
  Gemeenteraadszitting 30 januari 2018 

 
De voorzitter verklaart om 20 uur de zitting voor geopend.  

Aanwezigen: 

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

Verontschuldigd: Benoît VALENTIN, Agnès PETERBROECK, raadsleden 

 

Openbare vergadering 
 
Voorzitter Sebastiaan Coudré meldt – aansluitend bij de eerdere mail vanuit de administratie – dat punt 8 van de 
agenda wordt genomen en verplaatst wordt naar de gemeenteraad van februari.   Tevens meldt hij dat aan 
agendapunt 13 een kleine wijziging is aangebracht welke door de vakschepen bij behandeling worden toegelicht.  
De aanpassing werd reeds bedeeld. 

 

1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 19 december 2017 

 
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 volgende op- of aanmerkingen geformuleerd werden; 
Raadslid de Schaetzen geeft lezing van de laatste passage ingevolge zijn tussenkomst/vraag op de vorige 
gemeenteraad.  Hij merkt op dat van dit alles vanavond niets op de agenda staat, de voorzitter hoort toch te waken 
over dergelijke afspraken. 
Mark Van Roy, schepen bevoegd voor mobiliteit, wenst een korte toelichting te verstrekken.  Onder meer ingevolge 
verloven kon de bewuste studie pas op het college van vorige week besproken worden.  Overigens moeten een aantal 
onderdelen van de studie besproken worden met de gemeente Wezembeek-Oppem.  Dat overleg (onder meer over 
de mogelijkheid tot het weren van zwaar vervoer in Oppemstraat en Albertlaan) zal morgen doorgaan.  Bijgevolg zal 
de volledige studie pas op de volgende gemeenteraad kunnen besproken worden.  Hij wenst zich hiervoor te 
verontschuldigen. 
Raadslid de Schaetzen heeft kennis kunnen nemen van de uitgangspunten van het college over dit onderwerp.  Hij 
heeft moeite met de volgorde, diende dit eerst niet besproken te worden op de gemeenteraad alvorens de 
communicatie naar de burgers toe op te starten ?  Zijn vraag dateert al van de raad van december en zal dus pas op de 
raad van februari behandeld worden.  Alle andere partijen gaan dus blijkbaar voor. 
Burgemeester Jan Spooren vindt dit inderdaad de correcte volgorde.  Hij merkt op dat de bewuste studie reeds ter 
hand is gesteld van de raadsleden.  Hij vindt het logisch, zelfs eerlijk, naar de gemeenteraadsleden toe, dat eerst 
ruggenspraak wordt gedaan met de gemeente Wezembeek-Oppem, vervolgens met de buurtbewoners, om daarna 
terug te koppelen voor definitieve beslissingen naar de gemeenteraad.  Wat uiteraard niet wegneemt dat vragen 
mogen worden gesteld en een tussenstand meegegeven. 
 



Stemming: met 24 'ja' stemmen bij 1 onthouding (Eulaerts) 
 
BESLUIT: 
 
De notulen van de gemeenteraad van 19 december 2017 worden goedgekeurd. 
 

 
Onderwerp : Interne zaken - Financieel beleid & Ontvangerij 
 

2. Belasting aflevering administratieve stukken: aanpassing 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het belastingreglement van 19 december 2017 houdende vaststelling van de gemeentelijke belasting op de 
afgifte van administratieve stukken vanaf 1 januari 2018 en voor de dienstjaren 2018 tot en met 2019; 
 
Overwegende dat vanaf 1 januari 2018 een bijzonder reisdocument voor vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen 
niet langer bij de provinciale paspoortdienst dient aangevraagd maar bij de gemeente waar dezen ingeschreven zijn in 
het bevolkings- of vreemdelingenregister; 
 
Overwegende dat voor reispassen voor minderjarigen geen gemeentelijke belasting of consulair recht wordt 
gevraagd; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de korte toelichting door Lut Kint, schepen bevoegd voor burgerzaken; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
 
Stemming: met 19 'ja' stemmen tegen 6 'neen' stemmen (Bartholomees, Eulaerts, Trappeniers, Roeykens, Neale, De 
Reymaeker) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Er wordt vanaf heden voor de aanslagjaren 2018 tot en met 2019 een gemeentebelasting geheven op de 
afgifte door het gemeentebestuur van de volgende administratieve stukken: 
1) elektronische identiteitskaarten voor inwoners vanaf 12 jaar:  
- via normale procedure: 18,00 euro (16,00 euro: productieprijs + 10% gemeentelijke belasting: 1,60 euro) 
- via dringende procedure: 92,50 euro (84,00 euro: productieprijs + 10% gemeentelijke belasting: 8,40 euro ) 
- via zeer dringende procedure met levering in Tervuren: 140,50 euro (127,60 euro: productieprijs + 10% 
gemeentelijke belasting: 12,76 euro) 
 - via zeer dringende procedure met gecentraliseerde levering: 105,50 euro (95,70 euro: productieprijs + 10% 
gemeentelijke belasting: 9,57 euro)  
   - bij heraanvraag van een nieuwe PIN-/PUKcode voor de activering van de elektronische identiteitskaart: 5,00 euro 
2) elektronische kaarten voor inwoners jonger dan 12 jaar. Hier wordt geen gemeentelijke belasting gevraagd : 
- via normale procedure: 6,50 euro 
- via dringende procedure: 84,00 euro      
 -via zeer dringende procedure met levering in Tervuren: 128,00 euro     
- via zeer dringende procedure met gecentraliseerde levering:96,00 euro      
- verlaagd tarief vanaf de tweede elektronische kaart: 56,00 euro 
 



3) verblijfsdocumenten voor vreemdelingen:  
- immatriculatieattest: 8 euro 
- biometrische kaarten en verblijfstitels: 21,50 euro (productiekost 19,20 euro + 10 % gemeentelijke belasting : 1,92 
euro) 
- biometrische kaarten en verblijfstitels: via spoedprocedure: 92,50 euro (84,00 euro: productieprijs + 10% 
gemeentelijke belasting: 8,40 euro ) 
- biometrische kaarten en verblijfstitels: via zeer dringende procedure met levering in Tervuren: 140,50 euro (127,60 
euro: productieprijs + 10% gemeentelijke belasting: 12,76 euro) 
4) reispaspoorten: 
- reispaspoort met 32 bladzijden voor een meerderjarige Belgische inwoner aangevraagd in normale procedure:  
  * 74,00 euro (35,00 euro: productieprijs + 30,00 euro: consulair recht + 9,00 euro: gemeentelijke belasting) 
- reispaspoort met 32 bladzijden voor een meerderjarige Belgische inwoner aangevraagd in spoedprocedure:  
  * 250,00 euro (210,00 euro: productieprijs + 30,00 euro: consulair recht + 10,00 euro: gemeentelijke belasting) 
- reispaspoort met 64 bladzijden voor een meerderjarige Belgische inwoner aangevraagd in normale OF 
spoedprocedure:  
  * 250,00 euro (210,00 euro: productieprijs + 30,00 euro: consulair recht + 10,00 euro: gemeentelijke belasting) 
- reispaspoort met 32 bladzijden voor een minderjarige Belgische inwoner aangevraagd in normale procedure:  
* 35,00 (productieprijs) 
- reispaspoort met 32 bladzijden voor een minderjarige Belgische inwoner aangevraagd in spoedprocedure:  
* 210,00 (productieprijs) 
- reispaspoort met 64 bladzijden voor een minderjarige Belgische inwoner aangevraagd in normale OF 
spoedprocedure:  
* 210,00 (productieprijs) 
- reisdocument voor vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen voor meerderjarigen in normale procedure: 
* 70 euro (41 euro productieprijs + 20 euro consulair recht + 9 euro gemeentelijke belasting) 
- reisdocument voor vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen voor meerderjarigen in spoedprocedure 
* 240 euro (210 euro productieprijs + 20 euro consulair recht + 10 euro gemeentelijke belasting) 
- reisdocument voor vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen voor minderjarigen in normale procedure: 
* 41 euro (productieprijs) 
- reisdocument voor vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen voor minderjarigen in spoedprocedure: 
*210 euro (productieprijs) 
5) huwelijksboekje: 20,00 euro 
6) kopie van een bestuursdocument afgeleverd in het kader van de toepassing van het decreet van 26 maart 2004 
betreffende de   
    openbaarheid van bestuur: 
   - zwart-wit kopie: 0,10 euro 
   - kleuren kopie: 0,15 euro 
7) genealogische opzoekingen door of met een beambte: 35,00 euro per uur met een minimum van 35,00 euro. 
Artikel 2: Er wordt vanaf 01 februari 2014 en voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 een gemeentebelasting 
gevestigd op de afgifte door het gemeentebestuur van: 
- de Europese rijbewijzen en de voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel:  
  * 24,00 euro (20,00 euro: productieprijs + 4 euro: gemeentelijke belasting ). 
- de Internationale rijbewijzen:  
  * 20,00 euro (16,00 euro: productieprijs + 4 euro: gemeentelijke belasting). 
Artikel 3: De belasting wordt betaald door de persoon of instelling aan wie het stuk door het gemeentebestuur op 
aanvraag of ambtshalve wordt uitgereikt  op het ogenblik van de aanvraag van het administratief stuk of de afdruk van 
het basisdocument. 
De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van een administratief 
stuk indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de belasting in bewaring geven bij de 
financieel beheerder of zijn afgevaardigde indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven 
worden. 
Bij gebrek van contante betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt het een kohierbelasting. 
Artikel 4: De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en 
schepenen.   
Het bezwaarschrift, moet op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. 
De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. 
Bezwaarschriften kunnen onder dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijn worden ingediend via een 
duurzame drager. 
 



De indiening van het bezwaarschrift, moet op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie 
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de 
bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan. 
Artikel 5: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidige decreet, zijn de bepalingen van titel VII (vestiging 
en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 
(bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen; invordering van de 
belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist, verjaring van de 
schatkist) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van 
dit Wetboek zijn van toepassing op de provincie- en gemeentebelasting, voor zover zij met name niet de belasting op 
de inkomsten betreffen. 
Artikel 6: Deze beslissing wordt, in tweevoud, aan de toezichthoudende overheid verzonden. 
Artikel 7: Het voormelde gemeenteraadsbesluit van 19 december 2017 wordt opgeheven vanaf heden en vervangen 
door dit besluit. 
 

3. Goedkeuring intentieverklaring vennoten naar aanleiding van de vroegtijdige ontbinding van de I.W.V.B. 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen; 
 
Gelet op de intentieverklaring aangaande de uittreding uit VIVAQUA die werd goedgekeurd door de gemeenteraad 
van 27 juni 2017 waarin een aantal afspraken aangaande deze uittreding werden vastgelegd ; 
 
Overwegende dat de T.M.V.W. stelt dat zij een percentage van de netten voor waterdistributie bezit van enkele 
gemeenten waarvoor het investeringen heeft gefinancierd. Deze gevorderde bedragen uiten zich in een bedrag (% 
TMVW x boekwaarde van de netten) dat de desbetreffende gemeenten verschuldigd zijn aan T.M.V.W. Voor de 
gemeente Tervuren komt dit neer op 4.078.251 euro; 
 
Overwegende dat in het kader van de ontbinding van I.W.V.B. en de afwikkeling van het volledige 
waterdossier, T.M.V.W. voorstelt om ook een intentieverklaring goed te keuren waarin de afspraken, onder meer over 
de claim van T.M.V.W., tussen de gemeenten en T.M.V.W., worden vastgelegd; 
 
Overwegende dat de intentieverklaring het volgende inhoudt: 
- De gemeente erkent het aandeel van T.M.V.W. in de waterdistributie-installaties op hun grondgebied en stemt er 
mee in om T.M.V.W. te vergoeden aan boekwaarde. Voor de gemeente Tervuren komt dit neer op 4.078.251 euro wat 
voorzien is in de bestemde gelden van het budget 2018 en meerjarenplan 2014-2020; 
- De verkoop van het waterleidingsnet aan VIVAQUA wordt ongedaan gemaakt. Deze voorwaarde is echter 
automatisch vervuld aangezien de uittreding uit VIVAQUA werd goedgekeurd door de algemene vergadering van 
VIVAQUA en de uittreding de overname van de installaties op het grondgebied van de gemeente met zich meebrengt. 
Is niet van toepassing voor de gemeente Tervuren; 
- Ingevolge de ontbinding van I.W.V.B. die werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van I.W.V.B. van 
24/11/2017 rekent T.M.V.W. de kosten voor haar personeel die zouden moeten worden overgenomen bij de 
ontbinding van I.W.V.B en voor centraal beheer, niet aan wat voor de gemeente Tervuren neerkomt op een bedrag 
van 134.363 euro; 
- Bij een goedkeuring door de gemeenten van deze intentieverklaring, ziet TMVW ten aanzien van de gemeenten af 
van enige juridische stappen of additionele te claimen vergoedingen in het kader van (i) de ontbinding van I.W.V.B. (ii) 
het proces tot aanduiding van een nieuwe operator of de (iii) uittreding uit Vivaqua. TMVW zal zich in het kader van 
de transitie naar de nieuwe operator positief opstellen in de onderhandelingen; 
 
Overwegende dat deze vraag tot intentieverklaring ontvangen werd op 20 november 2017 en het wenselijk was dit 
bijkomend juridisch en boekhoudkundig te onderzoeken; 
Overwegende dat, na boekhoudkundige controle door BDO, is gebleken dat de claims van TMVW gefundeerd zijn en 
overstemmen met boekwaarde van de activa zoals deze bepaald worden in de statuten van I.W.V.B.; 
 
Gelet op het juridisch advies van CVBA Stibbe wat tot besluit leidt dat zij oordelen dat bij een betwisting de kans erg  
groot is dat de rechtbanken oordelen dat de T.M.V.W. eigenaar is van de door haar gefinancierde (en niet 
afgeschreven) delen van het drinkwaternetwerk en het dus niet opportuun is dit verder juridisch aan te vechten; 
 



Overwegende dat op basis van het voorgaande voorgesteld wordt de intentieverklaring goed te keuren en de 
verschuldigde som zijnde 3.943.888 euro te betalen na ontvangst van de toetredingsvergoeding van de Watergroep; 
 
Gelet op de omstandige toelichting door burgemeester Jan Spooren; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
 
Stemming: met 17 'ja' stemmen bij 8 onthoudingen (Bartholomees, Eulaerts, Trappeniers, Roeykens, Neale, De 
Reymaeker, de Schaetzen, Schellekens) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de intentieverklaring gemeentelijke vennoten n.a.v. de vroegtijdige ontbinding van 
IWVB goed en zal de verschuldigde som zijnde 3.943.888 euro betalen na ontvangst van de toetredingsvergoeding 
door de Watergroep. 
Artikel 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan TMVW. 
 

 
Onderwerp : Interne zaken – Boekhouding 
 

4. Kennisname van de vaststelling van de jaarrekening 2016 van de Protestantse kerk te Tervuren 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief van 12 januari 2007 (BB2007/01) betreffende de regeling voor de grensoverschrijdende 
besturen van de eredienst; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,  
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van de vaststelling van de jaarrekening 2016 van de Protestantse Kerk te 
Tervuren. 
 

 
Onderwerp : Interne zaken – HRM 
 

5. Wijziging van een bijlage aan de rechtspositieregeling 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 57§1, 87§4, 105 en 253§1; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 met betrekking tot de rechtspositieregeling voor 
lokale besturen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2017 houdende de hervaststelling van de rechtspositieregeling; 
 
Overwegende het advies van het Managementteam van 20 november 2017; 
 
Overwegende het advies van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 2018; 
 
Gelet op de toelichting door burgemeester Jan Spooren; 
 



Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met 19 'ja' stemmen bij 6 onthoudingen (Bartholomees, Eulaerts, Trappeniers, Roeykens, Neale, De 
Reymaeker) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De bijlage aan de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel omtrent de selectieprogramma's wordt 
goedgekeurd. 
Art. 2: Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur.  
 

6. Vaststelling van het algemeen kader van de selectieprocedure van een schooldirecteur 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42, 43, 102, afdeling III, na wijziging; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikelen 11, 13, 14, 15, 16, 17§1, 18, 19, 20, 22 en 26; 
 
Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, artikel 19, 37bis§1 en 42; 
 
Gelet op het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, de artikelen 73§1 1°, 2° en 6°, na wijziging; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2012 houdende de vaststelling van een algemeen kader voor de 
werving & selectie van een directeur GITO; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2017 houdende de vaststelling van het algemeen kader van de 
selectieprocedure van een schooldirecteur; 
 
Gelet op de gemeentelijke rechtspositie zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2017; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2017 houdende het personeelsbehoefteplan, de 
personeelsformatie en de uitdovende formatie; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2018 houdende de wijziging aan een bijlage van de 
rechtspositieregeling; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
 
Stemming: met 21 'ja' stemmen bij 4 onthoudingen (Bartholomees, Eulaerts, Trappeniers L., Roeykens) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De aanwervingsvoorwaarden voor het ambt van directeur wordt als volgt samengesteld: 
A. Decretale voorwaarden: 
- Houder zijn van een diploma van ten minste professionele bachelor voor het basisonderwijs en een masterdiploma 
voor het secundair en volwassenonderwijs, of ermee gelijkgesteld, en het bewijs van pedagogische bekwaamheid 
hebben; 
- Als laatste evaluatie geen evaluatie met de eindconclusie 'onvoldoende' hebben verkregen. Als het personeelslid niet 
werd geëvalueerd, wordt aan deze voorwaarde geacht voldaan te zijn; 
- Voldoen aan de algemene aanwervingsvoorwaarden van artikel 19 van het decreet rechtspositie van 27 maart 1991, 
namelijk: niemand kan door een inrichtende macht als tijdelijk personeelslid worden aangesteld, indien hij op het 
ogenblik van de aanstelling niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 28§1 1°, 2° en 4° van de wet van 29 mei 1959 
tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, namelijk onderdaan zijn van een lidstaat van de 
Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling, 
de burgerlijke en politieke rechten genieten behoudens een door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling die 



samengaat met de bovenvermelde vrijstelling, in een gezondheidstoestand zijn die geen gevaar kan opleveren voor de 
gezondheid van de leerlingen/cursisten en daarenboven voldoen aan de bepalingen van de taalwetten ter zake, van 
onberispelijk gedrag zijn zoals dat blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat niet lager dan 1 jaar tevoren werd 
afgegeven voldoen aan de dienstplichtwetten. 
B. Aanvullende voorwaarden: 
- In het bezit zijn van een rijbewijs B; 
- 3 jaar relevante beroepservaring hebben in het onderwijs. 
Art. 2: De vacante betrekking van schooldirecteur kan worden vervuld door een aanwervings- en door een 
bevorderingsprocedure. De aanstellende overheid bepaalt bij de vacantverklaring van de betrekking volgens welke 
procedure ze wordt vervuld. De aanstellende overheid verklaart de betrekking open. Voor de bevorderingsprocedure 
wordt de vacature intern bekend gemaakt. Aan elke externe aanwerving gaat een externe bekendmaking van de 
vacature met een oproep tot kandidaten vooraf. De vacature wordt via ten minste twee kanalen bekendgemaakt. De 
aanstellende overheid kiest de wijze van externe bekendmaking uit de volgende mogelijkheden: 
1° nationaal verschijnende kranten of weekbladen 
2° regionaal verschijnende kranten of weekbladen 
3° gespecialiseerde tijdschriften 
4° de VDAB 
5° de gemeentelijke website, website van OVSG en/of VVSG, de gemeentelijke digiborden 
6° zelf geproduceerde media zoals affiches, folders,... 
Art. 3: Tussen de bekendmaking van een vacature en de uiterste datum voor de indiening van kandidaturen verlopen 
minstens veertien kalenderdagen. De dag van de bekendmaking van de vacature is niet in de termijn begrepen, de 
uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen wel. Als de uiterste datum op een zaterdag, zondag of feestdag 
valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De datum van verzending van de kandidatuur wordt 
beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend. De datum van de poststempel of van de persoonlijke 
afgifte tegen ontvangstbewijs geldt als datum van verzending. 
Art. 4: De kandidatuur gebeurt schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 7A bus 2, 3080 
Tervuren en wordt ingediend op de HRM dienst. Dienen te worden toegevoegd: 
- een curriculum vitae; 
- een kopie van de diploma's en getuigschriften; 
- een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan 1 jaar tevoren werd afgegeven; 
- een nationaliteitsbewijs (Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese 
Vrijhandelsassociatie behoudens door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling) 
- een kopie van het rijbewijs B; 
Art. 5: De functiebeschrijving van schooldirecteur wordt vastgesteld zoals bepaald in de bijlage van dit besluit. 
Art. 6: Het programma van de selectieproef wordt als volgt vastgesteld: 
1. Schriftelijke proef (40 punten): peiling naar de bekwaamheid om aan de hand van fictieve gegevens een 
schoolorganisatorische situatie uit te klaren waarbij ook de pedagogische, administratieve en agogische vaardigheden 
aan bod komen; 
2. Mondelinge proef (60 punten): een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de 
specifieke vereisten van de functie van schooldirecteur, evenals van zijn/haar motivatie en van zijn/haar interesse 
voor het werkdomein; 
3. Assessmentproef: De kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke en mondelinge proef (minimum 60% op elke 
proef afzonderlijk) leggen een assessmentproef af op maat van de functie met als doel na te gaan in welke mate de 
kandidaten beschikken over de voor de functie van belang zijnde competenties. In het bijzonder wordt aandacht 
besteed aan de vaardigheden en gedragskenmerken van de kandidaten via gedragsobservatie.  
Het assessmentgedeelte is adviserend waarna de selectiecommissie een definitief oordeel velt over het al dan niet 
slagen voor het examen. 
Art. 7: Voor de samenstelling van de selectiecommissie gelden de volgende algemene regels: 
- de selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen; 
- elke selectiecommissie bestaat uit ten minste drie leden; 
- ten minste een derde van de leden zijn deskundige die extern zijn aan het eigen gemeentebestuur. 
- de selectiecommissie bestaat bij voorkeur uit leden van verschillend geslacht; 
- de leden van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen lid zijn van een 
selectiecommissie in een selectieprocedure voor het eigen gemeentebestuur. De gemeentelijke mandatarissen en de 
afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties mogen uitsluitend als waarnemer bij de selectie aanwezig zijn. 
Zij mogen niet aanwezig zijn bij het kiezen van de vragen en het delibereren over de uitslag van de selecties. 
- Secretaris van de jury: de gemeentesecretaris of zijn aangesteld. 
De nominatieve samenstelling van de jury gebeurt door het college van burgemeester en schepenen. 
 



Art. 8: De aanstellende overheid beslist bij de vacantverklaring van de betrekking of een werfreserve wordt aangelegd 
en bepaalt de geldigheidsduur ervan. Deze is maximum vastgesteld op 3 jaar en kan met maximum 2 jaar worden 
verlengd. De duur van de werfreserve vangt aan op de datum van het eindrapport van de selectie. 
Art. 9: De schooldirecteur wordt aangesteld door het college van burgemeester en schepenen. Nadat de functie van 
schooldirecteur vacant wordt verklaard, gebeurt de aanstelling op proef voor twee volledige schooljaren. 
Art. 10: De schooldirecteur op proef legt uiterlijk 6 maanden na de indiensttreding een beleidsplan ter goedkeuring 
voor aan het college van burgemeester en schepenen. In het beleidsplan specificeert de schooldirecteur zijn/haar 
beleidsintenties en de te realiseren doelstellingen die binnen de proefperiode zullen worden nagestreefd. Gedurende 
de proefperiode wordt de schooldirecteur gecoacht door een pedagogische begeleider van OVSG. De schooldirecteur 
op proef wordt tijdens de proefperiode tweemaal beoordeeld door een externe evaluator, zijnde een pedagogische 
verantwoordelijke van OVSG en door een interne evaluator, zijnde het afdelingshoofd mens. Beide beoordelingen 
worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen die overgaat tot de vaste benoeming of tot het 
ontslag uit het ambt van schooldirecteur. 
Art. 11: De op proef aangestelde schooldirecteur is verplicht om de opleidingen voor beginnend directeur bij OVSG te 
volgen. 
Art. 12: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 

 
Onderwerp : Gemeentelijk patrimonium – WEB 
 

7. Aankoop 12 tons vrachtwagen voor dienst onderhoud Wegen & Riolering 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (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 “12 Tons Vrachtwagen met een volledig compatible Containeroptrek 
systeem en bijhorende Laadkraan” op 30 november 2017 een bestek met nr. WEB17-06/L werd opgesteld door 
Gemeente Tervuren; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 140.495,86 excl. btw of € 169.999,99 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 0119-
05/2430200/IE-12 (actie GBB-CBS) en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 



Gelet op de korte 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. WEB17-06/L van 30 november 2017 en de raming voor 
de opdracht “12 Tons Vrachtwagen met een volledig compatible Containeroptrek systeem en bijhorende Laadkraan”, 
opgesteld door Gemeente Tervuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 140.495,86 excl. 
btw of € 169.999,99 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 0119-
05/2430200/IE-12 (actie GBB-CBS). 
 

 
Onderwerp : Gemeentelijk patrimonium - Beleid & Planning publieke ruimte 
 

8. Bestek 'Plaatsing van zonnepanelen en leveren van energie met burgerparticipatie' 

 
Dit punt wordt uitgesteld. 
 

9. Goedkeuring deelname strategisch project Horizon+ 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, in het bijzonder de visie op bebouwde perifere landschappen; 
 
Gelet op de kernprincipes uit de Structuurvisie Zoniënwoud (2008); 
 
Overwegende dat de gemeenten Overijse en Hoeilaart in maart 2014 samen met mede-projectpartners Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB), Regionaal Landschap Dijleland vzw (RLD vzw) en cofinancierder Ruimte Vlaanderen het 
startschot gaven voor het strategische project 'HORIZON';  
 
Overwegende de ambitie van het initiële project om samen met Hoeilaart en Overijse via open Ruimteverbindingen en 
poorten te streven naar een sterkere Interactie met het Zoniënwoud;  
 
Overwegende dat de klemtoon binnen het HORIZON-project ligt op de realisatie en bestendiging van groenstructuren 
tussen en doorheen het bebouwd perifeer landschap, afgestemd op de randstedelijke noden;  
 
Overwegende dat daarnaast ook wordt ingezet op het vrijwaren en uitbouwen van de verschillende groenstructuren 
tot een samenhangend, ecologisch en recreatief groenblauw netwerk;  
 
Overwegende dat het nieuwe project Horizon+ een samenwerking omvat van de provincie Vlaams-Brabant, de 
Vlaamse overheid, Natuurinvest, regionaal landschap Dijleland en de gemeenten Overijse, Hoeilaart en Sint-Genesius-
Rode; 
 
Overwegende het nieuwe strategische project Horizon+, dat loop vanaf 1 november 2017 voor een periode van drie 
jaar en de aanstelling van een projectcoördinator door de provincie Vlaams-Brabant en een projectmedewerker door 
Natuurinvest in naam van het Agentschap Natuur-en Bos; 
 
 



Overwegende dat het wenselijk is dat de gemeente Tervuren als onderdeel van het bebouwd perifeer landschap deel 
uitmaakt van de projectstructuur;  
 
Overwegende de opportuniteit voor de gemeenten om het Zoniënwoud bovenlokaal sterker te verbinden met de 
bebouwde omgeving en de band met hun naaste groene longen te versterken; 
 
Overwegende de mogelijkheid om in Tervuren via de open ruimteverbindingen de connectiviteit tussen het 
Zoniënwoud te optimaliseren (Voervallei, groene vinger Park-Moorselbos en open ruimteverbinding Varenberg – 
Veeweide); 
 
Overwegende de mogelijkheid om het toeristisch-recreatief potentieel van Tervuren verder te versterken (zoals de 
verdere afstemming van het KMMA, de ontsluiting en herwaardering van de hertogelijke site en een nieuwe 
pleinomgeving ter hoogte van de Kastanjedreef en de School Van Tervurendreef); 
 
Overwegende dat bij de concrete uitwerking van het vervolgtraject op HORIZON de gemeente Tervuren ruimte kan 
krijgen om haar rol te spelen binnen het project;  
 
Overwegende dat er veel aandacht wordt besteed aan het creëren van draagvlak en dat er daarom zoveel mogelijk 
wordt ingezet op samenwerking en overleg met bovenlokale overheden, administraties en andere belangrijke actoren; 
 
Gelet op de toegekende Vlaamse subsidie van 300.000 euro in het kader van de strategische projecten (RSV) en een 
bestaande cofinanciering van de gemeenten Overijse, Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode, de Provincie Vlaams-Brabant 
en Natuurinvest van totaal 164.000 euro; 
 
Gelet op navolgende toelichting verstrekt door Bram Peters, schepen bevoegd voor milieu en duurzame ontwikkeling: 
‘Horizon+ is de opvolger van het project Horizon. Het is een strategisch project dat wordt ondersteund door de 
provincie waarin vier gemeenten samenwerken zijnde Sint-Genesius-Rode, Hoeilaart, Overijse en Tervuren. Het doel 
van het project is enerzijds om de open en groene ruimte te versterken. Kort gezegd is het de bedoeling om de open 
ruimte tussen het Hallerbos en het Meerdaalwoud te verbinden. Anderzijds is het de bedoeling om het van het 
Zoniënwoud een toeristisch sterk merk te maken (als regionaal of nationaal natuurpark). Dit wordt concreet gemaakt 
door de toegangspoorten naar het Zoniënwoud in elk van de gemeente uit te bouwen. 
Zoals wel vaker met strategische projecten bestaat er het risico dat er alleen denkwerk wordt geleverd maar dat er in 
de praktijk weinig verandert. Dat is hier niet het geval. Concreet voor Tervuren zullen onder andere volgende 
maatregelen uitgewerkt worden: 
- Waar kan er best verdicht worden (in lijn met regionet) 
- Welke groengebieden kunnen beter ontsloten worden of met elkaar verbonden worden zoals Moorselbos, aan de 
Veeweyde in Duisburg en de Voer 
- Voorzien van deelfietsen in de buurt van de Warandepoort 
- Een grote tijdelijke constructie uit hout zoals bvb een houten reus. Doet dienst als publiekstrekker en als 
herkenningspunt voor de vier woudpoorten. 
- Inrichting van de school van tervurendreef 
- Inrichting van de parking op het bufferbekken 
- Inrichting van de erfgoedcluster van het hertogelijk paleis 
- … 
Deze projecten worden over verspreid over de drie jaren gerealiseerd. Met de overeenkomst die voorligt, stappen we 
alvast mee voor 1 jaar. Om na dat jaar te evalueren of en hoe we verdergaan.’ 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord om gedurende een looptijd van één jaar (2018) deel te nemen aan het 
vervolgtraject op HORIZON en als partnergemeente te cofinancieren in de loon- en werkingskosten van de 
projectcoördinatie ten belope van 10.000,- EUR per jaar.  
Artikel 2: De gemeenteraad zal na het eerste werkingsjaar de samenwerking evalueren. Indien gunstig kan de 
overeenkomst verlengd worden voor de volledige looptijd van het project (2017-2020). 
 



Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere uitvoering van deze beslissing met 
inbegrip van het goedkeuren van het projectvoorstel/subsidiedossier.  
Artikel 4: De nodige kredieten te voorzien in de meerjarenplanning van de gemeente. 
 

 
Onderwerp : Gemeentelijk patrimonium – Projectontwikkeling 
 

10. Studieopdracht voor de restauratie van de monumentale Sint-Pauluskerk: Goedkeuring bijakte 1 - Opmaak 
beheersplan 

 
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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 16; 
 
Gelet op het erfgoeddecreet van 12 juli 2013, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 7 en 8; 
 
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 
1996, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 november 2008 betreffende de 
goedkeuring van de gunning van de opdracht “Studieopdracht voor de restauratie van de monumentale Sint-
Pauluskerk” aan Architectenbureau Pajo Plan CVBA, Ninoofsesteenweg 122 in 1670 Pepingen tegen de voorwaarden 
vermeld in de offerte van deze inschrijver; 
 
Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
IW08/D01; 
 
Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende wijzigingen aan 
te brengen: 
HV in meer:         € 22.690,00 
Totaal excl. btw:  € 22.690,00 
Btw 21%:             € 4.764,90 
TOTAAL:             € 27.454,90 
Overwegende dat de opmaak van een beheersplan noodzakelijk is voor het verkrijgen van subsidies voor beschermde 
monumenten en dat het Architectenbureau Pajo Plan hiervoor een ereloonnota heeft opgemaakt op 29 november 
2017; 
 
Overwegende dat deze bijakte 1 het bestelbedrag overschrijdt met 24,74%, waardoor het totale bestelbedrag na 
verrekeningen nu € 114.390,00 excl. btw of € 138.411,90 incl. btw bedraagt; 
 
 



Overwegende dat voor de opmaak van een beheersplan een onderzoekspremie kan worden verkregen van 80 % op 
een maximumbedrag van € 25.000,00 (excl. btw); 
 
Overwegende dat de dienst gemeentelijk patrimonium projectontwikkeling gunstig advies verleende; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze bijakte 1 voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 0720-
00/2140000/IE-12; 
 
Gelet op het financieel visum van 7 december 2017, verleend door de financieel beheerder; 
 
Gelet op de korte toelichting door Mark Van Roy, schepen bevoegd voor erfgoed; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan bijakte 1 - Opmaak beheersplan van de opdracht “Studieopdracht voor de 
restauratie van de monumentale Sint-Pauluskerk” voor het totaal bedrag in meer van € 22.690,00 excl. btw of € 
27.454,90 incl. btw. 
Artikel 2: De uitgave voor deze bijakte 1 is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 0720-
00/2140000/IE-12. 
 

11. Studieopdracht voor de restauratie van de Sint-Katharinakerk - 3e fase interieur: goedkeuring bijakte 4 - 
Opmaak beheersplan 

 
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 gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 1980 houdende het principebesluit voor de restauratie van de 
Sint-Katharinakerk in Duisburg; 
 
Gelet op de collegebeslissing van 8 mei 1980 houdende aanstelling van Architect Denise Debrouwer, Leuvensebaan 
378 in 3040 Sint-Agatha-Rode voor de “Studieopdracht voor de restauratie van de Sint-Katharinakerk - 3e fase 
interieur”; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 1984 houdende goedkeuring van de bijakte 1 voor een 
wijziging aan de overeenkomst voor wat betreft artikel 4 en 5 (opdracht inclusief studie en stabiliteit); 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 juli 1986 houdende wijziging van artikel 4 en 5 van de 
ereloonovereenkomst en dit als volgt: er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het een totale opdracht betreft 
daar het uiterst moeilijk is de studie stabiliteit en speciale technieken los te zien van de architecturale conceptie; 
 
Gelet op de gemeenteraadbeslissing van 18 mei 1994 houdende goedkeuring van bijakte 2 aan de 
ereloonovereenkomst, waarbij het ereloon wordt opgetrokken tot 117,5 %; 
 
 



Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 9 juli 1998 houdende goedkeuring van de aanpassing van de 
ereloonovereenkomst en dit als volgt: 
- voor wat het gedeelte architectuuropdracht betreft: op de totale prijs min kostprijs stabiliteit, ereloon 
overeenkomstig de bestaande ereloonovereenkomst van 26 mei 1981 en de addenda van respectievelijk 26 
september 1984 
- plus op de kostprijs stabiliteit: 
* voor het gedeelte voorontwerp en definitief ontwerp: het ereloon voorzien in de overeenkomst van 26 mei 1981 en 
de addenda van respectievelijk 26 september 1984 en 18 mei 1994 
* voor het gedeelte ontleding van de aanbestedingsbundel, de leiding van de uitvoeringswerken, voorlopige 
oplevering en aanverwante prestaties en definitieve overname: het ereloon voorzien in de overeenkomst van 26 mei 
1981 en de addenda van respectievelijk 26 september 1984 en 18 mei 1994 aan 50 % 
- plus op de kostprijs stabiliteit: het ereloon barema S klasse 4 (1998), voorzien in het K.V.I.V.; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 september 2010 houdende goedkeuring van bijakte 3 aan de 
ereloonovereenkomst en dit als volgt: De partijen komen overeen dat voor het volledig hernemen van het 
ontwerpdossier als gevolg van de veranderende restauratie-inzichten, van gewijzigde subsidieregelingen en gewijzigde 
wetgeving inzake overheidsopdrachten voor werken e.d. voor de betrokken restauratiefase (zijnde: binnenwerken 
met inbegrip van de kerkverwarming en -verlichting) het ereloon zal worden opgetrokken naar 135 %.  De betaling van 
100 % van het ereloon wordt geregeld in artikel 14 van de overeenkomst.  De betaling van de resterende 35 % wordt 
als volgt gesplitst: 15 % betaalbaar na afgifte van het nieuwe ontwerp en 20 % na goedkeuring door de gemeente en 
de administratie van de hogere overheid; 
 
Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende wijzigingen aan 
te brengen: 
HV in meer           € 20.925,00 
Totaal excl. btw =   € 20.925,00 
Btw                      + € 4.394,25 
TOTAAL =             € 25.319,25 
 
Overwegende dat hiervoor een offerte werd ontvangen op 12 december 2017; 
 
Gelet op de motivering voor deze bijakte: overwegende dat het noodzakelijk is om een beheersplan op te maken voor 
het verkrijgen van premies voor beschermde monumenten; 
 
Overwegende dat een deel (80 %) van de kostprijs kan worden gesubsidieerd door Agentschap RO Vlaanderen - 
Onroerend Erfgoed, Koning Albert II-laan 19/3 te 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node); 
 
Overwegende dat de leidend ambtenaar gunstig advies verleende; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze bijakte voorzien is in het investeringsbudget van 2018 op budgetcode 0720-
00/2140000/IE-12 (actie GBB-CBS); 
 
Overwegende dat een aanvraag tot het verkrijgen van het vereiste visum werd ingediend op 11 januari 2018. De 
financieel beheerder verleende een visum op 30 januari 2018; 
 
Gelet op de korte toelichting door Mark Van Roy, schepen bevoegd voor erfgoed; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan bijakte 4 - Opmaak beheersplan van de opdracht “Studieopdracht voor de 
restauratie van de Sint-Katharinakerk - 3e fase interieur” voor het totaal bedrag in meer van € 20.925,00 excl. btw of € 
25.319,25 incl. 21% btw. 
Artikel 2: De uitgave voor deze bijakte is voorzien in het investeringsbudget van 18 op budgetcode 0720-
00/2140000/IE-12 (actie GBB-CBS). 
 



 
Onderwerp : Omgeving en wonen 
 

12. Straatnaamgeving verkaveling Kisteveld: definitieve beslissing 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op zijn beslissing d.d. 24/10/2017 waarbij principieel besloten werd de volgende straatnaam voor de wegenis 
van het verkavelingsproject 'Kisteveld' toe te kennen: Bogaerdsveld; 
 
Gelet op het openbaar onderzoek dat heeft plaatsgevonden van 02/11/2017 t.e.m. 01/12/2017; 
 
Overwegende dat er geen bezwaren werden ingediend; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad verzocht wordt om de nieuwe straatnaam "Bogaerdsveld" definitief goed te 
keuren; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De benaming "Bogaerdsveld" voor de wegenis van het verkavelingsproject 'Kisteveld', ingediend door het 
Gemeentebestuur van Tervuren, met als adres Markt 7a te 3080 Tervuren, wordt definitief goedgekeurd. 
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing. 
 

 
Onderwerp : Vrije tijd & Lokale economie - Cultuur & Cultureel centrum 
 

13. Reglement gemeenschapsvormende projecten en evenementen 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het gecoördineerde decreet lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012; 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact; 
 
Gelet op Actie 102 Ondersteuning gemeenschapsvormende initiatieven;  
 
Overwegende dat de gemeente gemeenschapsvormende culturele initiatieven, georganiseerd door inwoners wil 
stimuleren om projecten en evenementen te organiseren; 
 
Gelet op het gunstig advies van de Cultuurraad van 29 november 2017; 
 
Gelet op het gunstig advies van de AV Jeugdraad van 30 november 2017; 
 
Gelet op het feit dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven; 
 
Gelet op de wetgeving ter zake; 
 
Gelet op de toelichting door Jan Trappeniers, schepen bevoegd voor cultuur.  Zoals reeds aangekondigd door 
voorzitter Sebastiaan Coudré verduidelijkt schepen Trappeniers welke last-minute aanpassingen hij nog aan het 
voorliggend ontwerp van reglement wil aanbrengen.  Hij duidt de tekst welke is bedeeld.  Het gaat in feite om een 
schrapping van een kleine passage welke thans overbodig is in dit reglement. 
Raadslid Bram Bartholomees heeft een technische vraag.  Hij vraagt toelichting bij de term ‘convenant’ die in de tekst 
is opgenomen.   



En verder vraagt hij zich af in hoeverre er is geantwoord op de vraag uitgaande van de JRT welke in bijlage is 
toegevoegd.   
Schepen Jan Trappeniers denkt dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen, de procedure is ongeveer dezelfde 
gebleven.  Hetzelfde geldt voor het bedrag.  Mochten aanpassingen nodig zijn, dan kan dat naar volgend jaar toe 
worden overwogen.  Over de term ‘convenant’ zal hij zich verder informeren.  
Bram Bartholomees interpreteert dat het dus het college is dat hier volledig autonoom in beslist.  Zijn fractie zal zich 
op dit agendapunt onthouden vanwege het gebrek aan transparantie, lees willekeur die het schepencollege in 
dergelijke dossiers aan de dag kan leggen.  Zijn fractie heeft dit in het verleden ook al aangeklaagd. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met 17 'ja' stemmen bij 8 onthoudingen (Bartholomees, Eulaerts, Trappeniers L., Roeykens, Neale, De 
Reymaeker, de Schaetzen, Schellekens) 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: De gemeenteraad keurt het vernieuwde reglement goed voor de subsidiëring van socio-culturele 
verenigingen, zoals vervat als bijlage. 
 

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

Werking Mobiliteitsraad (raadslid Geoffroy de Schaetzen) 

 
Terwijl mobiliteit momenteel brandend actueel is (werken Tervurenlaan) dateert de laatste vergadering van de 
Mobiliteitsraad van 19 september 2017, en zijn er ondertussen al 2 geplande vergaderingen afgelast. Wat is er aan de 
hand? 
 
Mark Van Roy, schepen bevoegd voor mobiliteit, is even niet mee, volgens hem is slechts één vergadering afgelast.  En 
dat is deze van 21 november 2017.  De reden hiervoor is van persoonlijke aard, de week vóór deze vergadering is de 
moeder van de voorzitter van de mobiliteitsraad overleden en de voorzitter heeft gevraagd om deze vergadering te 
verdagen.  De volgende vergadering is voorzien op 20 februari 2018, onder meer de studie van BUUR zal daar aan bod 
komen.  Hij hoopt ook dat de laatste hand kan gelegd worden aan het mobiliteitsplan dat dan daar ook ter sprake zal 
komen. 
 

Werking van het GBC - Gemeentelijke Begeleidings Commissie (raadslid Geoffroy de Schaetzen) 

 
Op de GR van 25/04/2013 is de oprichting van de GBC goedgekeurd. 
1) Hoe dikwijls komt deze samen? 
2) Waarom worden de verslagen, in tegenstelling tot die van het MAT, niet aan de raadsleden toegezonden? 
3) Hoe dient volgende formulering verstaan te worden? "De gemeenteraad draagt zijn bevoegdheid om te beslissen 
tot het openstellen van vergaderingen van de GBC voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en 
de bevolking over aan de voorzitter van de GBC, die dit doet in overleg met de vaste leden." 
 
Mark Van Roy, schepen bevoegd voor mobiliteit, bevestigt dat de GBC is opgericht op 25 april 2013 en dat is niet 
toevallig. Op die dag werd ook door de gemeenteraad beslist om een nieuw mobiliteitsplan uit te werken.  En dat is de 
link met de GBC, deze wordt opgericht ter begeleiding van de opmaak van een mobiliteitsplan.  Hij gaat kort wat 
dieper in op samenstelling en werking.  Maar deze commissie kan ook ad hoc worden samengeroepen in geval van 
mobiliteitsdossiers met grote impact.  Als voorbeeld geeft hij aan de opvolging van de wegenwerken N3.  Nergens is 
voorzien dat de verslagen van de GBC automatisch ter hand worden gesteld van de gemeenteraadsleden, deze 
kunnen cf. het inzagerecht opgevraagd worden. 
Vervolgens licht hij kort toe hoe lid 3 van de vraag van het raadslid in de specifieke situatie in Tervuren is ingevuld.  
Het is de voorzitter, bij afwezigheid de ondervoorzitter, die borg staat voor deze invulling. 
 

Mobiliteitsplan (raadslid Geoffroy de Schaetzen) 

 
Na afronding van het voorontwerp van het Mobiliteitsplan deze maand: welk is het traject dat doorlopen zal worden 
alvorens ter goedkeuring aan de Gemeenteraad te worden voorgelegd? 



Mobiliteitsschepen Mark Van Roy betreurt dat het allemaal zo lang duurt en heeft geduurd.  Dit heeft te maken met 
de opvolging door het studiebureau, de vraag om bijkomende subonderzoeken, …  We zitten thans in de slotfase.   
Een eerste versie van het plan werd vorige week met het studiebureau nog besproken waarna hij nog wat huiswerk 
heeft meegekregen.  Hij hoopt dat zeer binnenkort deze teksten ter beschikking zullen zijn.  Hij hoopt dan ook dat het 
college zich begin februari over deze teksten kan buigen, waarna de mobiliteitsraad van 20 februari 2018 de volgende 
target is. 
Vervolgens hoopt hij vóór de paasvakantie nog een GBC te organiseren, daarna een RMC (regionale 
mobiliteitscommissie) waardoor hij denkt en hoopt ten allerlaatste op de gemeenteraad van mei te kunnen landen. 
 

Uitbreiding van de Brusselse Ring (raadslid Geoffroy de Schaetzen) 

 
Volgens de plannen op Gewest niveau: wat is de geplande impact voor onze gemeente? 
 
Mobiliteitsschepen Mark Van Roy kan over deze vraag niet al te veel kwijt, omdat onze diensten over weinig 
informatie beschikken.  Het zou gaan over het traject gaande van Zaventem tot ongeveer Meise.  Het betreft een 
verbreding van het tracé met optie voor een middenstrook voor doorgaand verkeer en een zijstrook voor vlotte 
circulatie bij het op- en afrijden van de Ring.  De gemeente is thans nog op geen enkele wijze betrokken geweest bij dit 
dossier.  Los van de voorliggende vraag gaat hij dieper in op de problematiek van het sluipverkeer refererend naar de 
samenwerking hiervoor van een viertal gemeenten.  De bedoeling is ook om het Vlaams Gewest te attenderen op 
deze problematiek van het sluipverkeer op de Ring Oost. 
 

Besteding van de restmiddelen VIA 4 voor het OCMW en de gemeente Tervuren (raadslid Geoffroy de Schaetzen)  

 
Het VIA (Vlaams Intersectoraal Akkoord)  heeft als doel bepaalde sectoren te ondersteunen.  
1) Hoe zijn die middelen in onze gemeente ingezet voor de medewerkers van de VIA-doelen? 
2) Hoeveel bedroegen de restmiddelen die onder de vorm van geschenkcheques in 2016 & 2017 uitgedeeld zijn voor 
alle werknemers van het OCMW en de gemeente? 
3) Volgens een document van de VVSG is het niet toegelaten de koopkrachtmiddelen ook voor ander personeel in 
bezetten dan dat tewerkgesteld in de VIA-diensten? 
 
Burgemeester Jan Spooren wil op deze vraag antwoorden.  De routering van deze VIA restmiddelen gebeurt via een 
hiertoe speciaal opgerichte vzw, de GSD-V.  Hij licht toe hoe deze is samengesteld.  Hij gaat dieper in op de twee 
voorwaarden waaraan dient voldaan te worden en de drie bestedingen die niet mogelijk zijn (werkingskosten, 
vorming, koopkrachtbevorderende maatregelen die al in RPR of andere wetgeving is voorzien). 
Burgemeester Spooren wil het onderscheid maken tussen de reguliere en de restmiddelen VIA.  De reguliere kunnen 
dienstig zijn voor bijvoorbeeld het optrekken van de maaltijdcheques, de tweede pensioenpijler, …  Deze kunnen 
alleen ingezet worden voor de VIA diensten.  Evenwel de restmiddelen die kunnen voor het volledig personeel worden 
ingezet.  Voor dit laatste is gekozen door het bestuur.  Er is gekozen voor geschenkcheques – dit is afgestemd met 
GSD-V – en hij verduidelijkt kort hoe dit in 2016 en 2017 werd afgehandeld (binnengekomen bedragen, hoogte 
cheques). 
Raadslid de Schaetzen wenst te vernemen of hier sociale bijdragen op worden betaald ?  De burgemeester antwoordt 
ontkennend. 
Raadslid de Schaetzen vraagt zich af of alle cheques zijn geïnd ?  Dit werd niet afgecheckt, de burgemeester heeft hier 
geen zicht op. 
Schepen Jan Trappeniers licht kort het systeem van de geschenkcheques toe, deze zijn evenwel niet gespecifieerd, 
zodat niet kan achterhaald worden bij inbreng wat de herkomst is.  
Raadslid de Schaetzen concludeert dat de gemeente in deze dus een soort Sodexo speelt. 
 

Verkiezing bestuur RLE en voorstelling detailhandelsplan (raadslid Eulaerts) 

 
Waarom werd er op 22 januari 2018 een nieuw RLE  bestuur verkozen ? 
Hoeveel stemgerechtigde leden hebben aan de A.V. deelgenomen ? 
Kan het college een overzicht van de speerpunten van het nieuw detailhandelsplan geven ? 
 
Voorzitter Sebastiaan Coudré wil opmerken dat de vraag van raadslid Eulaerts niet tijdig (binnen de reglementaire 
termijn) is binnengekomen op de gemeentelijke diensten.  Op basis van goodwill werd evenwel beslist om deze vraag 
toch te agenderen en het raadslid de kans te geven om deze thans naar voren te brengen.  
Raadslid Eulaerts wenst van deze mogelijkheid geen gebruik te maken, hij zal zijn vragen schriftelijk richten. 



 

 
De voorzitter sluit de zitting. 
 

 

Door de raad: 
De secretaris, 
 
 
Roeland Dekerk 

                                                                                            De raad: 
                                                      De voorzitter,  

 
 

                                                    Sebastiaan Coudré 

 

 


