoende dat de continuïteit en kwaliteit van de openbare dienstverlening op het hoogste 
ambtelijke niveau moet gegarandeerd worden, des te meer doorheen een verkiezingsjaar; dat dit ook de 
bezorgdheid vormt van de decreetgever; 
 
Overwegende dat deze doelstellingen bereikt kunnen worden door in eerste instantie de zittende 
functiehouders op te roepen en hun de mogelijkheid te verschaffen zich kandidaat te stellen voor de 
invulling van de functie van financieel directeur; 
 
Dat zodoende wordt besloten om het ambt van financieel directeur in te vullen via de oproeping van de 
huidige titularissen; 
 
Overwegende verder dat de functie van financieel directeur een nieuwe functie vormt, zodat hiervoor de 
functiebeschrijving in bijlage wordt goedgekeurd; 
 
Overwegende dat artikel 589 DLB in een waarborgregeling voorziet voor de zittende functiehouder die niet 
wordt aangesteld als financieel directeur; dat de financieel beheerder die geen financieel directeur wordt 
hetzij aangesteld wordt als adjunct-financieel directeur bij de gemeente, hetzij aangesteld wordt in een 
passende functie van niveau A bij de gemeente, het OCMW of een verzelfstandigde entiteit of vereniging 
van gemeente respectievelijk OCMW; 
 
Overwegende dat toepassing zal dienen gemaakt te worden van deze waarborgregeling, gezien gemeente 
en OCMW vandaag elk over een financieel beheerder beschikken; dat het aangewezen voorkomt om in een 
wervingsreserve te voorzien voor de niet als financieel directeur aangestelde functiehouder, zodat de 
continuïteit gegarandeerd blijft; 
 
 



Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de schriftelijke oproeping van de 
functiehouders, waarbij in de uitnodiging hiertoe bepaald zal worden dat de kandidaten zich schriftelijk 
kandidaat dienen te stellen ter attentie van de voorzitter van de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en schepenen; dat de termijn van dertig dagen overeenkomstig de toelichting bij artikel 583 
DLB een aanvang neemt vanaf de dag die volgt op de dag van de oproeping; 
 
Overwegende het tot stand gekomen protocol van 9 maart 2018 van het Bijzonder Onderhandelingscomité 
omtrent de functiebeschrijving van de financieel directeur; 
 
Gelet op de korte toelichting door burgemeester Jan Spooren.  Het verschil met het vorige agendapunt zit 
hem in het feit dat zowel gemeente als OCMW thans nog over een financieel beheerder beschikken.  Hij 
licht kort de mogelijkheden toe die het decreet lokaal bestuur ter zake voorziet; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om de zittende financieel beheerders overeenkomstig artikel 583, §2 
DLB op te roepen om zich kandidaat te stellen voor het ambt van financieel directeur binnen een termijn 
van dertig dagen na oproeping. 
Aritkel 2: De functiebeschrijving van financieel directeur wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de 
functiehouders bedoeld in artikel 1 schriftelijk uit te nodigen zich kandidaat te stellen, de tijdigheid en 
ontvankelijkheid van de kandidaturen vast te stellen, om deze vervolgens opnieuw aan de gemeenteraad 
voor te leggen. Bij de oproeping dient onderhavige beslissing, de functiebeschrijving en de wijze waarop de 
kandidaturen ingediend moeten worden, meegedeeld te worden. 
Artikel 3: De gemeenteraad besluit om overeenkomstig artikel 589, §3 DLB een wervingsreserve te voorzien 
voor de functie van financieel directeur, met opname van de niet aangestelde functiehouder. De 
geldigheidsduur wordt vastgesteld op 31 december 2023. 
Artikel 4: De financieel directeur wordt overeenkomstig artikel 588 van het Decreet Lokaal Bestuur met 
behoud van zijn geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van financieel directeur.  Deze 
salarisschaal is gelijk aan de salarisschaal van de financieel beheerder verhoogd met 30 %.  
 

6. Goedkeuring interne afsprakennota overlegstructuren 

 
De gemeenteraad, 
 
Overwegende dat er een gespiegelde afsprakennota werd opgesteld binnen het OCMW en deze ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de OCMW-raad op 29 maart 2018; 
 
Gelet op het positief advies van het MAT van de gemeente op 5 maart 2018 en van het MAT van het 
OCMW op 6 maart 2018; 
 
Gelet op de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen op 12 maart 2018; 
 
Gelet op de korte toelichting door burgemeester Jan Spooren; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 



Artikel 1: De interne afsprakennota overlegorganen, die integraal deel uitmaakt van deze beslissing, wordt 
goedgekeurd. 
Artikel 2: De interne afsprakennota zal per 1 mei 2018 in werking treden. 
 

 
Onderwerp : Interne zaken - Beleidsondersteuning & Organisatiebeheer 
 

7. Algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en 119bis van de Nieuwe 
Gemeentewet en gewijzigd door de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties; 
 
Gelet op de artikelen 186 en 187 van het Gemeentedecreet; 
 
Gelet op artikel 133 van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op artikel 134sexies van de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 
 
Gelet op de Wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben 
gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade; 
 
Gelet op het Decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het Decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI "Toezicht, handhaving en 
veiligheidsmaatregelen"; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en 
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve 
geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden 
betreffende het register van de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd bij artikel 44 van 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 wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe 
regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties; 
 
Gelet op de Omzendbrief nummer 1/2006 van 2 juli 2014 van het College van Procureurs-Generaal bij de 
Hoven van Beroep, herziene versie van 30 januari 2014; 
 
 



Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 september 2007 tot aanwijzing van de provinciale 
ambtenaren belast met het opleggen van administratieve geldboetes zoals voorzien in artikel 6, §3 van de 
wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 
 
Gelet op het schriftelijk advies van de jeugdraad van 20 februari 2018 met betrekking tot het ontwerp van 
algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties; 
 
Overwegende dat het politiecollege besloten heeft tot de opmaak van een algemene politieverordening 
met gemeentelijke administratieve sancties; 
 
Overwegende dat de gemeente, ten behoeve van de inwoners, moet waken over de openbare orde met 
name de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare overlast en de 
zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen; 
 
Gelet op de uitgebreide toelichting door burgemeester Jan Spooren.  Hij licht kort de rol en functie toe van 
de onderscheiden actoren die een rol hebben gespeeld in de totstandkoming van dit gemeentelijk 
reglement: werkgroep, politiecollege, PZ, gemeenteraad, …  Hij benadrukt dat de gemeente Tervuren nog 
niet over een geïntegreerd gemeentelijk politiereglement beschikte, en dat dit wel voorzien was in de 
beleidsvisie van deze legislatuur.  Dat heeft wat op zich laten wachten omdat het als meer opportuun werd 
bevonden dit tot stand te brengen in het kader van de fusieoperatie van de beide politiezones.  Het moest 
dan ook de bedoeling zijn dat de deelnemende gemeenten binnen de politiezone zich zoveel als mogelijk in 
dit eengemaakt politiereglement zouden kunnen vinden.  Dat is thans het geval voor de gemeenten 
Bertem, Huldenberg en Tervuren, alleen Oud-Heverlee is nog niet toegetreden, maar heeft het hele proces 
wel mee doorworsteld.  Vervolgens weidt hij verder uit over de gehanteerde methodieken om tot een 
consensusvoorstel te komen.  Hij verduidelijkt een aantal van de gehanteerde parameters: eenvoudig, 
hanteerbaar, afdwingbaar, relevant voor alle partners, kapstokken die meer gedetailleerde uitwerking 
vergen/mogelijk maken per lokaal bestuur (bijvoorbeeld terrasreglement, organisatie evenementen, …), 
weglaten duplicatie hogere wetgeving, herbruik good practices.  Vervolgens schetst hij het toch wel 
moeilijke proces dat werd doorlopen om tot het voorliggend resultaat te komen.  Overigens zal dit 
permanent moeten gemonitord worden en regelmatig geherevalueerd en getoetst aan de praktijk.  Het 
wordt ook belangrijk de nodige sensibilisering en informatieverstrekking in de nabije toekomst in te 
bouwen.  Hij besluit met de opmerking dat dit tevens ook de mogelijkheid biedt om alle verouderde 
reglementen op te doeken mits de relevante passages geïntegreerd zijn in het voorliggende algemeen 
politiereglement.  Daar werd over gewaakt.   
Raadslid Eulaerts wenst een aantal algemene opmerkingen te formuleren, waarna hij artikelsgewijs een 
aantal vragen wenst te stellen.  Hij schetst kort een eerder initiatief, gesitueerd in 2011 waarbij een bijna 
volledige afgerond ontwerp van politiereglement aan het toenmalige college werd aangeboden (redactie 
adjunct commissaris Giets en advocaat Dany Socquet).  Hij stelt vast dat de eerste werkzaamheden met 
betrekking tot de opmaak van voorliggend reglement dateren van februari 2017.  Hij wijst ook op de rol van 
het politiecollege in dit alles, refererend naar de notulen ter zake.  Die aansturing vanuit het politiecollege 
heeft zich evenwel niet vertaald in doorcommunicatie en standpuntinnames op niveau van de politieraad.  
Raadslid Eulaerts concludeert dat één en ander natuurlijk te maken heeft met het feit dat de violen niet 
gelijkgespannen zijn in de schoot van het politiecollege.  Dat is de reden waarom er zo weinig doorsijpelde 
op niveau van de politieraad en met als gevolg dat op dat niveau in dat orgaan niet op de inhoud ervan kon 
worden ingegaan.  Omdat Oud-Heverlee niet meedoet, kan hij alleen maar vaststellen dat men in zijn opzet 
is gefaald omdat dit reglement maar deels toepasselijk is op het grondgebied van de politiezone VODI.  Hij 
betreurt dan ook dat binnen de politieraad men over de partijgrenzen heen niet met elkaar in 
dialoog/discussie is kunnen treden.  Hij betreurt ook dat in weerwil van de beleidsverklaring er nul 
participatie is kunnen tot stand komen vanuit de onderscheiden politieke fracties.   
Raadslid Eulaerts zit met de vraag waarom achter dit dossier zo met de karwats wordt gezeten, waarom dit 
thans zo snel door de strot moet worden geramd, in de wetenschap dat één van de partners in de 
politieraad absoluut niet mee wil.   
 



Raadslid Eulaerts is verontwaardigd dat over het achttal trefmomenten geen enkel verslag ter beschikking 
is.  Ook de verslaggeving in de eigen gemeente is aan de zeer summiere kant wat bij hem nog meer vragen 
oproept inzake de transparantie met betrekking tot dit dossier.   
Raadslid Eulaerts mist ook duidelijkheid met betrekking tot enerzijds de visie op de ‘twijfelartikels’, en 
anderzijds de zeefmethode die heeft geleid van de maximalistische visie (ontwerp Meester Socquet) en de 
minimalistische visie die thans voorligt.  Met andere woorden wat is er uitgevallen, en waarom en hoe wil 
men hieraan remediëren ?   
Vervolgens wenst raadslid Eulaerts dieper in te gaan op de algemene/specifieke contouren van het 
voorliggend politiereglement.  Hij wijst vooreerst op de verschillende definities die voor de termen 
openbaar versus privaatdomein gangbaar zijn.  Aan de hand van een aantal casussen wil hij aftoetsen hoe 
de burgemeester vanuit dit algemeen politiereglement hierop wil anticiperen.  Zeer specifiek wenst hij 
verwijzend naar artikel 3.3.6 ‘snoeien van bomen en beplanting’ vernemen hoe er wordt aangekeken ten 
overstaan van de snoeimogelijkheden/verplichtingen van bomen in de Koninklijke Moestuinsite.  Hij stelt 
zich de vraag hoe de politie hiermee moet omgaan met bomen die zich bevinden op straten die grenzen 
tussen de gemeente Huldenberg en de gemeente Oud-Heverlee.  Refererend naar het artikel ter zake 
wenst hij te vernemen hoe het bestuur staat ten overstaan van de organisatie van een openbare carwash 
georganiseerd door bijvoorbeeld een jeugdvereniging (artikel 2.5.1) ?  Vervolgens haalt hij een voorbeeld 
aan refererend naar artikel 2.6.1 ‘verbranding in open lucht’.  Concreet gaat het om een serrist die 
druivenranken in open lucht verbrandde, en terstond de PZ VODI aan de deur kreeg.  Blijkbaar is deze 
uitzonderingsmaatregel thans woordelijk opgenomen in het desbetreffend artikel, alleen hoe zullen de 
uitvoerende agenten er mee omgaan, hoe gaat rond dit alles gecommuniceerd worden ?  Raadslid Eulaerts 
stelt zich de vraag waarom in artikel 2.6.2 ‘vuurwerk’ nog een uitzonderingsmaatregel is voorzien ?  Er is 
toch algemene consensus dat feestvuurwerk meer een meer een te laken praktijk is.  Hij heeft ook een 
specifieke vraag bij artikel 2.7.1 ‘kamperen’.  Is een gemeentelijke vergunning nodig voor familie uit het 
buitenland met mobilhome die op privaat domein meer dan 24 uur verblijven ?  Bij artikel 3.2.2 
‘vogelschrikkanonnen’ zit hij met de vraag waarom de verbodsbepaling loopt van 19 tot 9 uur ?  Hij maakt 
zich sterk dat na 19 uur houtduiven en dergelijke nog actief zijn.  Raadslid Eulaerts wil deze bepaling liever 
laten ingaan vanaf 22 uur, de landbouwers zullen de gemeenteraad dankbaar zijn.  Wat betreft artikel 4.3 
‘gebruik van ontploffings- en elektrische motoren’ stelt raadslid Eulaerts de vraag of dit ook van toepassing 
is op feestdagen omdat tekstueel alleen de zondag is aangegeven.   Artikel 5.2 ‘honden’, raadslid Eulaerts 
stelt zich hier de vraag hoeveel zakjes de begeleider bij zich moet hebben bij politiecontrole ?  Overigens 
wil hij deze problematiek opentrekken naar een breder scala van potentiële overtreders.   
Burgemeester Jan Spooren wil op deze vragen ingaan.  Hij is van oordeel dat het proces niet langer moest 
gerokken worden dan dat nu het geval is.  Bijkomende consultaties met de gemeente Oud-Heverlee zouden 
hen niet aan boord hebben geholpen, er liggen daar andere redenen ten grondslag waarom zij niet verder 
mee wilden stappen in dit verhaal (verkiezingen, … ?).  Hij is het er over eens dat er misschien ietwat meer 
concertatie in de schoot van de politieraad omtrent dit reglement had mogen gebeuren.  Er is gekozen voor 
deze benadering (op niveau van de gemeente), maar andere pistes waren ook mogelijk geweest.  Hij zal de 
vraag alleszins meenemen naar aanleiding van de evaluatiemomenten met betrekking tot dit reglement.  
Wat betreft het aspect transparantie kan hij tot op zekere hoogte mee met de opmerking van het raadslid.  
Er is inderdaad slechts één verslag met betrekking tot de te volgen methodologie.  Vanaf dat ogenblik heeft 
men geopteerd voor de dynamische opvolging van een centraal aangestuurde excelfile die naar aanleiding 
van de momenten van input permanent wijzigde of werd aangevuld.  De tussenversies werden niet 
bijgehouden, het was het eindresultaat dat telde.  Hij concludeert wel dat het eindresultaat een gedragen 
versie is. 
Burgemeester Jan Spooren heeft hier een aha erlebnis want dezelfde discussies naar aanleiding van de 
opmerkingen zonet geformuleerd zijn in een eerder stadium op niveau van de werkgroepen ook al gevoerd 
(vogelschrikkanonnen, hondenpoep, …).  De praktijk zal inderdaad uitwijzen of een aantal standpunten met 
betrekking tot momenten wijze van aanpak de toets van de praktijk doorstaan.  In ontkennend geval dient 
dit meegenomen te worden in de evaluatie en dient het reglement ter zake te worden aangepast. 
Vervolgens poogt hij wat dieper in te gaan op de zeer particuliere vragen gesteld door het raadslid.  Hij is 
ook van oordeel dat de politieambtenaren een soortement opleiding moeten krijgen over hoe ze met dit 
reglement op termijn moeten omgaan.   



Burgemeester Spooren benadrukt dat de elementen hinder, op niveau van de problematiek, hier meestal 
als leidraad worden genomen.  Hij wil andermaal benadrukken dat bepaalde artikel compromissen zijn 
tussen de partners of cases waarbij één van de partners heel sterk de nadruk legt om het daarin op te 
nemen.   
Vervolgens worden tussen het raadslid, de burgemeester en schepen Jan Trappeniers van mening 
gewisseld over het al of niet toelaten van vuurwerk op Hee Tervuren!  Reuzegezellig 
Raadslid de Schaetzen betreurt het procesmatige verloop voor het tot stand komen van dit reglement.  Hij 
citeert daarbij Eric Van Rompuy, parlementslid van de meerderheid, die de parallelle werkwijze in het 
Vlaams Parlement ook niet kan appreciëren.  De wetgevende macht wordt meer en meer buitenspel gezet.  
Raadslid de Schaetzen mist de voorbereidende stukken die essentieel zijn voor het tot stand komen van 
gedragen raadsbesluiten. 
Burgemeester Jan Spooren kan dit beamen.  Hij wil de opmerkingen van beide fracties meenemen in het 
bijsturingsproces dat alleszins zal volgen.  Hij is wel van mening dat dit voor nogal wat dossiers 
(bijvoorbeeld ook Panquin) de normale manier van werken is.  Maar er moet inderdaad naar manieren 
gezocht worden om de collectieve intelligentie dergelijke besluitvorming meer te laten voeden. 
Raadslid Eulaerts wenst nog een laatste technische opmerking te maken in verband met de strafmaat 
inzake de verkeerswetgeving.  Hij citeert dit in detail. 
Burgemeester Jan Spooren wil zich verontschuldigen met de opmerking dat de werkgroep niet over het 
bewuste hoofdstuk is gegaan.  Dit hoofdstuk werd integraal uit het initiële model overgenomen en werd ter 
verifiëring overgemaakt aan de VVSG en de politiezone.  Indien daar alsnog foutjes ingeslopen zijn dan 
moeten deze bij de volgende versie aangepast worden. 
Raadslid Eulaerts kan hier geen genoegen mee nemen, dit is een technische fout die hij op het forum van 
deze gemeenteraad heeft aangehaald, gaan we een foutieve versie bij deze goedkeuren ? 
Raadslid de Schaetzen wenst ook nog een opmerking te maken met betrekking tot artikel 3.6.2 
‘keuringsverslagen’.  Hij is van oordeel dat dit artikel uitgebreid moet worden en niet alleen van toepassing 
gesteld dient te worden op kermisattracties, tenten, …  Hij denkt hierbij aan bepaalde marktkramen 
(kippekramen).   
Burgemeester Jan Spooren kan dit beamen, dat is de reden waarom het woord ‘enz’ hieraan is 
toegevoegd.  Dit artikel is dus niet bedoeld als een exhaustieve lijst.   
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met 16 'ja' stemmen bij 8 onthoudingen (Eulaerts, Roeykens, Neale, De Reymaeker, 
Peterbroeck, Valentin, de Schaetzen, Schellekens) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve 
sancties goed. Deze politieverordening met bijlagen maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2: Deze verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het 
Gemeentedecreet en de Wet van 24 juni 2013, meer specifiek artikel 15 met betrekking tot minderjarigen. 
Een afschrift van deze verordening zal conform artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet verzonden 
worden naar de deputatie van de provincieraad, naar de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en naar 
de griffie van de politierechtbank.  
Artikel 3: De in de volgende reglementen opgesomde inbreuken waarop een politiestraf werd bepaald, 
kunnen, voor zover door wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen sancties 
zijn voorzien, gestraft worden met een administratieve geldboete van maximaal 175 of 350 euro, 
naargelang de overtreder minderjarig is of niet: 
- reglement op de aanplakkingen voor politieke, culturele, sociale en sportactiviteiten vastgesteld door de 
gemeenteraad op 29 januari 1987; 
- politiereglement over het aanplakken van verkiezingspropaganda vastgesteld door de gemeenteraad op 
18 juli 2000; 
 



- reglement betreffende de vergunningsvoorwaarden en tarieven betreffende de taxidiensten en de 
diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder: actualisering vastgesteld door de 
gemeenteraad van 30 oktober 2008; 
- reglement betreffende de begrafenissen: aanpassing vastgesteld door de gemeenteraad op 30 oktober 
2014; 
- reglement betreffende de concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen vastgesteld door de 
gemeenteraad op 27 september 2016; 
- reglement op het ophalen van afval en het gebruik van het recyclagepark: aanpassing vastgesteld door de 
gemeenteraad op 20 december 2016. 
Artikel 4: Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2018.  
 

8. Opheffing gemeentelijke reglementen betreffende handhaving van de openbare orde 

 
De gemeenteraad, 
 
Overwegende dat de gemeenteraad de algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve 
sancties op 27 maart 2018 heeft goedgekeurd; 
 
Overwegende dat met de invoering van dit algemeen politiereglement de krijtlijnen zijn uitgezet voor de 
gemeentelijke visie betreffende de handhaving van de openbare orde met name de openbare rust, de 
openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare overlast en de zindelijkheid op de openbare 
wegen, plaatsen en in openbare gebouwen; 
 
Overwegende dat verschillende gemeentelijke reglementen betreffende handhaving van de openbare 
orde afgeschaft moeten worden daar deze thans nog weinig of niet meer relevant zijn vermits deze niet 
meer actueel zijn, er zeer weinig gebruik van wordt gemaakt of overbodig zijn, tegenstrijdig zijn, gewijzigd 
werden door hogere wetgeving, de inhoud ervan grotendeels is opgenomen in het algemeen 
politiereglement, ...; 
 
Overwegende dat daarom volgende reglementen moeten opgeheven worden: 
- reglement ter voorkoming en bestrijding van de geluidshinder 
- politieverordening op het wegnemen van sneeuw en het bestrijden van ijzel  
- politiereglement op het gebruik van het gemeentelijk speelplein H. Boulengerlaan  
- wijziging van het politiereglement op het sluitingsuur  
- politieverordening inzake het wegwerpen van voorwerpen tijdens stoeten in de gemeente  
- politieverordening op het reinhouden van de openbare en private wegen, plaatsen en eigendommen  
- politieverordening houdende verbod inzake het laten rondzwerven van huisdieren en de oplegging van 
plichten aan de eigenaars/begeleiders ter voorkoming van de bevuiling van openbare en private 
eigendommen of van enige andere hinder  
- reglement op het maken van rondritten met huurkoetsen in het park  
- politiereglement op de administratieve sancties: aanpassing van het overgangsmodel  
- reglement op de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve geldboetes; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
 
Stemming: met 20 'ja' stemmen bij 4 onthoudingen (Eulaerts, Roeykens, Neale, De Reymaeker) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De volgende reglementen worden op 1 mei 2018 opgeheven: 
- reglement van de federatieraad van 21 november 1973 ter voorkoming en bestrijding van de 
geluidshinder 
 



- politieverordening van de gemeenteraad van 25 januari 1979 op het wegnemen van sneeuw en het 
bestrijden van ijzel 
- politiereglement van de gemeenteraad van 22 februari 1979 op het gebruik van het gemeentelijk 
speelplein H. Boulengerlaan 
- wijziging van het politiereglement van de gemeenteraad van 29 januari 1981 op het sluitingsuur  
- politieverordening van de gemeenteraad van 26 februari 1981 inzake het wegwerpen van voorwerpen 
tijdens stoeten in de gemeente 
- politieverordening van de gemeenteraad van 9 september 1993 op het reinhouden van de openbare en 
private wegen, plaatsen en eigendommen  
- politieverordening van de gemeenteraad van 29 september 1998 houdende verbod inzake het laten 
rondzwerven van huisdieren en de oplegging van plichten aan de eigenaars/begeleiders ter voorkoming van 
de bevuiling van openbare en private eigendommen of van enige andere hinder  
- reglement van de gemeenteraad van 28 mei 2003 op het maken van rondritten met huurkoetsen in het 
park 
- politiereglement van de gemeenteraad van 23 februari 2006 op de administratieve sancties: aanpassing 
van het overgangsmodel  
- reglement van de gemeenteraad van 31 januari 2008 op de bemiddeling in het kader van de 
gemeentelijke administratieve geldboetes.  
 

9. Aankoop site Panquin 

 
De gemeenteraad, 
 
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 in de gemeenten; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het besluit van 11 december 2015 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans waarbij aan het gemeentebestuur van 
Tervuren machtiging tot onteigening werd verleend van de voormalige militaire site Kwartier Panquin met 
het oog op de realisatie van parking, verblijfstoerisme en aanverwante functies, wonen, vrijwaren van het 
historisch karakter van de site, groene ruimte, en het lokaliseren van een aantal publieke gemeentelijke 
functies; 
 
Overwegende dat de gemeente volgende percelen grond wenst aan te kopen in eigendom van  het de 
Belgische Staat, het Ministerie van Landsverdediging: 
- een perceel gelegen te Tervuren, eerste afdeling, Warande 2/3, sectie E nummer 12/D, met een 
oppervlakte van 2 hectare 98 are 60 centiare, 
- een perceel gelegen te Tervuren, tweede afdeling, Kasteelstraat 1, sectie D nummer 84/A, met een 
oppervlakte van 1 are 72 centiare, 
- een perceel gelegen te Tervuren, tweede afdeling, Kasteelstraat 2, sectie D nummer 85/C, met een 
oppervlakte van 1 are 50 centiare, 
- een perceel gelegen te Tervuren, tweede afdeling, Duisburgsesteenweg, sectie D nummer 86/D, met een 
oppervlakte van 4 are 53 centiare, 
- een perceel gelegen te Tervuren, tweede afdeling, Duisburgsesteenweg, sectie D nummer 86/E, met een 
oppervlakte van 93 centiare, 
- een perceel gelegen te Tervuren, tweede afdeling, Duisburgsesteenweg, sectie D nummer 95/F, met een 
oppervlakte van 17 are 11 centiare, 
- een perceel gelegen te Tervuren, tweede afdeling, Duisburgsesteenweg, sectie D nummer 97/E, met een 
oppervlakte van 39 are 42 centiare; 



Overwegende dat de totale aankoopprijs van voormelde percelen op basis van de door het Aankoopcomité 
Brussel 2 uitgebrachte schatting 4.630.000,00 euro bedraagt;  
 
Overwegende dat deze aankoop slechts kan gebeuren na het doorvoeren van een budgetwijziging dat 
tevens aan huidige gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd, zodat op artikel ACT-367/0050-
00/2210000/BESTUUR/CBS/0/IE-20/U voldoende kredieten voorzien zijn ter financiering van deze aankoop; 
 
Gelet op de toelichting door burgemeester Jan Spooren.  Hij gaat zeer uitgebreid in op de volledige 
historiek van dit dossier startend in 2014, moment waarop het ministerie van Defensie te kennen gaf de 
kazerne te zullen vervreemden.  Vervolgens gaat hij uitgebreid in op de weerhouden bieding van de firma 
ION.   
Aansluitend bij agendapunt 10 gaat hij dieper in op een aantal essentiële passages uit het voorliggend 
ontwerp van samenwerkingsovereenkomst. 
Raadslid de Schaetzen peilt naar de exacte stand van zaken inzake de aansprakelijkheid in geval van asbest.  
Dit is niet voorzien in de samenwerkingsovereenkomst, hoe gaat de gemeente hiermee omgaan, 
desgevallend ? 
Burgemeester Spooren beaamt dat hier inderdaad risico’s in het kamp van de gemeente blijven.  Maar dat 
kan in dit geval niet anders.  Daarom juist is het bod van de firma ION zo interessant omdat het de 
gemeente een financiële buffer aanbiedt mochten dergelijke calamiteiten zich voordoen.  Wat betreft het 
aspect bodemverontreiniging is er wel een afspraak dat er een diepgaander onderzoek komt, waarna de 
wederzijdse engagementen en verplichtingen worden afgeklopt.  Hij gaat er wel van uit dat de schattingen 
op dat ogenblik op een correcte wijze zullen verlopen. 
Raadslid Eulaerts, namens de GT-Open Vld fractie, wil nog een aantal algemene beschouwingen maken, 
onder meer teneinde het negatieve stemgedrag van zijn fractie te motiveren.  Zijn fractie blijft dit geen 
goed dossier vinden.  Hij blijft erbij dat de gemeente op de site Panquin niets te zoeken heeft, alle 
gemeentelijke invullingen hadden perfect op de site Koninklijke Moestuin kunnen gerealiseerd worden.  De 
regie is niet gevoerd, de associatie om de grote boze wolf uit het park weg te houden bestempelt hij als niet 
gelukt gelet op de bouwmogelijkheden: hotel, zakentoerisme, woonfuncties, …  Nochtans zijn er tal van 
zeer waardevolle gemeenschapsfuncties die hier hun plaats zouden kunnen hebben en waar het nu 
onherroepelijk te laat voor is, mede gelet op de centrale ligging van de site.  Het stoort hem mateloos in dit 
project dat een bijkomende vijver is voorzien, terwijl aan de andere kant het vijververval in het Park niet 
om aan te zien is.  Wie gaat er overigens instaan voor het onderhoud van deze vijver, geeft men hier A&B 
de sleutel voor toegang tot deze site ?  Uiteraard hoeft dit niets af te doen aan het feit dat van de 
gelegenheid gebruik kon worden gemaakt om de Voer open te leggen, bijvoorbeeld naar analogie met hoe 
dit in Overijse is gebeurd, maar zonder de aanleg van een vijver.  Raadslid Eulaerts is ook zeer wantrouwig 
met betrekking tot het kostenplaatje voor de interne restauratie en de daar in een latere fase uit 
voortvloeiende exploitatiekost (bijvoorbeeld verwarming, …).  Hij blijft er bij dat deze site niet ten volle 
toekomt aan de Tervurenaar maar eerder aan diezelfde reeds eerder geciteerde zakentoerist.  Hij betreurt 
evenzeer dat een partneriaat met overheidsinstanties op Vlaams dan wel federaal niveau hiermee ook 
kortgesloten is, daar waren nochtans mooie opties voor. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
  
Stemming: met 16 'ja' stemmen bij 8 onthoudingen (Eulaerts, Roeykens, Neale, De Reymaeker, 
Peterbroeck, Valentin, de Schaetzen, Schellekens) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. De gemeente Tervuren gaat over tot de minnelijke aankoop van zeven percelen grond gelegen te 
Tervuren, Warande 2-3/Kasteelstraat 1 en 2/Duisburgsesteenweg, gekadastreerd eerste afdeling sectie E 
nummer 12/D, en tweede afdeling, sectie D, nummers 84/A, 85/C, 86/D, 86/E, 95/F en 97/E, met een totale 
oppervlakte van 03 hectare 63 are 81 centiare, momenteel in eigendom van de Belgische Staat, Ministerie 
van Landsverdediging.  
 



Artikel 2. De aankoop zal in der minne gebeuren voor een totale prijs van 4.630.000,00 euro volgens de 
voorwaarden opgenomen in het ontwerp van authentieke akte minnelijke onteigening in bijlage van dit 
besluit.  
Artikel 3. De gemeenteraad machtigt de burgemeester en de algemeen directeur om de gemeente te 
vertegenwoordigen bij het ondertekenen van de authentieke akte. 
 

10. Ontwikkeling site Panquin: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2015 houdende de goedkeuring van het 
selectiedossier voor de ontwikkeling van de site Panquin; 
 
Overwegende dat op basis van de door de gemeenteraad goedgekeurde voorwaarden een marktbevraging 
plaatsvond in 2 fasen, een selectie- en een toewijzingsfase; 
 
Overwegende dat er in de selectiefase 13 voorstellen werden ingediend; 
 
Overwegende dat het college in zitting van 23 mei 2016, na advies te hebben ingewonnen van de relevante 
en betrokken instanties (Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, Ruimte Vlaanderen), 
4 kandidaten heeft geselecteerd die konden deelnemen aan de toewijzingsfase, en dit conform het 
selectiedossier; 
 
Overwegende dat van deze 4 kandidaat-ontwikkelaars verwacht werd dat zij een volledig 
ontwikkelingsvoorstel indienden; 
 
Overwegende dat ingevolge beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 februari 2017 
het consortium van projectontwikkelaar ION nv en de Vlaamse Investeringsmaatschappij PMV werden 
aangeduid als voorkeurbieder; 
 
Gelet op de gevoerde onderhandelingen met de voorkeurkandidaat die hebben geleid tot het voorliggende 
ontwerp van samenwerkingsovereenkomt; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met 16 'ja' stemmen bij 8 onthoudingen (Eulaerts, Roeykens, Neale, De Reymaeker, 
Peterbroeck, Valentin, de Schaetzen, Schellekens) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het voorliggende ontwerp 
van samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds de gemeente Tervuren en anderzijds Hof van Lorreinen 
nv, Panquin Land nv en panquin Construct nv, allen met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, 
Vredestraat 53.  Deze overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling van de site Panquin gelegen te 
Tervuren, Warande 2-3/Kasteelstraat 1 en 2/Duisburgsesteenweg, gekadastreerd eerste afdeling sectie E 
nummer 12/D, en tweede afdeling, sectie D, nummers 84/A, 85/C, 86/D, 86/E, 95/F en 97/E, met een totale 
oppervlakte van 03 hectare 63 are 81 centiare. 



Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen, in de persoon van de burgemeester bijgestaan door 
de algemeen directeur, wordt gemachtigd om namens de gemeente op te treden bij de ondertekening van 
de samenwerkingsovereenkomst. 
 

 
Onderwerp : Interne zaken – Boekhouding 
 

11. Goedkeuring van de eerste budgetwijziging 2018 van de gemeente Tervuren 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen betreffende de 
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincie en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn (volgens vermeld als BVR BBC 25 juni 2010); 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2017 houdende goedkeuring van het 
gemeentebudget voor het dienstjaar 2018; 
 
Overwegende dat bepaalde wijzigingen noodzakelijk zijn; 
 
Gelet op het gunstig advies van het MAT op 19 maart 2018; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met 16 'ja' stemmen bij 8 onthoudingen (Eulaerts, Roeykens, Neale, De Reymaeker, 
Peterbroeck, Valentin, de Schaetzen, Schellekens) 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: de gemeenteraad keurt de eerste budgetwijziging van 2018 van de gemeente Tervuren goed. 
 

 
Onderwerp : Gemeentelijk patrimonium – Algemeen 
 

12. Gemeentelijke Commissie Voor Onroerend Erfgoed - aanduiding geïnteresseerde inwoners 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
 
Gelet op de beslissing van deze raad van 27 september 2016 over de goedkeuring van het huishoudelijk 
reglement voor de Gemeentelijke Commissie Onroerend Erfgoed; 
 
Overwegende de werkzaamheden van de gemeentelijke Commissie Onroerend Erfgoed sinds 2013; 
 
Overwegende dat de geïnteresseerde inwoners dienen voorgelegd te worden aan de gemeenteraad; 
 
Overwegende dat in het gemeentelijk infoblad editie januari 2018 een oproep werd gelanceerd voor 
geïnteresseerde inwoners; 
 



Overwegende dat aan de voorzitters van de verschillende raden werd gevraagd om hun twee 
afgevaardigden voor te dragen; 
 
Overwegende dat gemeenteraadsleden na hun kandidatuurstelling kunnen aanvaard worden als niet-
stemgerechtigd lid; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Overwegende dat volgende kandidaturen werden ingediend: 
stemgerechtigde leden: 
- comité Open Monumentendag: Alain Bruyndonckx en Sarah Verstraete 
- Furagidsen: Piet Vandenpoel en Elisabeth Derveaux 
- Koninklijke Heemkundige Kring: Fons Vandendael en Jean Donnay 
- Cultuurraad: Bruno Ceuppens en Franco Ruttens 
- inwoners:  
Anne-Gaëlle Morre, Kasteelstraat 8 3080 Tervuren, adjunct-conservator van het kasteelmuseum van 
Seneffe 
François Lagae, Dennenlaan 14 3080 Tervuren 
Frank Braakhuis, Ringlaan 45 3080 Tervuren, architect 
niet-stemgerechtigde leden: 
- CD&V: Theo Debeer 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: Zijn goedkeuring te hechten aan de volgende vertegenwoordiging van de geïnteresseerde 
inwoners voor de gemeentelijke commissie voor onroerend erfgoed: 
- Anne-Gaëlle Morre, Kasteelstraat 8 3080 Tervuren 
- François Lagae, Dennenlaan 14 3080 Tervuren 
- Frank Braakhuis, Ringlaan 45 3080 Tervuren 
 

 
Onderwerp : Gemeentelijk patrimonium – WEB 
 

13. Leveren, plaatsen en aansluiten van flitspalen met camerabehuizing: goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 
264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 
en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
 



Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, §1, 1° a (limiet van € 
144.000,00 excl. btw niet bereikt); 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren, plaatsen en aansluiten van flitspalen met 
camerabehuizing” een bestek met nr. WEB18-05/L werd opgesteld door de afdeling Ruimte - Werken in 
Eigen Beheer; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 47.800,00 excl. btw of € 57.838,00 
incl. 21% btw; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode 0200-00/2250000/IE-8 (ACT-207); 
 
Gelet op de korte toelichting door burgemeester Jan Spooren; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. WEB18-05/L en de raming voor de opdracht 
“Leveren Leveren, plaatsen en aansluiten van flitspalen met camerabehuizing”, opgesteld door Ruimte - 
Werken in Eigen Beheer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 
47.800,00 excl. btw of € 57.838,00 incl. 21% btw. 
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 
0200-00/2250000/IE-8 (ACT-207). 
 

 
Onderwerp : Gemeentelijk patrimonium – Projectontwikkeling 
 

14. Reinigen, ruimen en camera-inspecties van gemeentelijke riolen voor jaren 2018-2019-2020-2021: 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 
De gemeenteraad, 
 
 



Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 
264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 
en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Reinigen, ruimen en camera-inspecties van gemeentelijke 
riolen voor jaren 2018-2019-2020-2021” een bestek met nr. GPP18/W01 werd opgesteld door Ruimte - 
Projectontwikkeling; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 331.750,00 excl. btw of € 401.417,50 
incl. 21% btw; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2018, op 
budgetcode 0310-00/6103510 (actie GBB-CBS) en in het budget van de volgende jaren; 
 
Gelet op de technische toelichting door Werner Aerts, schepen bevoegd voor openbare werken; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. GPP18/W01 en de raming voor de opdracht 
“Reinigen, ruimen en camera-inspecties van gemeentelijke riolen voor jaren 2018-2019-2020-2021”, 
opgesteld door Ruimte - Projectontwikkeling. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 
bedraagt € 331.750,00 excl. btw of € 401.417,50 incl. 21% btw. 
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
Artikel 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2018, op budgetcode 
0310-00/6103510 (actie GBB-CBS) en in het budget van de volgende jaren. 
 



 
Onderwerp : Omgeving en wonen 
 

15. Tweede beraadslaging over het gedeeltelijk verbreden van buurtweg nr. 17 (Moorselstraat) en de 
voorlopige vaststelling van het ontwerp rooilijnplan 

 
De gemeenteraad,  
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur;  
 
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wetten van 28 mei 1863 en 19 maart 
1966, en artikel 6 van de wet van 9 augustus 1948 tot wijziging van de wetgeving op de buurtwegen en via 
het decreet van 4 april 2014 tot wijziging van wetgeving op buurtwegen en rooilijnen en gelet op het 
besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 (en wijzigingen) betreffende de regeling van het 
openbaar onderzoek inzake buurtwegen;  
 
Gelet op de aanvraag van het gemeentebestuur van Tervuren voor het gedeeltelijk verbreden van 
buurtweg nr. 17 (Moorselstraat) en bijhorend rooilijnplan;  
 
Overwegende dat het verbreden van een deel van buurtweg nr. 17 (Moorselstraat) bijdraagt tot het verder 
uitrusten van de Moorselstraat door later fietspaden aan te leggen; 
 
Overwegende dat dit niet in conflict is met het trage wegenisplan van de gemeente Tervuren; 
 
Overwegende dat het project reeds werd voorgelegd aan de Provincie Vlaams-Brabant en hij geen 
opmerkingen had over het project; 
 
Gelet op de collegebeslissing van 27/11/2017 betreffende de kennisname van het dossier voor het 
gedeeltelijk verbreden van buurtweg nr. 17 (Moorselstraat) en het bijhorende ontwerp van rooilijnplan; 
 
Overwegende dat de voorlopige beraadslaging van het ontwerp van het gedeeltelijk verbreden van 
buurtweg nr. 17 (Moorselstraat) en de voorlopige vaststelling van het ontwerp rooilijnplan door de 
gemeenteraad, plaatsvond in zitting van 19/12/2017;  
 
Overwegende dat het openbaar onderzoek plaatsvond van 18/01/2018 tot en met 16/02/2018;  
 
Overwegende dat alle betrokken eigenaars afzonderlijk en per aangetekend schrijven werden verwittigd 
van het openbaar onderzoek, en hen gedurende deze periode de mogelijkheid werd geboden om de 
documenten te komen inkijken en bezwaarschriften in te dienen;  
 
Overwegende dat er geen bezwaarschriften werden ingediend; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad definitief over het dossier dient te beraadslagen na de afsluiting van 
het openbaar onderzoek;  
 
Gelet op de korte toelichting door Werner Aerts, schepen bevoegd voor openbare werken; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 



Artikel 1: Over het gedeeltelijk verbreden van buurtweg nr. 17 (Moorselstraat) en de voorlopige vaststelling 
van het ontwerp rooilijnplan wordt definitief en gunstig beraadslaagd. Het rooilijnplan wordt definitief 
vastgesteld. Deze definitieve beraadslaging en het definitief vastgesteld rooilijnplan 
wordt overgemaakt aan de Deputatie – provinciale dienst mobiliteit. 
 

 
Onderwerp : Vrije tijd & Lokale economie – Algemeen 
 

16. Aanpassing reglement Speelpleinwerking Katapult 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op zijn besluit van 30 mei 2017 houdende  het besluit van de gemeenteraad met betrekking tot de 
organisatie van de speelpleinwerking Katapult en de vergoeding voor monitoren alsmede de vaststelling 
van de bijdrage van de ouders; 
 
Gelet op het overleg met de hoofdanimatoren, waarbij dit voorstel positief werd onthaald: 
Aanpassing artikel 1 
Toevoegen van maximum: “minimum 9 weken”. 
Aanpassing artikel 3 §2 
Verhogen maximum meerprijs voor uitstappen. 
Aanpassing artikel 4 wijziging vergoeding monitoren 
De regeling van de lonen maakt deel uit van een ander reglement. 
 
Gelet op de toelichting door Jan Trappeniers, schepen bevoegd voor jeugd.  Hij wil zijn toelichting ook 
uitbreiden tot agendapunt 17 ‘Vergoeding monitoren jeugdactiviteiten’; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
De gemeenteraad keurt het vernieuwde reglement met betrekking tot de organisatie van de 
speelpleinwerking Katapult goed, zoals vervat als bijlage. 
 

17. Vergoedingen monitoren jeugdactiviteiten 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op zijn besluit van 30 mei 2017 houdende  het besluit van de gemeenteraad met betrekking tot de 
organisatie van de speelpleinwerking Katapult en de vergoeding voor monitoren alsmede de vaststelling 
van de bijdrage van de ouders; 
 
Gelet op de evaluatie van de verschillende vergoedingen binnen de gemeemte; 
 
Gelet op het voorstel: 
Jeugdmonitoren met brevet blijven vrijwilliger tot hun 6e week anciënniteit maar worden verloond volgens 
de maximale vrijwilligersvergoeding. Vanaf hun 7e week anciënniteit vallen zij onder het statuut van artikel 
17 monitor. Hoofdmonitoren vallen volledig onder het statuut van artikel 17 monitor. Het loon van een 
artikel 17 monitor bedraagt wettelijk minstens het minimumloon, zijnde barema E1-E3. . De wekelijkse 
premie voor de voorbereiding vervalt. 
De maximale vrijwilligers vergoeding is € 34 in 2018. E1-E3 is ca 88 en C1-C3 is € 90 in 2018. 



Overwegende dat deze vergoedingen van monitoren van toepassing zijn op jeugdactiviteiten bij de 
speelpleinwerking en kinderfestival ‘warre’, grabbelpas; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
De gemeenteraad keurt het vernieuwde reglement met betrekking tot de vergoedingen van de monitoren 
van jeugdactiviteiten goed, zoals vervat als bijlage. 
 

 
Onderwerp : Vrije tijd & Lokale economie - Toerisme & Lokale economie 
 

18. Goedkeuring gemeentelijk reglement voor het plaatsen van terrassen, uitstallingen, 
publiciteitspanelen, promotie- en verkoopstanden, reclamevoertuigen en verkoopsautomaten op 
openbaar en privédomein 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de noodzaak om een eenduidig en leesbaar reglement op de terrassen en uitstalling op te stellen 
voor de gemeente Tervuren; 
 
Gelet op het feit dat het uitstallen van andere situaties zoals fruitstandjes, bloemenrekken e.d.m. op het 
openbaar domein voor de winkelpanden, eveneens een bepaalde sfeer kan creëren in het 
kernwinkelgebied; 
 
Gelet op het advies van de Raad voor Lokale Economie; 
 
Gelet op het advies van de dienst beleid en planning publieke ruimte; 
 
Gelet op het advies van de dienst omgeving en wonen; 
 
Gelet op het advies van de politie; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van een algemene bouwverordening 
inzake wegen voor voetgangersverkeer van 29 april 1997 en de bijbehorende Omzendbrief van 23 maart 
1998; 
 
Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119 en 135 § 2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 42, 43, 57, 58, 64 tot 68, houdende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad, het College van Burgemeester en schepenen en van de 
Burgemeester; 
 
Gelet op de wetgeving omtrent de ambulante handel (KB 24/09/2006) en de wetgeving aangaande het 
algemeen rookverbod in de horeca (Wet 22/12/2009); 
 
Gelet op de toelichting door schepen Jan Trappeniers, schepen bevoegd voor lokale economie; 



Overwegende dat het aangewezen is om specifiek voor de handelskern van Tervuren een aangename sfeer 
te creëren die aanzet geeft tot gezellig winkelen en verblijven in de handelskern wat ten goede komt aan 
zowel de horeca als de handel; 
 
Overwegende dat het plaatsen van terrassen, uitstallingen, zonneschermen, parasols e.d.m. op de 
openbare weg bijzondere maatregelen noodzakelijk maken met het oog op de openbare veiligheid; 
 
Gelet op de toelichting door Jan Trappeniers, schepen bevoegd voor lokale economie. 
Raadslid Eulaerts heeft een aantal technische vragen.  Hij merkt op dat het advies van de PZ dateert van 19 
maart 2018 en zeer algemeen van aard is, hij bestempelt dit als ‘pour besoin de la cause’.  Hij maakt zich 
sterk dat de PZ dit absoluut niet heeft nagekeken.  Nochtans gaat die politie wel degelijk in de praktijk 
moeten optreden.  Hij is van oordeel dat artikel 19 in de praktijk niet tegemoetkomt aan de 
blindengeleiding, doelstelling waar nochtans specifiek op ingezet is in de zone van de markt.  Hij heeft ook 
vragen bij de derde alinea van artikel 22 ‘aansprakelijkheid toelatinghouder’.  Gaat het hier om een 
voorgezette overtreding ?   Betekent dat dan dat de gemachtigde ambtenaar hiertoe periodiek wordt 
rondgestuurd om dit vast te stellen ?  Volgens hem is het nodig meer specificaties te geven over het 
eenmalig dan wel meervoudige karakter van deze overtreding.  Vervolgens gaat hij door naar artikel 31 
‘terrasafscherming’.  Hij vraagt zich af of het terras in opbouw ter hoogte van de linde aan deze voorwaarde 
voldoet ?  Gaat de vakschepen deze in overtreding staande terraselementen laten weghalen ?  Hetzelfde 
geldt voor de laatste zin van artikel 31 §1 waar raadslid Eulaerts opmerkt dat blijkbaar geen 
uitzonderingsmaatregelen zijn voorzien in geval van occasionele situaties (bijvoorbeeld braderie).  Hij 
vergelijkt vervolgens artikel 32 (zonnescherm) met 38-39 (automaten) en komt tot de conclusie dat dit wel 
wel heel summier is geregeld: wie staat in voor de toelating ?  Ook artikel 39 geeft voedsel voor 
interpretatie en misverstand: waarom worden menustaanders in een terrasreglement geregeld en zijn die 
dan een verschillend lot beschoren al naar gelang ze zich op het terras dan wel binnenin het etablissement 
bevinden ?  Gaat de sicherheitspolizei gaan over het taalgebruik ?  Waarom worden dergelijke banaliteiten 
opgenomen ?   Hij stoort zich uitermate aan de laatste paragraaf.  Zijn fractie heeft dit model van 
terrasreglement reeds geënquêteerd bij de handelaars en de feedback was dat er belangrijkere dingen zijn 
waarmee men zich zou moeten bezighouden. 
Vakschepen Jan Trappeniers wenst kort te antwoorden.  De collusie blindengeleiding versus stapelruimte 
op terrassen moet goed opgevolgd worden.  Dit moet mogelijk zijn op alle plaatsen behalve één.  Op deze 
laatste locatie dient de blindentoeleiding deels geherrouteerd te worden.  De 25 euro belasting betreft een 
voortgezette belasting die meermaals kan herhaald worden.  Hij gaat er van uit dat de 50% regel wordt 
gerespecteerd bij de opbouw van het terras waarvan sprake door het raadslid.  Hij laat dit verder 
onderzoeken.  Schepen Trappeniers geeft aan dat het reglement voorziet dat voor occasionele situaties 
tijdelijke materialen kunnen geplaatst worden. 
Raadslid Eulaerts stelt zich dan wel de vraag waar dit ergens voorzien is in het reglement.   
Volgens schepen Jan Trappeniers is dit voorzien in artikel 12 ‘tijdelijke toelatingen’. 
Beiden redetwisten hierover. 
Raadslid Eulaerts vraagt om dit toch expliciet te verduidelijken.   
Schepen Trappeniers herhaalt dat een speciaal aangestelde commissie de kwaliteitstoets van de terrassen 
zal doen, inclusief het plaatsen van zonneschermen.   
Tot slot beklemtoont schepen Trappeniers dat de paragrafen in verband met taalgebruik volledig in lijn zijn 
met de algemene visie hierop en gedragen door het volledige bestuur.  Hij wijst er op dat er verschillende 
mogelijkheden zijn: layout, lettertype, …  Dit spoort overigens samen met de toeristische richtlijnen ter 
zake. 
Raadslid Eulaerts blijft erbij dat bepaalde passages uit dit reglement moeilijk verstaanbaar/interpreteerbaar 
zijn voor de lokale handelaars. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met 16 'ja' stemmen tegen 8 'neen' stemmen (Eulaerts, Roeykens, Neale, De Reymaeker, 
Peterbroeck, Valentin, de Schaetzen, Schellekens) 
 



BESLUIT: 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt het gemeentelijk reglement voor het plaatsen van terrassen, 
uitstallingen, publiciteitspanelen, promotie- en verkoopstanden, reclamevoertuigen, verkoopsautomaten 
en andere vaste of verwijderbare inrichtingen met gelijkaardige doeleinden op openbaar en privé domein 
goed. Het reglement in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2: Dit reglement treedt in werking op 1 april 2018. 
 

 
De voorzitter sluit de zitting. 
 

 

Door de raad: 
De algemeen directeur, 
 
 
Roeland Dekerk 

                                                                                            De raad: 
                                                      De voorzitter,  

 
 

                                                    Sebastiaan Coudré 

 

 


