GEMEENTE VAN WATERMAAL-BOSVOORDE
GEMEENTERAAD VAN 21 MEI 2019
REGISTER

Aanwezig

Cécile Van Hecke, Voorzitter ;
Olivier Deleuze, Burgemeester ;
Odile Bury, Hang Nguyen, Benoît Thielemans, Jean-François de Le Hoye, Cathy Clerbaux, Daniel
Soumillion, Schepenen ;
Alain Wiard, Philippe Desprez, Jan Verbeke, Jos Bertrand, Tristan Roberti, David Leisterh, Sandra
Ferretti, Laurence Dehaut, Eric Godart, Gabriel Persoons, Alexandre Dermine, Aurélie SAPA
FURAHA, Joëlle Van den Berg, Laura Squartini, Rachida Moukhlisse, Félix Boudru, Florence
Lepoivre, Laurent Van Steensel, Gemeenteraadsleden ;
Etienne Tihon, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Marie-Noëlle Stassart, Schepen ;
Martin Casier, Christine Roisin, Gemeenteraadsleden.

Opening van de zitting om 20:00
OPENBARE ZITTING

De voorzitster vraagt het toevoegen van een dringend punt aan de agenda: « Aanhangsel aan het contract om
de plaatselijke en regionale economische ontwikkeling te bevorderen ». De Raad gaat akkoord.

Secretariaat
1

Goedkeuring van de notulen van 23/04/2019.
De Raad keurt de notulen van de zitting van 21.05.2019

2

Commissie inzake de toegang van het gemeentelijk blad aan de oppositie - Aanduiding van de
leden.
De Gemeenteraad,
Gelet op art. 112 lid 6 van de NGW en art. 61 van het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad
aangenomen door de Gemeenteraad dd 2/04/2019 ;
Overwegende dat de leden van deze commissie moeten worden aangeduid ;
Overwegende dat deze commissie moet worden samengesteld uit ten minste één vertegenwoordiger
van elke democratische politieke fractie die in de gemeenteraad is vertegenwoordigd ;
Gezien de voorgestelde kandidaturen ;
Om die redenen ;
DUIT AAN :
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Voor ECOLO : 1, 2, 3, 4, 5
Voor Défi : 1, 2, 3
Voor MR/GM : 1, 2
Voor PS-SPa-Cause commune : 1
Voor Génération Humaniste : 1
Discussie:
Alexandre Dermine is verbaasd dat het college voorstelt om de leden van deze commissie te
benoemen door toepassing van de sleutel van D’Hondt, terwijl de NGW overweegt om een lid per
politieke groep te benoemen. Hij wijst er eveneens op dat de NGW de politieke tribune reserveert voor
de politieke groepen die geen deel uitmaken van de meerderheid en merkt op dat in de praktijk, de
politieke tribune van de 1170 eveneens open is voor de partijen van de meerderheid. Hij vraagt
daarom om Brulocalis over deze twee kwesties te ondervragen.
Het punt wordt verdaagd.

3

Overheidsopdrachten (van 08/04/2019 tot en met 06/05/2019 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad
van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe
Gemeentewet.
De Gemeenteraad,
Gelet op de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in
de klassieke sektoren en latere wijzigingen ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen, inzonderheid het Koninklijk Besluit van 22 juni
2017 ;
Gelet op artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd
bij de ordonnanties van 17 juli 2003, 9 maart 2006, 11 juli 2013 en 27 juli 2017 ;
Op voorstel van het Schepencollege ;
BESLIST
De volgende beraadslagingen van het College, betreffende overheidsopdrachten, genomen bij
toepassing van artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet voor kennisneming aan te
nemen, zoals hieronder opgesteld :
College van 08/04/2019

Dienst

Onderwerp

Sportwarande der 3 Linden - Omnisportzaal - Vernieuwing van verwarmingsinstallaties Openbare Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Toepassing van artikel 234 §3 van de
Werken Nieuwe gemeentewet - Artikel : 764/724-60 - Bedrag : 110.000,00 euros B.T.W.
inbegrepen - Budget: 2019.
Jos Bertrand vraagt details over de renovatie van de verwarming installaties in het Sportpark.
Benoît Thielemans geeft hem een gewenste toelichting.
Sandra Ferretti is verbaasd dat er zo weinig investeringen zijn: is er geen urgentie of wacht men nog op
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het advies van de voogdij?
Jean-François de Le Hoye antwoordt dat de begroting is goedgekeurd op 14/05 door afloop van de
termijn en dat geen enkele opmerking werd gemaakt.
College van 23/04/2019

Dienst

Onderwerp

Vervanging van twee ketels - 2A Kattenberg 02-G & 55 Brebis – Overheidsopdracht
van beperkte waarde – Goedkeuring plaatsingsprocedure en gunning van de opdracht
Huisvesting
– Toepassing van artikel 234 §3 en 236 van de NGW – Ekonomische code : 243-01 –
/
Geraamd bedrag : 7.500,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 6.574,12
Grondbedrijf
euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 7.231,53 euros B.T.W. inbegrepen
– Budget : 2019.
Benoît Thielemans verklaart dat het om de dringende vervanging van verwarmingsketels in
huisvestingen van de Grondregie ging. Betreffende een dringende urgentie en een markt van gering
bedrag, alle validaties werden gegeven en er werd niet vereist om op de formele goedkeuring van de
begroting door de Regio te wachten.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
Jan Verbeke treedt in zitting.

Administratieve boetes - Gemeenschapswachters
4

Wijziging van het algemeen politiereglement
Wijziging van het algemeen politie reglement
De Gemeenteraad,
Gezien de nieuwe gemeentewet en in bijzonder de artikelen 117,119bis en 135§2 ;
Gezien de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve boetes ;
Gezien de afwezigheid van sancties in de tijdelijke politieverordeningen naar aanleiding van de
organisatie van de autoloze dag ;
Beslist :
Een hoofdstuk « autoloze dag » toe te voegen :
Art.119 §1 ste Behoudens toelating van de Burgemeester is het autoverkeer verboden in de autoloze
zone.
Onder autoverkeer wordt verstaan het verkeer met motorvoertuigen in de zin van het artikel 2.16 van
het Koninklijk Besluit van 1 december 1975.
Art.119§2 Datum en modaliteiten worden vastgelegd in een tijdelijke politieverordening naar
aanleiding van een autoloze dag
Art.120 Ieder die de bepalingen van het onderhavige hoofdstuk overtreedt, wordt bestraft met een
administratieve boete van maximaal 350 €.
De administratieve boete mag echter nooit hoger zijn dan 125 € indien de feiten werden gepleegd door
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minderjarigen die op het ogenblik van de feiten de volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.

Discussie:
Het is de vraag of het verbod om tijdens de dag zonder auto te circuleren, het eveneens de elektrische
de elektrische steps beoogt.
Eric Godart verzekert dat ten aanzien van het Verkeersreglement, deze niet als vervoer met elektrische
hulp worden beschouwd, maar zoals motorvoertuigen evenals de elektrische auto's. Daarom zou men
de dingen moeten ophelderen als men zich ervan wil overtuigen dat de politie ze niet bekeurt.
Alexandre Dermine stelt voor om een tijdelijke beschikking van politie te nemen die aangeeft welke
soorten voertuigen worden toegestaan te circuleren, zoals dat in Uccle gedaan wordt. Men begrijpt wel
de geest van de wet, maar nadien zal de geest van de wet worden geïnterpreteerd door een politie
agent, wat volledig verschillend is.
Olivier Deleuze antwoordt dat DZA plaatsvindt in september, dat tegen die tijd de gemeenten deze
beschikking in hun politie Reglement zullen hebben geïntegreerd en dat als problemen van toepassing
zich stellen, zij zullen aangepakt worden in Conferentie van de Burgemeesters. Desnoods, zal een
aantekening gericht worden aan de zones van politie.
Jos Bertrand verbaast zich dat artikel 120 alinea 2 feiten vermeldt begaan door minderjarigen die de
leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, terwijl autorijden niet onder 18 jaar is toegestaan.
Olivier Deleuze antwoordt dat deze beschikking in alle hoofdstukken van het politie Reglement wordt
beschreven. Met het oog op harmonisatie heeft men dezelfde formule behouden.
Sandra Ferretti vraagt wat er gebeurt wanneer de toelating door een burgemeester van een andere
gemeente wordt gegeven.
Olivier Deleuze antwoordt dat de derogatie die door een burgemeester wordt gegeven, natuurlijk geldt
voor de 19 gemeenten en zich niet beperkt tot het gebied van de gemeente die het toestaat.
Sandra Ferretti vraagt zich af of het niet zou moeten worden aangeven in het Reglement.
Olivier Deleuze antwoordt dat het sinds altijd zo is en dat er nooit de minste ambiguïteit op dit gebied
was.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 20 positieve stemmen, 6 onthoudingen.
Onthoudingen : Philippe Desprez, Sandra Ferretti, Eric Godart, Alexandre Dermine, Laura Squartini,
Laurent Van Steensel.
DéFi spreekt zich niet uit bij gebrek aan een duidelijk antwoord over het regime dat zal worden
toegepast op de elektrische steps en op het voorstel om een tijdelijke beschikking van politie te nemen.

Personeel
5

Wijziging van de personeelsformatie van het administratief, technisch en werkliendenpersoneel.
De Gemeenteraad,
Gelet op zijn overleg van 01 april 1996 die het statutaire en contractuele kader van het administratieve,
technische en arbeiders personeel vastlegt, krachtens het Sociale Handvest van 28 april 1994
gedateerd, betreffende de harmonisatie van het administratieve statuut en algemene revisie van de
schalen van het personeel van de lokale en regionale bevoegdheden van de Regio van BrusselHoofdstad ;
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Gelet op het besluit van de Minister-President van de Regering van Brussel-Hoofdstad op 30 april
1996 die bovengenoemd overleg van 01 april 1996 goedkeurt ;
Gelet op de beraadslagingen van 30 juni 1998,23.03.1999, 20.06.2000, 13.12.2000, 26.06.2001,
16.10.2001, 30.10.2002, 19.06.2003, 23.10.2003, 18.11.2003, 16.10.2007, van 17.09.2009, van
24.05.2011, van 19.02.2013 en van 20.12.2016 tot wijziging van het kader van de administratieve,
technische en arbeiders werknemer
Gezien het organisatieschema van de diensten goedgekeurd door het College op 03.07.2018;
Overwegende dat de banen voorzien binnen de voorafgaande versies van het kader zijn herverdeeld in
nieuwe departementen op basis van de tabel hier bijgevoegd;
STATUTAIR KADER
Departement van Financiën:
Overwegende dat de stijging van de huisvestingen binnen de dienst van de Grondregie een werk
overlast in de financiële opvolging van de dossiers tot gevolg heeft;
Overwegende dat deze taak aan een versterking aan de cel van de openbare markten verenigd zou
kunnen worden, door één persoon beheerd;
Overwegende dat het profiel van deze post overeenstemt met die van een administratieve secretaris
(m/v/x) boekhoudkunde van Niveau B;
Departement Cultuur en vrije tijd - Transitie - Plaatselijk Leven- Economische Leven:
Dienst van de Franstalige bibliotheken:
Overwegende dat binnen de dienst 7 posten van adjunct bibliothecaris (m/v/x) Niveau C zijn voorzien;
Overwegende dat deze posten in meerderheid door personen in bezit van bevoegdheden in verband
met het Niveau B en houder van een diploma bachelor of gelijkwaardige opleiding worden bezet:
Overwegende dat het nodig zou zijn om de posten in afstemming te zetten met het verwacht en
gebruikt niveau van bevoegdheden door de agenten;
Overwegende dat men voorstelt om twee posten van adjunct bibliothecaris(m/v/x) Niveau C te
veranderen in posten van bibliothecarissen Niveau B;
Dienst van de Nederlandstalige bibliotheken:
Overwegende dat de dienst in onder-personeelsbestand is en dat het nodig zou zijn om het te
versterken;
Overwegende dat de verwachte bevoegdheden voor deze post, deze van een bibliothecaris (m/v/x)
Niveau B zou zijn;
Dienst Economische Leven:
Overwegende dat de verscheidenheid aan opdrachten en de oprichting van de projecten zorgt voor een
overbelasting aan werk.
Overwegende dat het huidig personeel bij meerderheid een personeel van terrein van Niveau C en B
is;
Overwegende dat het nodig is om een post van administratiesecretaris Niveau A te creëren belast met
het beleid van nieuwe projecten en de begeleiding van het personeel;
Departement Onderwijs - de kinderjaren:
Gemeentecrèches;
Overwegende dat een nieuwe crèche, met naam Crèche des Archiducs, in aanbouw is en tijdens het
tweede halfjaar van dit jaar zou moeten openen;
Overwegende dat de behoeften met betrekking tot personeel werden berekend op basis van de
capaciteit van ontvangst van 46 kinderen in vergelijking met de normen van omkadering die binnen
onze twee andere crèches worden verzekerd;
Overwegende dat zij als volgt werden opgesteld:

• 1 post van directoraat Niveau B4, profiel hoofdverpleger (m/v/x)
• 1 post van maatschappelijk assistent (m/v/x) Niveau B
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• 12 posten van kinderverzorgerster (m/v/x) Niveau C
• 3 posten van arbeidshulpkrachten (m/v/x) Niveau E (keuken profiel en poetskracht) (m/v/x)
Departement van algemene Zaken:
Dienst Informatie - participatie:
Overwegende dat deze dienst momenteel uit één administratie secretaresse Niveau A samengesteld is;
Overwegende dat het College het aspect participatie wil ontwikkelen.
Overwegende dat teneinde dit doel te bereiken, men voorstelt om een aanvullende post van
administratief secretaris Niveau A te creëren;
Diensten van de administratieve sancties en gemeenschapswachten:
Overwegende dat de dienst van de gemeenschapswachten momenteel 3 leden van Niveau D bevat;
Overwegende dat een optimale organisatie van de dienst de rekrutering van een aanvullende
gemeenschapswacht Niveau D zou vereisen ;
Departement van Openbare Werken en Huisvesting:
Dienst van de openbare netheid:
Overwegende dat de dienst een tijdelijke versterking heeft gekregen via de toekenning van subsidies
in verband met een verzoek aan innoverende projecten inzake openbare netheid;
Overwegende dat de evaluatie van dit project de aandacht vestigt op het belang om deze materie via
preventieve acties te behandelen maar ook door een beroep te doen op de administratieve sancties
indien nodig;
Overwegende dat de dienst voorstelt om twee posten van technische assistenten Niveau C te creëren
belast met de preventie;
Overwegende dat deze agenten ertoe aan zullen gezet worden om de opleiding te volgen die hun
toelaat om eveneens agenten constateurs te zijn;
Overwegende dat dit dossier ten doel heeft het kader te laten overeenstemmen met de behoeften van
de diensten teneinde zijn taken van openbare dienst zo goed mogelijk te vervullen;
Overwegende dat de toekenning van deze posten slechts door het begeleidingsplan en de budgettaire
beschikbaarheid te eerbiedigen mogelijk zal zijn;
Gelet op het mondelinge akkoord van de gewestelijke inspectie van 09.05.2019 om geen vergadering
van het Comité van begeleiding te houden;
Gelet op het protocol dat in vergadering van het bijzondere onderhandelingscomité is opgesteld, van
06.05.2019;
BESLUIT
Om het volgende kader wijzigingen goed te keuren:
STATUTAIR KADER
Departement van Financiën:
- Een post van administratief secretaris (m/v/x) Niveau B creëren
Departement Cultuur en vrije tijd - Transitie - Plaatselijk Leven- Economische leven:
Dienst van de Franstalige bibliotheken:
- Twee posten van adjunct bibliothecaris (m/v/x) Niveau C veranderen in posten van bibliothecaris
Niveau B
Dienst van de Nederlandstalige bibliotheken:
- Een aanvullende post van bibliothecaris Niveau B creëren
Dienst Economische Leven
-Een post van administratie secretaris Niveau A te creëren
Departement Onderwijs - de kinderjaren:
Gemeentecrèches;
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- De volgende posten creëren:

• 1 post van directoraat Niveau B4, profiel hoofdverpleger (m/v/x)
• 1 post van maatschappelijk assistent (m/v/x) Niveau B
• 12 posten van kinderverzorgster (m/v/x) Niveau C
• 3 posten van arbeidshulpkrachten (m/v/x) Niveau E (keuken profiel en poetskracht) (m/v/x)
Het Departement van algemene Zaken:
Dienst Informatie - participatie:
- Een post van administratief secretaris Niveau A creëren
Diensten van de administratieve sancties en gemeenschapswachten:
- Een aanvullende post van gemeenschapswacht Niveau D creëren
Departement van Openbare Werken en Huisvesting:
Dienst van de openbare netheid:
- Twee posten van technische assistenten Niveau C creëren belast met de preventie

Discussie:
Florence Lepoivre denkt te weten dat een rekrutering voor de post niveau A aan de dienst Informatie
en Participatie, al plaats vond vóór de wijziging van het kader. Zij vraagt of het juist is.
Olivier Deleuze legt uit dat een post niveau A vacant was in een dienst van de gemeente en dat de
rekrutering op deze post werd uitgevoerd, in afwachting van de kader wijziging en om de
gerekruteerde persoon over te plaatsen.
Jos Bertrand vraagt of deze post statutair of contractueel is, waar en wanneer de opening van de post
werd gepubliceerd en hoe de rekrutering heeft plaatsgevonden.
Olivier Deleuze wijst op het belang dat het college hecht aan de creatie van een post voor de
Participatie en de transparantie van de procedures. Een post in kader creëren bepaalt niet of deze post
statutair of contractueel zal zijn, het zijn twee verschillende dingen. De aangeworven persoon is
contractueel.
Alexandre Dermine vraagt dat men hem de beschrijving van functie richt.
Florence Lepoivre vraagt of er een aanbod voor deze post werd gepubliceerd. De gemeente zegt fier
over haar transparantie te zijn maar zij vindt dat er duidelijkheid ontbreekt aan de procedure.
Olivier Deleuze legt uit dat de post werd ingevuld door interne mobiliteit en niet door rekrutering,
zonder verzoek tot kandidaturen. De aangeworven persoon werkte voordien onder CBD in verband
met de oproep van projecten Netheid, door de Regio gesubsidieerd. Aangezien zij volledige
tevredenheid had gegeven en voorts beschikte over de vereiste bevoegdheden voor de post van
Participatie, is het college blij om een bevoegde persoon voor onbepaalde duur te hebben
aangeworven, die een onzeker statuut genoot.
Florence Lepoivre herinnert haar vraag om de niveau's E in het gemeentebestuur af te schaffen, die
voor een deel van hun loopbaan onder de armoede drempel van 1139 EUR per maand worden
betaald, en iedereen te upgraden in niveau D. « Ik zie dat men hier niet alleen niet veel voorziet voor
de mensen naar het niveau D te upgraden, maar dat bovendien men opnieuw rekruteringen voorziet op
het niveau E. Ik ben ontgoocheld dat te lezen, want het leek me dat men erover had gediscussieerd en
dat men was overeengekomen dat de werknemers van niveau E geen deftig inkomen genieten ».
Alexandre Dermine vraagt hoeveel niveau's E dit jaar op het niveau D zullen upgraden en wanneer.
Olivier Deleuze wijst op zijn verplichting de niveau's E niet af te schaffen, maar om een zeker aantal
niveau's E progressief naar D en niveau's D naar C te laten gaan. Hij benadrukt eveneens dat de
gemeente Watermaal-Bosvoorde, na de gemeente Jette, deze die de geringste niveau's E en D heeft,
anders gezegd het geringste aantal van lage lonen van de Regio. Het is nog niet mogelijk om te zeggen
hoeveel personen dit jaar van het niveau E naar D en van het niveau D naar C zullen gaan, maar een
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begroting van 50.000 EUR voor deze loopbaan evoluties in 2019 en 100.000 EUR in 2020 en 2021 is
voorzien. Wij werken momenteel aan de methodologie om te bepalen welke werknemers er zullen van
genieten.
Alexandre Dermine vraagt wanneer de posten van kinderverzorgsters voor de crèche Aartshertogen
zullen geopend worden.
Olivier Deleuze deelt mede dat de rekruteringen tussen juni en september zullen gebeuren.
Alexandre Dermine vraagt of een opleiding voor administratieve boetes is voorzien voor de agenten
preventie van de dienst Netheid.
Olivier Deleuze antwoordt dat de opleiding voor de administratieve boetes effectief is voorzien
aangezien deze agenten de macht zullen hebben om de overtredingen vast te stellen.
Sandra Ferretti vraagt of de preventie agenten van niveau C voorzien voor de dienst Netheid in
werkelijkheid straatvegers zullen zijn.
Cathy Clerbaux antwoordt van niet, dat zij een profiel van opvoeder zullen hebben en dat hun rol zal
zijn met de inwoners te spreken om ze bewust te maken van de inzet van de openbare netheid en om
aldus het raakvlak tussen de burgers en de dienst Netheid te zijn. Zij zullen eveneens een specifiek
handje toesteken aan de dienst en hem bepaalde opmerkingen kunnen doorgeven zoals clandestien
deponeren.
Alexandre Dermine vraagt wanneer de evaluatie is voorzien van de Gemeenschapwachten
aangeworven het voorbije jaar.
Olivier Deleuze antwoordt dat hun evaluatie als personeelsleden na 2 jaar zal plaatsvinden, in
overeenstemming met de Regeling over de evaluatie die de Raad zeer onlangs heeft goedgekeurd. De
concrete evaluatie van hun acties gebeurt wat hem betreft permanent en deze is uiterst positief.
Sandra Ferretti vraagt of het toevoegen van een post van Gemeenschapwacht op een specifieke
behoefte of een concreet probleem antwoordt.
Olivier Deleuze benadrukt dat de return op het werk en de actie van de gemeenschapwachten zeer
goed is. Het college wil van de wijziging van het kader profiteren om een 4de Gemeenschapwacht te
voorzien als voorzorgsmaatregel, om de organisatie van de dienst te verbeteren. Momenteel is de
begroting nog niet voorzien.
Alexandre Dermine betreurt dat in de commissie van de Raad waar de wijziging van het kader werd
besproken, de betrokken schepenen bij deze wijziging niet alle aanwezig waren.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 16 positieve stemmen, 10 onthoudingen.
Onthoudingen : Alain Wiard, Philippe Desprez, Jan Verbeke, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Eric
Godart, Alexandre Dermine, Laura Squartini, Florence Lepoivre, Laurent Van Steensel.
De groep PS-SP.a betreurt dat er geen interne kandidaturen oproep geweest is voor de post van
niveau A voor de dienst Participatie en betreurt dit gebrek aan transparantie in de procedures. DéFI,
Génération Humaniste en Indépendant spreken hetzelfde advies uit. Voor Génération Humaniste, is
het een principe kwestie om te vermijden dat het college op basis van zijn eigen criteria, misschien ten
koste van andere personeelsleden rekruteert.

6

Evaluatiereglement met betrekking tot het gemeeentepersoneel. Ministerieel besluit van schorsing
dd 23.04.2019. Wijziging
De gemeenteraad,
Gelet op de beraadslaging van 19 maart 2019, waarbij de gemeenteraad het evaluatie reglement met
betrekking tot het gemeentepersoneel goedkeurt;
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Gelet op het ministereel besluit van 23.04.2019 Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, bevoegd voor plaatselijke besturen, tot schorsing van de beslissing dd 19.03.2019;
Overwegende dat de reden van de schorsing de volgende is:
"Overwegende dat artikel 14 van het evaluatiereglement van het gemeentepersoneel vastgesteld door
de gemeenteraad van Watermaael-Bosvoorde voorziet in de toekenning van de vermeldingen "zeer
gunstig, "gunstig", "onder voorbehoud" en onvoldoende" dat derhalve vermeld reglement niet
conform is met het besluit van 4 mei 2017 van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering tot vaststelling
van de algemene bepalingen inzake de evaluatie van het gemeentepersoneel, dat slechts de
vermeldiengen "gunstig", "onder voorbehour", en "onvoldoende" voorziet;
Gelet op het protokol vastgesteld in vergadering van het bijzonder overlegcomite dd 06.05.2019
Op voorstel van het College;
BESLUIT
De vermelding "zeer gusntig" af te schaffen van het artikel 14 van het evaluatieregelement
goedgekeurd door de gemeenteraad op 19.03.2019.
Het evaluatiereglement met betrekking tot het personeel te stichten.
De Huidige beraadslaging zal uitvoerbaar worden na goedkeuring door de toezichthoudende overheid.

Discussie:
Florence Lepoivre herinnert eraan dat tijdens de zitting van 19/03/2019, zij een incoherentie had
aangeduid over de samenstelling van de commissie van beroep en stelt voor dat men van de
voorgestelde wijziging vandaag profiteert om deze incoherentie af te schaffen.
Olivier Deleuze voert aan dat de verordening door de gemeente goedgekeurd, de termen van het
regionale besluit vermeldt; zolang dit besluit niet wordt gewijzigd, is het niet opportuun om onze
regeling te wijzigen.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.

Leefmilieu
7

Overeenkomst betreffende de toelage met referentie SUB/2019/WB/BEA/LABEL betreffende de
premie dierenwelzijn.
De Gemeenteraad,
Gelet op de maatschappelijke rol van huisdieren en het belang van het samenleven van mens en dier in
perfecte harmonie;
Overwegende dat het belangrijk is het stimuleren van katteneigenaren om hun dieren te steriliseren
teneinde de populatie van hongerige en ziekte zwerfkatten te beperken;
Gelet op het effect van de aanwezigheid van zwerfkatten op het natuurlijke ecosysteem, onder anderen
op vogelpopulaties, die hun prooi zijn;
Gelet op de wens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om gemeentelijke initiatieven ten behoeve
van het dierenwelzijn te ondersteunen;
BESLIST
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Enig Artikel:
De overeenkomst tussen Brussel Leefmilieu en de gemeente van Watermaal-Bosvoorde goed te
keuren.

Discussie:
Jan Verbeke vraagt dat men het woord « chippen » door « inplanting van een chip » vervangt, die de
exacte term is. Hij is blij dat de elektronische identificatie van de katten voortaan eveneens voor de
toekenning van een premie in aanmerking wordt genomen.
Florence Lepoivre vraagt of een begroting is voorzien om de premies met terugwerkende kracht van 1
november 2018 te kunnen toestaan aan degenen die hun kat hebben laten steriliseren of identificeren
vóór de inwerkingtreding van deze overeenkomst.
Odile Bury antwoordt dat er nog geen begrotingsmiddelen zijn maar dat men een oplossing zal zoeken
om de toekenning van de premies toe te laten.
Alexandre Dermine vraagt welke termijn wordt bepaald om het verzoek van premie in te dienen.
Odile Bury verklaart dat de verordening nog niet is goedgekeurd maar dat in ieder geval de bedragen
voorzien door de Regio, de sterilisaties en inplantingen van chips dekken die in 2019 worden
uitgevoerd. Men zal dus de regeling inrichten om de toekenning van de premies voor elke verrichting
toe te laten die sinds het begin van het jaar wordt uitgevoerd.
Jan Verbeke zegt te hopen dat de eigenaars van katten in dit geval er zullen aan gedacht hebben om
hun rekening te bewaren.
Odile Bury verklaart dat de dienst premie aanvragen is blijven ontvangen sinds januari en dat deze al
worden geregistreerd en de dossiers aangelegd. Zodra de regeling zal goedgekeurd zijn, zullen deze
dossiers dus behandeld kunnen worden.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.

Jeugd
8

Verdeling van de toelagen 2019 ten gunste van de jeugd verenigingen.
De Gemeenteraad,
Aangezien dat een krediet van 2.795 euro op het artikel 761/332.02 van de gewone begroting van
2019 ten gunste van de jeugd verenigingen ingeschreven is;
Aangezien dat deze toelage verdeeld moet worden;
Gezien de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending
van de toelagen;
Overwegende dat deze wet van toepassing is op bovengenoemde verenigingen;
Op voorstel van het College;
Gezien het artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST
Tussen de jeugd verenigingen de gemeentelijke toelage 2019 als volgt te verdelen om hun
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werkingskosten te dekken en de effectieve liquidatie afhankelijk te maken van het in acht nemen van
de bepalingen van de wet d.d. 14 november 1983.
Het College mag de rekeningen, de begroting en het activiteitenverslag van de verenigingen opvragen.

• 19ème Unité du Christ-Roi FSC : 340 €
• 29ème Unité St-Clément FSC : 340 €
• 33ème Unité Guide St-Clément GCB : 340 €
• 42ème Unité Guide de Floréal GCB : 340 €
• 76ème Unité Scouts : 340 €
• 124ème Unité Ste-Croix FSC : 340 €
• Groupe Honneur : 340 €
• asbl La Passerelle : 415 €
Discussie:
Odile Bury legt uit dat de bedragen die voor 2019 zijn bepaald, dezelfde zijn dan in 2018. Zij kondigt
aan dat een discussie dit jaar zal plaatsvinden over een eventuele uitbreiding tot andere
jeugdorganisaties.
Jos Bertrand stelt voor dat men in deze overweging de mogelijkheid insluit om eerder een logistieke
steun dan een financiële toe te kennen, zoals dat in Etterbeek tot stand komt, bijvoorbeeld voor het
vervoer van de personen / materiaal in bus of per vrachtwagen.
Odile Bury benadrukt dat het vervoer van materiaal door vrachtwagens van de gemeente al sinds
talrijke jaren in Watermaal-Bosvoorde bestaat. Er was echter geen vraag van personenvervoer in
bussen.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.

Verbroederingen en solidariteit
9

Aaanwijzing van de leden van het “ steuncomité Internationale Solidariteit ” 2017-2019.
Aanwijzing van nieuwe politieke vertegenwoordigers na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
De Gemeenteraad,
Gezien de Gemeenteraad van 17 januari 2017 die de leden toewijst voor de periode 2017-2019 ;
Gezien de verkiezingsuitslag van oktober 2018 en de behoe e om de poli eke leden opnieuw aan te
wijzen;
Gezien de beslissing van de Gemeenteraad in zi ng van 18 november 2003 houdende de oprich ng van
een Steuncomité voor Interna onale Solidariteit met als missie, de samenstelling en het volgende
secretariaat :
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1. Missies :
De missies van dit comité bestaat erin advies, aanbevelingen, voorstellen te formuleren voor het
Schepencollege en de Gemeenteraad voor elk initiatief, project of ondersteuningsvraag met betrekking
tot de Internationale Solidariteit en dit ten einde de bestaande, evenals nieuwe initiatieven te versterken
en te ondersteunen (te ontwikkelen in Watermaal-Bosvoorde of met een land van het Zuiden, en dit in
het kader van een gedecentraliseerde coöperatie).
2. Samenstelling :

•

8 mandatarissen die alle democratische politieke partijen vertegenwoordigen in de
Gemeenteraad, aangewezen door de Gemeenteraad, waaronder de Schepen bevoegd in deze
materie.

• 10 leden (maximum) uit het verenigingsleven die begaan met deze problematiek in WatermaalBosvoorde (Comité 11.11.11, Amnesty International, Oxfam-winkel, Ti Suka, de Culturele centra,
het Jeugdhuis,…) ;

• 3 inwoners

(zonder gemeentelijk politiekmandaat) die in het bijzonder begaan en competent in
de materie van de Internationale Solidariteit zijn;

• een lid aangewezen door het OCMW.
De niet gemandateerde leden worden op voorstel van het Schepencollege door de Gemeenteraad
voor een duur van 3 jaar aangewezen.
Het voorzitterschap komt toe aan de Schepen bevoegd in deze materie.
De Commissie vergadert minimaal 2 maal per burgerjaar.
De Commissie kan deskundigen of elke andere persoon waarvan zij acht dat deze kan bijdragen tot de
werkzaamheden uitnodigen.
3 . Secretariaat :
Het secretariaat wordt toevertrouwd aan een ambtenaar van het gemeentebestuur.
Op voorstel van het College ;
Gelet op art. 117 van de nieuwe Gemeentewet ;
BESLIST
Om volgende leden aan te wijzen voor het "Steuncomité voor Internationale Solidariteit" :
Voor de verenigingen die begaan met de Internationale Solidariteit :

• Magasin du monde « Oxfam », Mevrouw Maggy Leurquin;
• Gemeenschapscentrum « Wabo », de heer Lieven Vanhemelrijck;
• "Kenbé Fèm" vzw, Mevrouw Mikou Brakmans;
• « La Vénerie » Centre Culturel asbl, de Directeur of zijn vertegenwoordiger;
• Ti Suka" vzw, de heer Mirko Popovitch.
Als inwoners (zonder gemeentelijk politiekmandaat) die in het bijzonder begaan zijn met en competent
zijn in de materie van de Internationale Solidariteit zijn :

• De heer Luc Heymans;
• De heer André Bruyneel;
• Mevrouw Annick Vandepoel
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De mandatarissen die alle democratische politieke partijen vertegenwoordigen in de Gemeenteraad,
aangewezen door de Gemeenteraad, waaronder de Schepen bevoegd in deze materie :

• Mevrouw Odile Bury (ECOLO) ;
• Mevrouw Blanche de Pierpont (ECOLO) ;
• Mevrouw Aurelie Sapa, (Ecolo) ;
• Mevrouw Joëlle Mbeka (DEFI);
• De Heer André Balthazart (DEFI);
• Mevrouw Floriane Van Liefferinge (PS);
• De heer Hervé JOURQUIN (GH) ;
• De Heer David WAUTIER (MR-GM);
Een lid aangewezen door het OCMW: Mevrouw Caire Laloux.
Discussie:
Odile Bury wijst erop dat het er hier om gaat de politieke leden te benoemen; de niet- politieke leden
werden voor 3 jaar benoemd in januari 2017, hun vernieuwing zal slechts in 2020 plaatsvinden.
WABO stelt echter voor om de Heer Lieven Van Hemelrijck te vervangen door de nieuwe Directrice
van het centrum, Mevrouw Lieve De Beir.
Alexandre Dermine wil op de aanduiding van de leden van het comité van de Europese Betrekkingen
terugkomen, die niet in overeenstemming met het Huishoudelijke Reglement was. Het College had
aangekondigd dat het met een wijzigingsvoorstel van het HR zou komen, waar staat men daar mee?
Hang Nguyen geeft aan dit verzoek doorgegeven hebben aan de dienst, die er momenteel aan werkt.
Alexandre Dermine vraagt voorts dat de oppositiepartijen sneller worden ingelicht dan via de
bijeenroeping wanneer men vertegenwoordigers moet aanstellen, want deze termijn is erg kort.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.

Huisvesting / Grondbedrijf
10

Vernieuwing van een woning huis gelegen 44 Gratèsstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze - Artikel : 242-01 - Bedrag : 281.523,52 euros B.T.W. inbegrepen. Budget: 2018
De Gemeenteraad,
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 41, §1, 2° (de
geraamde waarde excl. btw overschrijdt de drempel van 750.000,00 euros niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
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sectoren, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vernieuwing van een woning huis gelegen 44
Gratèsstraat ” een bestek met nr. 2018-908 werd opgesteld door de Dienst Gemeentelijke Gebouwen;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Rénovation d'une maison d'habitation 44 rue Gratès ), raming: 252.728,23 euros HTVA
ou 267.891,92 euros, 6% TVAC;
* Perceel 2 (Travaux de peinture d'une maison d'habitation 44 rue Gratès ), raming: 12.860,00 euros
HTVA ou 13.631,60 euros, 6% TVAC;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 265.588,23 euros HTVA ou
281.523,52 euros, 6% TVAC;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget patrimonial de la régie
foncière van 2019, op artikel 242-01 en dat de financiering gebeurt met lening;
Op voorstel van het Schepencollege;
BESLIST
1.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-908 en de raming voor de
opdracht “Vernieuwing van een woning huis gelegen 44 Gratèsstraat ”, opgesteld door de
Dienst Gemeentelijke Gebouwen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt 265.588,23 euros HTVA ou 281.523,52 euros, 6% TVAC.
2.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
3.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
4.
Deze beraadslaging in tweevoud met het oog op de uitoefening van het algemeen
toezicht aan de toezichthoudende overheid over te maken.
5.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget patrimonial de la régie
foncière van 2019, op artikel 242-01.

Discussie:
Benoît Thielemans vermeldt de opmerkingen gemaakt in commissie over de hoge kosten van deze
renovatie. Hij verklaart dat het in dit stadium over een schatting van de dienst gaat, die zich ervan
verzekert dat zij voldoende ruim is opdat de definitieve prijs binnen de raming valt. Bovendien wordt
10% onvoorziene uitgaven automatisch toegevoegd om niet op begrotingstekort te stuiten. De dienst
merkt op dat wanneer er een Overheidscontract is, de voorgestelde prijzen in het algemeen 20 tot 30%
hoger liggen. Hij is eveneens van mening dat deze renovatie een investering vertegenwoordigt
(verbetering van de energieprestatie, plaatsen van fotovoltaïsche panelen…) die op 26 jaar zou moeten
afgeschreven zijn als men rekening houdt met een maandelijkse huurprijs van 900 EUR, prijs die voor
een gemiddelde huisvesting 3 kamers met tuin wordt gehanteerd. Men moet dus dit beschouwen als
een investering op lange termijn.
Laura Squartini zou willen weten waarom de prijzen 20 tot 30% hoger liggen wanneer het om een
Overheidscontract gaat.
Benoît Thielemans legt uit dat de ondernemers zijn gebonden aan soms ingewikkelde procedure
verplichtingen, dat de betalingstermijnen van de rekeningen door de overheid vaak lang zijn, wat de
ondernemingen verplicht om zelf de bedragen voor te schieten, soms echter hebben zijn niet altijd
deze contanten beschikbaar.
Florence Lepoivre wijst op haar vraag om een werkgroep te vormen om een handvest op te stellen
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bestemd om in de Overheidscontracten sociale, ethische en met het milieu verband houdende clausules
in te voeren. Wanneer men bepaalde prijsoffertes ziet, lijkt het dringend om op dit gebied vooruit te
gaan. Zij zou willen weten hoever het met deze vraag staat.
Odile Bury deelt mede dat dat vooruitgaat, er werd een eerste aantekening in college ingediend en
vervolgens aan het bestuur ingediend om de methodologie te valideren. Men zal vervolgens naar de
gemeenteraad komen om te zien hoe degenen die het wensen aan deze opbouw kunnen deelnemen. In
de doelstellingen van het handvest, wil men onder meer de Overheidscontracten toegankelijker maken
voor de MKB.
Florence Lepoivre benadrukt dat men niet naar het Brusselse Prijzenobservatorium verwijst en dat men
niet controleert of de inschrijvers firma's de prijzen eerbiedigen die door dit Prijzenobservatorium
worden bepaald.
Benoît Thielemans geeft het toe maar hij deelt mede dat de dienst een grote ervaring heeft. Op de
recente uitgevoerde bouwwerven, stelt men vast dat hij vrij juist beoogt. Dit gezegd zijnde, is het niet
zo evident om ondernemingen te vinden die een offerte aan de bepaalde prijs afgeven. Aldus hebben
wij onlangs een markt op Heiligenborre opnieuw moeten lanceren want wij waren niet tevreden over
de prijs, die overdreven was.
Florence Lepoivre herhaalt dat de sociale clausules eerder het omgekeerde effect hebben, die om een
abnormaal laag aanbod te verwijderen die de praktijk van sociale dumping zou kunnen aangeven. Het
is daartoe dat het Prijzenobservatorium dient. Het doel is de juiste prijs te zoeken, niet systematisch de
laagste prijs.
Benoît Thielemans legt uit dat bij de analyse van het aanbod, er een fase van selectie is en dat wanneer
men abnormaal lage prijzen vaststelt men ze automatisch kan verwijderen.
Alexandre Dermine wijst erop dat een grote moeilijkheid waarmee men vaak wordt geconfronteerd, de
afwezigheid op de bouwsites is, die als gevolg heeft dat bepaalde werven zich vereeuwigen. Worden
er in de criteria door de gemeente bepaald, verplichte aanwezigheid alle dagen op de bouwsite
ingesloten?
Benoît Thielemans zegt van niet en dat het onmogelijk te beheren zou zijn, maar dat er wel een termijn
is, en dat in geval van overschrijding vergoedingen zijn voorzien. Behalve in het geval van werven
met groot impact, is het niet realistisch van een onderneming een dagelijkse aanwezigheid te eisen op
deze want zij kan andere werven hebben, onafhankelijke verplichtingen of onvoorziene
omstandigheden.
Alexandre Dermine wijst erop dat te vaak bedrijven vertagingsvergoedingen in de initiële prijsofferte
includeren, dus de vertraging maakt op een of andere manier een integraal onderdeel van de offerte
uit. Hij stelt dat het noodzakelijk zou zijn om een dagelijkse aanwezigheid op de site te eisen, in ieder
geval voor sites met grote impact, namelijk op de mobiliteit, bv. als het gaat om straat-voorkant
werven.
Benoît Thielemans herhaalt dat het delicaat is. Hij citeert het recente voorbeeld van een sloopwederopbouw van 2 huizen aan de straatkant, waar, na de sloop, onvoorziene gebreken bleken in de
funderingen. Men moest de funderingen aanpassen, wat tijd kostte en vertragingen veroorzaakte. Dus
men moet heel voorzichtig zijn vóór het opleggen van dat soort eis.
Alexandre Dermine legt uit dat het doel van deze criteria van aanwezigheid op de site, zoals het wordt
toegepast in Brussel, voorkomt dat bedrijven bieden op een groot aantal projecten, dat ze hier
aanwezig zijn een week en dan 10 dagen daar en dat uiteindelijk we allemaal een werf hebben die niet
vordert.
Jan Verbeke: als de prijzen 20 tot 30% meer bedragen omdat betalingstermijnen te lang zijn, zou de
gemeente zich in het lastenboek kunnen verplichten de rekeningen binnen een redelijkere termijn te
betalen. Het is toch over openbaar geld dat het zich handelt.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.
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Sport en gezondheid
11

Verdeling van de toelagen 2019 ten gunste van de sport verenigingen - 42.240, - € artikel 764/33202.
De Gemeenteraad,
Aangezien dat een krediet van 42.240, - € op het artikel 764/332.02 van de gewone begroting van
2019 ten gunste van de sport verenigingen ingeschreven is;
Aangezien dat deze toelage verdeeld moet worden;
Gezien de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending
van de toelagen, die op bovengenoemde verenigingen van toepassing is;

RRC BOITSFORT
BOITSFORT RUGBY CLUB
RRCB ATHLETISME
ASA ST HUBERT
JIGA SPORT JUDO
SWIMMING CALYPSO
CALYPSO DIVING
MANEGE DU POSSIBLE
CTT BOITSFORT
PPC ST CLEMENT
COYAKIN BOITSFORT asbl
Brussels Weightlifting School
CEPAL

764-332-02 764-332-02
2018
2019
4.100
6.200
18.100
20.200
2.000
3.350
2.000
2.050
2.100
2.150
1.150
2.100
750
1.000
1.095
2.050
400
440
300
350
245
350
750
1.250

Beslist:
Tussen de sportieve verenigingen de gemeentelijke toelage 2019 van 42.240,- € zoals hierboven
vermeld te verdelen en dit om hun werkingskosten te dekken en de effectieve liquidatie afhankelijk te
maken van het in acht nemen van de bepalingen van de wet d.d. 14 november 1983.
Discussie:
Jan Verbeke verheugd zich dat het college heeft besloten om de subsidies voor sport te verhogen. Hij
raadt verder aan om zicht te hebben over het gebruik van deze subsidies en de boekhouding van de
clubs.
Jean-François de Le Hoye antwoordt dat elke club die van subsidie geniet, een verklaring op de eer
moet invullen betreffende het gebruik van de subsidies. Het is niet mogelijk voor de gemeente om zelf
te gaan controleren in de boekhouding van de clubs.
Florence Lepoivre vermeldt haar wens om een gender budget in de gemeente op te stellen. Zij vraagt
of in de toekenning van de subsidies aandacht te besteden aan het evenwicht tussen mannen en
vrouwen.
Jean-François de Le Hoye antwoordt dat het gemengd-zijn onder de criteria is opgenomen.
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Alexandre Dermine verheugt zich dat objectieve criteria voortaan worden bepaald. Hij zegt te
begrijpen dat men bepaalde « historistische » subsidies handhaaft maar stelt voor dat na een zekere tijd
men ze kan verminderen om zich op de nieuwe bepaalde criteria af te stemmen en dus deze situaties
reguleren. Hij vraagt eveneens dat men een eventuele vermindering van bijdrage voor de inwoners in
overweging neemt om meer volk naar de sport te brengen.
Jean-François de Le Hoye neemt er nota van. Hij verklaart dat een evaluatie van de subsidies elk jaar
zal gedaan worden.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.

Bibliotheek
12

Vernieuwing van het beheersorgaan van de Rozenberg bibliotheek.
De Gemeenteraad,
Herzien de beraadslaging van 26 januari 2010 betreffende de nieuwe samenstelling van het
Beheersorgaan van de gemeentelijke bibliotheek Rozenberg bibliotheek;
Gezien dat het Beheersorgaan vernieuwd moet worden;
Om die redenen ;
Op voorstel van het Schepencollege ;
Met eenparigheid van stemmen,
B E S L I S T
vanaf vandaag, het beheersorgaan van de Rozenberg bibliotheek als volgt te vernieuwen

• voorzitter: Mevr. Inge PEUMANS, Hamoirlaan, 47 te 1180 Brussel ;
• ondervoorzitter : Mevrouw Jeamy LOUWET, Epiceastraat 8 te 1170 Brussel ;
• secretaris: Mevr. Jikke YBEMA, Th. Vander Elststraat 8 te 1170 Brussel ;
• leden :
• Mevr. Cecile BAETEMAN, A. Beernaertstraat, 8 te 1170 Brussel;
• Mevr. Charlotte DAENEN, Toeristenstraat, 25 te 1170 Brussel;
• Mijnheer Claude DEBEYS, Fremineurstraat, 4 te 1170 Brussel;
• Mijnheer Rémi GENOT, Wedrennenlaant, 16 te 1050 Brussel;
• Mevr. Anita HOLSTEIN, Vanderweydendreef, 25 te 3090 Overijse;
• Mevr. Annabel JACOB, Leopold Wienerlaan, 59 te 1170 Brussel;
• Mevr. Ilse VAN DEN AKKER, Visélaan, 67 te 1170 Brussel;
• Mevr. Martine VAN DER SPAN, Vander Goeslaan, 126 te 1160 Brussel;
• Mevr. Rita VAN DIJCK, Leopold Wienerlaan, 98 te 1170 Brussel;
• Mevr. Cathérine VANDERSLYEN, Postwagenstraat, 4 te 1170 Brussel
• Mevr. Aleide VANHEMELRIJCK, Nimfenlaan 70 te 1170 Brussel.
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Discussie:
Alexandre Dermine vraagt of deze kandidaten door het college worden voorgesteld.
Daniel Soumillion antwoordt dat zij door het interne team van POB Rozenberg, op basis van 2 hoofd
criteria worden voorgesteld: hun leesijver en hun betrokkenheid in vrijwillige taken ten dienste van de
bibliotheek. Het college steunt dit voorstel. Hij wijst vervolgens op de rol van het beheerscomité, dat
hoofdzakelijk is; advies geven en deelnemen het opstellen van het jaarverslag en het
Cultuurbeleidsplan.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.

Financiën
13

Overeenkomst ter bevordering van de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak
De Gemeenteraad,
Gelet artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet ordonnantie van 19 juli 2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische
ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet het besluit van de gemeenteraad van 20 december 2016 tot goedkeuring van het contract met
betrekking tot de ordonnantie van 19 juli 2017;
Overwegende dat tijdens zijn vergadering van 13 december 2018, de Brusselse Hoofdelijke Regering
heeft besloten de Conventie voor het jaar 2019 te verlengen.;
Gelet de beraadslaging van het Schepencollege van 13 mei 2019 die besluit om het contract te
ondertekenen en om het uiterlijk over te brengen op 1 juni 2019 zoals gevraagd door de gewestelijke
overheidsdienst Brussel onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad;
BESLUIT :
Zijn goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst, waarvan de tekst hierbijgevoegd is tussen de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Gemeente Watermaal-Bosvoorde;

Discussie:
Jean-François de Le Hoye legt uit dat het erom gaat een overeenkomst met de Regio verlengen die ons
toegang tot subsidies geeft ter compensatie van het afstand doen van bepaalde gemeentebelastingen
om de economische ontwikkeling niet te remmen. Het dossier wordt in urgentie ingevoerd want de
Regio heeft ons het na het arrest van de agenda overgemaakt en vraag een terugkeer uiterlijk op 1 juni.
Dhr Dermine vindt dat deze tekst de gemeenteautonomie aanvalt. Hij citeert het voorbeeld van de
taksen die bepaalde gemeenten op de Airbnb logies willen heffen, die soms kunnen gerechtvaardigd
zijn. Hij begrijpt wel het belang van deze overeenkomst met de Regio, maar vindt het spijtig dat het de
gemeente ertoe aanzet om zijn autonomie op dit gebied op te geven, daarom zal DéFI zich onthouden.
Florence Lepoivre betreurt het feit om de tijd niet gehad te hebben om dit punt te onderzoeken. Olivier
Deleuze antwoordt dat de gemeentesecretaris het op 17 mei naar alle raadsleden heeft gemaild.
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De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 18 positieve stemmen, 8 onthoudingen.
Onthoudingen : Alain Wiard, Philippe Desprez, Jos Bertrand, Sandra Ferretti, Alexandre Dermine,
Laura Squartini, Florence Lepoivre, Laurent Van Steensel.

Secretariaat
14

Interpellatie van Philippe Desprez over de opvolging van de motie tot afschaffing van Bus 42
Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan.
« Alvorens mijn interpellatie te beginnen, zou ik de afwezigheid van de schepen van Mobiliteit willen
betreuren want wij verwachtten veel van de initiatieven die zij sinds haar toegang in functie heeft
genomen en vooral van haar antwoorden.
Het gebrek aan signalisatie en de niet-naleving van de beperking van 30 km/u door de automobilisten,
de meeste pendelaars en taxi’s, veroorzaken vele vragen op de afwezigheid van preventie
maatregelen. Het is voldoende de intensivering van het automobielverkeer te observeren 's ochtends
en ‘s middags, wat het kruispunt Lieveheersbeestjes-Klokjes gevaarlijk maakt, aangezien men de
komst in meerderheid van de pendelaars vaststelt die de gewoonte hebben aangenomen om het
kruispunt van de Terhulpense steenweg te vermijden ten gevolge van de lange werkzaamheden aan de
Rooseveltlaan en de sluiting van de Boslaan.
De Lieveheersbeestjeslaan, u kunt het zelf vaststellen is een inval en uitgangader geworden van deze
langs de Zuidoost kant van Brussel met een totale niet-naleving van 30km/u.
Panelen zone 30 die in de top van de laan voor de school en ter hoogte van de kerk werden geplaatst,
daar blijft er slechts een over in de top van de laan maar weinig zichtbaar.
Denkt u niet, dat het meer dan dringend is dat de HELE wijk Lieveheersbeestjes, Jachthoorn, Archief
(langs de spoorweg) en de Klokjes (verbinding tussen Jachthoorn en Lieveheersbeestjes) om de
Terhulpensesteenweg, Fr. Roosevelt en Ter Kamerenbos te vervoegen, volledig in zone 30 te zetten? »

Op 18 september laatstleden, stemde de gemeenteraad, op mijn voorstel, de motie pleitende voor de
snelle toepassing van het nieuwe Bus plan, dat een verbetering van het gemeenschappelijke vervoer
aanbod moet betekenen in onze gemeente en, vooral markeerde, de oppositie van de Raad tegen de
terugkeer van een buslijn in de Onze-Lieveheersbeestjeslaan en de mogelijke verplaatsing van de halte
Lieveheersbeestjes laan van de tram 8.
Men moet benadrukken dat deze motie in ruime mate werd aangenomen door de gemeenteraad, alléén
de groep Ecolo heeft tegengestemd. Ter herinnering, zij werd op 5 oktober overgemaakt aan de
regionale minister van mobiliteit en aan de voorzitter van de raad van Beheer van MIVB op 5 oktober.
Maar, in een briefwisseling dat door het College op 2 april laatstleden werd gericht aan het Comité Bus
42 Lieveheersbeestjes Laan, vermeldt u ver van de geest van de motie, dat de studie
herinrichtingsschetsen van de Lieveheersbeestjeslaan zal bevatten die het kruisen van de bussen
toelaten, met alternatieve trajecten van bussen met eventuele verschillende trajecten in functie van de
richting van het traject. Is de rol van het College niet de motie te ondersteunen die met een brede
meerderheid door het gemeenteraad is gestemd?
Meer dan 6 maanden later, is de situatie niet echt beter geworden in deze woonwijk, ver vandaar:
toegenomen trafiek op het wegennet, overdreven snelheid voertuigen, niet-naleving van de zone 30,
gevaar van het fietspad, parkeren met 2 wielen op de stoepen…
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De studie van Brussel-Mobiliteit (op weg van finalisering) die het mogelijk maakt om alle mogelijke
opties voor het ontwerp van de bus 42 te evalueren moet het College niet remmen in de dringend te
treffen maatregelen om de transit trafiek in de laan te verminderen.
Ik kom tot mijn vragen:

• Mevrouw de Schepen, welke initiatieven hebt u genomen sinds het opnemen van uw ambt om

de schriftelijke aanvragen en aanbevelingen in de motie, uit te voeren, voornamelijk tijdens uw
verschillende contacten met MIVB?

• Bent u al in bezit van tastbare elementen vervat in de studie van mobiliteit, elementen waarvan
wij al zouden kunnen kennis nemen?

•

Wat zijn de dringende acties die u hebt ondernomen voor een betere zichtbaarheid van de
zone 30 in overleg met de bewoners aangezien de signalisatie de veiligheid in de omgeving van
de school en de hele wijk Futaie moet versterken?

•

Welke herinrichting overweegt u om de transit trafiek te verminderen en elke kruising van
bussen in geval van afwijking in de toekomst te verhinderen?
Olivier Deleuze verontschuldigt de afwezigheid van Marie-Noëlle Stassart en antwoordt:
« Het initiatief genomen vanaf de toegang in functie van Mevr. de schepen, was aan Brussel Mobiliteit
te vragen om een studiebureau aan te wijzen om een studie van mobiliteit te verwezenlijken. Deze zal
ten doel hebben een geruststellend concept uit te werken in de wijk rond de rotonde La Futaie en
eveneens de herinrichting de Lieveheersbeestjeslaan.
Brussel Mobiliteit, met de hulp van zijn dienst, heeft een lastenboek met zeer nauwkeurige
voorschriften opgesteld:

• de inschrijving van de studie in de logica van het toekomstige Régionaal Plan van Mobiliteit

(Good Move) en, meer bepaald, van zijn doel van uitvoering van grote mazen van rustig
verkeer die (30 km/u) met vermindering van transit en uitwijzing ervan buiten de grote mazen;

• de studie van verschillende scenario's, met herinrichtingsschetsen van de Lieveheersbeestjes
laan die de kruising van de bussen (max. 3 kruis varianten) toelaten alsook de schetsen van
alternatieve bus trajecten met, eventueel, verschillende trajecten in functie van de richting van
het traject.

• de perimeter betrokken bij de studie afgebakend door volgende aders:

de
Terhulpensesteenweg, F. Roosevelt laan - Ter Kamerenbos laan - Arcaden plein - spoorlijn 161.
Hij stemt overeen met de westelijke helft van een grote maas en bevindt zich verspreid over de
gemeenten van Watermaal-Bosvoorde, Elsene en Brussel-Stad.
Het is het studiebureau « Espaces Mobilité » dat is aangewezen en de studies zijn aan de gang.
Een eerste vergadering van studie aanvang heeft op 14 maart laatstleden in aanwezigheid van MIVB,
van Brussel Mobiliteit, en van de Gemeente plaatsgevonden.
Een tweede opvolgingsvergadering heeft op 15 mei laatstleden plaatsgevonden en wij zullen ons op
14 juni a.s. terugzien.
Momenteel zijn tellingen en omwenteling studies aan de gang Bosvoordsesteenweg,
Lieveheersbeestjes laan, Hulstlaan, Uruguaylaan, dus niet eenvoudigweg in Watermaal-Bosvoorde.
Wij hebben nog geen elementen om ter uw kennis te brengen aangezien het tellen nog bezig is maar ik
zal niet ontbreken u verder op de hoogte te houden. »
Philippe Desprez denkt te weten dat het tellen vandaag is gestart en geloofd dat hij dreigt geschipperd
te worden aangezien er asfaltering werkzaamheden in de Lieveheersbeestjeslaan zijn, meer nog
volgende week is er een feestdag. Hij zou eveneens willen weten of er een alternatieve oplossing voor
de bus doorgang bestaat en wat het College heeft gedaan om de motie bij MIVB te verdedigen.
Olivier Deleuze antwoordt dat wat het tellen betreft, de installaties werkelijk vandaag werden geplaatst
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om morgen te beginnen, de onderneming is wel op de hoogte dat zij een voldoende steekproef moet
hebben opdat ze representatief zou zijn. Effectief, als het tellen 5 dagen overschrijdt, loopt het over op
het weekend en deze mensen weten natuurlijk dat het verkeer dan trager is, hetgeen eveneens het
geval voor de feestdag en eventuele werkzaamheden is. Zij zullen met de statistische vragen rekening
houden.

15

Interpellatie van Jos Bertrand betreffende het hinderlijk gebruik en parkeren van steppen op de
publieke ruimte en de toepassing of eventuele aanpassing van het politiereglement
Sedert enkele maanden kennen we in Brussel en ook in onze gemeente een grote toename aan steppen
in het verkeer. Zelf heb ik als kind ook veel met de autoped rondgereden. Het ging toen wel minder
snel, maar ik heb toen wél van mijn ouders geleerd dat ik de autoped ook goed moest “parkeren”, de
andere mensen niet mag omverrijden en ik ze zeker niet midden op de stoep mocht laten slingeren.
Natuurlijk gaat het om een minderheid van gebruikers die weinig respect vertonen voor hun zwakkere
medeburgers en hun trottinet laten slingeren waar ze er van afgestapt zijn. Desalniettemin komt het
zeer frequent voor ook in onze gemeente. Ik voeg enkele foto’s toe aan mijn interpellatie.
Ik zou vooreerst van de bevoegde schepen willen weten of de stadswachten geïnstrueerd worden om
mensen die met hun step andere gebruikers van de publieke ruimte hinderen of in gevaar brengen, op
hun gedrag aan te spreken? Mag ik ook van de bevoegde schepen vernemen of er in ons gemeentelijk
onderwijs geanticipeerd wordt op het verantwoord en met burgerzin, leren gebruiken van deze nieuwe
verplaatsingsmiddelen?
Mag ik van de bevoegde schepen vernemen op welke wijze de steppen nu al gevat worden door
bepalingen van het politiereglement bijvoorbeeld i.v.m. sluikstorten of met betrekking tot het gebruik
van de stoepen en de publieke ruimte?
Met andere woorden, kunnen de gebruikers die hun steppen op een hinderlijke wijze op het voetpad
achterlaten, of die door hun gedrag andere personen op de openbare ruimte in gevaar brengen, erop
aangesproken en/of gesanctioneerd worden? Zo ja, wordt dit dan ook toegepast?
Ik begrijp dat het vaak moeilijk is om de gebruiker die zijn step op hinderlijke wijze op de publieke
ruimte heeft nagelaten, te sanctioneren, omdat er niet achterhaald kan worden wie de laatste gebruiker
is. Maar, is er een mogelijkheid om de eigenaars van deze steppen (die wel bekend zijn) erop aan te
spreken en te sanctioneren omdat hun toestellen de veilige doorgang op pleinen en voetpaden,
hinderen? Biedt het bestaande politiereglement deze mogelijkheid (bijvoorbeeld naar analogie met
sluikstorten). Zo ja, kan er dan opgetreden worden en kunnen er eventueel dienovereenkomstige
boetes uitgedeeld worden aan de eigenaars. Zo neen, kan het politiereglement eventueel worden
aangepast?
Olivier Deleuze: «Wat de autopeds betreft, hebben wij erover gesproken en zoals dit verschijnsel in
begin fase in de gemeente is, schijnt een observatie fase noodzakelijk te zijn. Wij zijn in contact met de
andere gemeenten teneinde onze analyses te coördineren en met de toekomstige regionale beschikking
verenigd te worden.
Intussen, schijnt me dat de Algemene Regeling van Politie acties en sancties toelaten.
Ziehier enkele uittreksels die handelen over « de openbare veiligheid en het gemak van doorgang
(hoofdstuk 4) :
(Artikel. 34.): « Het is verboden zich op de openbare ruimte, in plaatsen toegankelijk voor het publiek
en de privé-bezitten aan een willekeurige activiteit te leveren die de openbare veiligheid kan bedreigen
of de veiligheid en het gemak van de doorgang schaadt, zoals: zonder noodzaak of zonder toelating
van het College van de Burgemeester en Schepenen, de straten, de plaatsen of elke andere delen van
de openbare weg te versperren, ofwel door er materialen achter te laten, steigers of andere
willekeurige voorwerpen, ofwel door er putten te graven ».
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Er blijft bestaan dat wij een actieve steun willen aanbrengen aan de alternatieve vervoermiddelen aan
de individuele auto en om de mobiliteit te herzien: het gebruik van de autoped maakt deel ervan uit,
maar niet tegen om het even welke prijs. Dat veronderstelt eveneens een verandering van mentaliteit
bij de burgers in de verdeling van de openbare ruimtes.
Over het reglementaire kader heen waarin wij ons momenteel bevinden, is het duidelijk dat wij, in
onze gemeente, de weg van de preventie en de bemiddeling bevoorrechten.
De gemeenschapwachten hebben, per definitie, instructie om op het gedrag van burgers (volwassenen
en kinderen) te interpelleren die, met hun autoped, de andere gebruikers van de openbare ruimte
belemmeren of in gevaar brengen.
Wij dringen aan bij ons gemeenteonderwijs op de opvoeding tot een verantwoordelijk en burger
gedrag en in dit kader, een verantwoordelijk gedrag in het gebruik van de nieuwe vervoermiddelen,
zoals die van de autoped.
Concreter, het college heeft op 4 maart laatstleden aan de directies van alle middelbare scholen van de
gemeente (Saint-Hubert, la Brise, l’Assomption, la Clairière en ISB) aangeschreven om hun aandacht
op het potentiële gevaar in het gebruik van de elektrische autopeds te vestigen die door hun leerlingen
worden gedeeld.
Wij hebben daarom voorgesteld om de ouders van hun leerlingen eraan te herinneren, via een post
bijvoorbeeld, dat het gebruik van deze gedeelde elektrische autopeds slechts vanaf 18 jaar wordt
toegestaan, zoals het de regeling van een van de vennootschappen aangeeft. « U bent ten minste 18
jaar oud. U verklaart en certificeert minstens 18 jaar oud te zijn. De exploitatie of het gebruik van een
product door een minderjarige is uitdrukkelijk verboden. »
Bron: https://www.li.me/user-agreement/be.
Jan Verbeke wijst erop dat het probleem eveneens de nieuwe gedeelde elektrische fietsen betreft.
Jos Bertrand vraagt of er al sancties werden uitgesproken.
Olivier Deleuze antwoordt van niet en dat in dit stadium men zich eerder op de preventie richt.
Alexandre Dermine vraagt de lijst van de straten die aan Brussel Mobiliteit is meegedeeld, waar het
parkeren van de autopeds verboden zou zijn.
Olivier Deleuze antwoordt dat men het nog niet heeft gedaan, daar men heeft vernomen, dat een
beschikking in wording was. Men heeft vaak gesproken over deze autopeds in de Conferentie van de
burgemeesters, sommige hebben verzekerd dat zij ze gingen verbieden maar men heeft beseft dat het
niet mogelijk is.
Alexandre Dermine deelt mede dat een technische oplossing bestaat, dat de toepassing de gebruiker
verhindert om zijn traject op bepaalde plaatsen af te sluiten. Zolang het traject niet wordt afgesloten, is
een ononderbroken facturering.
Jan Verbeke verlaat de zitting.
16

Motie gedeponeerd door Martin Casier met betrekking tot de steun van de Gemeente WatermaalBosvoorde voor het eisenboek van het gemeenschappelijke vakbondsfront.
Olivier Deleuze meldt het neerleggen van 2 amendementen aan:
Amendement nr 1:
Toevoegen: "Overwegende dat de Gemeente Watermaal-Bosvoorde, volgens focus magazine van
maart 2018, 15 pc personeelsleden van niveau E telt, te vergelijken met een gemiddelde van 28 pc in
de Regio, wat betekent dat ze de tweede gemeente na Jette is met de laagste percentage van niveau's
E";
Amendement nr 2:
Toevoegen: "Overwegende dat de Gemeente Watermaal-Bosvoorde 50.000 euros in 2019 en 100.000
euros in 2020 et 2021 in haar financieel plan heeft voorzien voor de loopbaanperspectieven van
agenten van niveau's E et D".
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Stemming op de amendementen:
18 Ja : Ecolo-Groen, MR-GM, Générations Humanistes.
7 Onthoudingen: Défi, PS-SP.A Cause Commune.
MOTIE:
De Raad,
Sinds september 2018 is het gemeenschappelijke vakbondsfront van het CGSP-CSC-SLFP, dat de
werknemers van de 19 gemeenten, 19 OCMW's, 5 openbare ziekenhuizen van het IRIS-netwerk en
verschillende verenigingen "chapitre 12" vertegenwoordigt, een mars begonnen om de eisen van de
lokale ambtenaren te laten horen ;
Gezien de voornaamste eisen :
- een algemene verhoging van 10% van de plaatselijke ambtenarenschalen
- een passage van niveau E agenten in de schaal van niveau D ;
- de terugkeer van de toekenning van de sociale programmering (eindejaarspremie) naar de plaats
waar deze werd ingetrokken;
- een beleid van massale staturisering van agenten in de lokale overheidsdienst;
- het scheppen van werkgelegenheid die de werkloosheid gedeeltelijk zal verminderen, maar ook de
arbeidstijd zal verminderen, terwijl de sociale verworvenheden worden gehandhaafd en de werklast
wordt verminderd;
- arbeidsomstandigheden die de veiligheid van de werknemers garanderen en hen in staat stellen om
met een redelijke psychosociale werkbelasting te werken, zonder het spook van permanente stress en
herhaalde burnouts;
Overwegende dat de vakbondsdelegatie zich tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 april 2019
over dit onderwerp heeft uitgesproken en dat er geen verzet van de fracties van de Raad is geuit;
Volgens de cijfers van Comité C en zoals vermeld in het memorandum van de sociale partners met de
vertegenwoordigers van de autoriteiten in Comité C, blijken de lokale en regionale ambtenaren in
dezelfde regio te kampen te hebben met loonverschillen van 6 tot 45% voor A-niveaus, 4 tot 28%
voor B-niveaus, 3 tot 41% voor C-niveaus en 4 tot 23% voor D-niveaus;
Aangezien de salarisschalen van de gemeenten al meer dan 10 jaar niet meer zijn verhoogd (voor E-DC-niveaus) en bijna 15 jaar voor B en A-niveaus, met als gevolg dat deze agenten, afgezien van
automatische indexaties, hetzelfde salaris verdienen als op dat moment, terwijl de kosten van
levensonderhoud aanzienlijk zijn gestegen;
Verder rekening houdend met het feit dat de kosten van levensonderhoud in Brussel (huur, voedsel,
consumptiegoederen, onderwijs van kinderen en vele andere) veel hoger liggen dan elders in België
en dat een dergelijk loonverschil onhoudbaar is;
Deze loonverschillen maken de Brusselse lokale overheden minder concurrerend op de arbeidsmarkt,
waardoor het steeds moeilijker wordt om competent personeel aan te werven en te behouden, vooral in
het licht van de concurrentie van andere overheden, zowel particuliere als publieke, die hun
werknemers hogere lonen en extralegale voordelen toekennen;
Overwegende dat het belangrijkste gevolg van deze moeilijkheid om gemotiveerde
kwaliteitsmedewerkers aan te trekken en te behouden, de essentie van de lokale openbare diensten in
gevaar brengt, omdat de kwaliteit en de diversiteit van de dienstverlening aan de burgers niet wordt
gegarandeerd;
Overwegende dat de uitvoering van deze eisen een perfecte samenwerking vereist tussen de Brusselse
lokale overheden en de toezichthoudende macht van het Gewest, met name door middel van
gewestelijke financiële steun;
Overwegende dat de Gemeente Watermaal-Bosvoorde, volgens het tijdschrift Focus van maart 2018,
15 percent personeelsleden van niveau E voor een gemiddelde van 28 percent op schaal van de Regio
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telde, wat van de gemeente in feite de tweede gemeente na Jette met het geringste percentage van
personeel niveau E maakt;
Overwegende dat de Gemeente Watermaal-Bosvoorde 50.000 euro heeft voorzien in 2019 en 100.000
euro in 2020 en 2021 in zijn financieel plan voor de loopbaan vooruitzichten van de agenten van
niveau E en D;
BESLUIT
1. de hierboven beschreven eisenboek van de vakbond te ondersteunen;
2. een gecoördineerde aanpak te ondersteunen tussen de 19 gemeenten met het oog op de
harmonisatie van het statuut van de lokale ambtenaren, in het kader van een daartoe opgericht
overlegorgaan (HV IWG, enz.)
3. de conclusies van bovengenoemde aanpak binnen de 19 gemeenten aan de gewestelijke regering
toe te zenden, met het oog op het verkrijgen van een financiële tegemoetkoming van de gewestelijke
regering om de schaal van de betrokken agenten te verhogen.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
25 stemmers : 13 positieve stemmen, 12 onthoudingen.
Onthoudingen : Hang Nguyen, Jean-François de Le Hoye, Alain Wiard, Philippe Desprez, Cécile Van
Hecke, David Leisterh, Sandra Ferretti, Eric Godart, Gabriel Persoons, Alexandre Dermine, Laura
Squartini, Laurent Van Steensel.

Alain Wiard verlaat de zitting.
17

Motie gedeponeerd door Sandra Ferretti en meegetekend door de groep PS-SP.a over de actieve
strijd tegen het gebruik van plastiek gemaakt van aardolieproducten in verschillende
overheidsdiensten en op het grondgebied van de gemeente.
Sandra Ferretti leest haar motie:
"Gezien de verschillende verplichtingen van België in overeenstemming met de richtlijnen, regelgeving
en besluiten van de Europese Unie aangenomen ter uitvoering van de verplichtingen van
internationaal recht zoals het Raamverdrag van de Verenigde Naties, over de klimatologische
veranderingen ondertekend in New York, op 9 mei 1992, het Protocol van Kyoto aan het
Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimatologische veranderingen, ondertekend in Kyoto, op
11 december 1997;
Gelet op de Overeenkomst van Parijs, ondertekend in Parijs op 12 december 2015 op de 21ste
Conferentie van de Partijen (COP) op het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties over de
klimatologische veranderingen op basis waarvan de ondertekende Staten, waarvan België, zich ertoe
hebben verbonden om de stijging van de gemiddelde temperatuur van de planeet duidelijk onder de 2
graden te houden ten opzichte van de pre-industriële niveau's en om de gevoerde actie voort te zetten
om de stijging van de temperatuur te beperken tot 1,5 graad op pre-industriële niveau’s;
Gelet op het goedgekeurde voorstel van het Europees Parlement op 24 oktober 2018 om de verkoop
op de markt van de Europese Unie vóór 2021 te verbieden, van plastic wegwerp producten door
bevordering van preventie en het hergebruiken van producten die het mogelijk maken om belangrijke
CO2 besparingen en kostbare grondstoffen te verwezenlijken [1];
Gezien de interparlementaire resolutie inzake het klimaat die op 9 november 2018 door het Brusselse
regionale Parlement werd aangenomen, dat de federale, de regionale en de deelstaat regeringen
vraagt om de richtlijnen van een transversale actie op klimatologisch gebied te leggen en de nadruk
op de Europese doelstellingen voor 2030 over het verminderen van de broeikasgassen en om nog
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ambitieuzer te zijn dan de voorgenomen vermindering van 40% door de overeenkomsten van Parijs;
Gezien het vijfde Beleidsplan van de Hulpbronnen en de Afvalstoffen door de Regering van Brussel
Regio goedgekeurd, op 15 november 2018 [2], begeleid door de beschikking van 14 juni 2012
betreffende de afvalstoffen en de beschikking van 18 maart 2004 betreffende de evaluatie van de
weerslagen van bepaalde plannen en programma's op het milieu;
Overwegend de talrijke verslagen die van de wetenschappelijke en academische milieus uitgaan
betreffende de onomkeerbare risico's, die onze planeet bij gebrek aan snelle acties, waarvan
voornamelijk het speciale verslag van 6 oktober 2018 van de intergouvernementele experten over de
evolutie van het klimaat (IPCC) op de gevolgen van een hogere planetaire opwarming dan 1,5 °C ten
opzichte van de pre-industriële niveau's en de samenhangende profielen van evolutie van de
wereldemissie van broeikasgassen oploopt;
Overwegend de constante groei van de wereldproductie van kunststoffen (348 miljoen ton in 2017), en
dat de Europese vraag naar plastic jaarlijks 49 miljoen ton vertegenwoordigt, waar bij meerderheid
40% tot verpakking van de dagelijkse consumptie producten dient;
Overwegende dat de plastic wegwerpproducten meer dan 70% van de vervuiling van de zee
vertegenwoordigen, wat tot een constant verslechten en alarm van de oceanische biotopen leidt, dat
door de zonnestraling, de plastic micro afvalstoffen de emissie van broeikasgassen (methaan en
éthyleen) creëren, die actief tot de klimatologische opwarming bijdragen;
Overwegende dat de globale productie van bio plastic (bio afbreekbaar voornamelijk geheel of
gedeeltelijk vervaardigd vanaf hernieuwbare natuurlijke componenten, en afbreekbaar) minder dan
0,75% van de wereldmarkt van de plastics productie vertegenwoordigt;
Overwegend de maatregelen door de huidige Brusselse regionale regering getroffen om voornamelijk
de strootjes in plastic te verbieden, en het gebruik van plasticwegwerp zakken (sinds 1 september 2017
voor de kassa zakken, en 1 september 2018 voor alle andere zakken bestemt voor de verpakking van
goederen);
Overwegend het verzoek gericht tot de autoriteiten, om op snelle en ambitieuze wijze voor het klimaat
te handelen, dat elke donderdag sinds enkele weken door talrijke Belgische leerlingen en studenten
wordt geuit, geïnspireerd door de beweging « Youth for Climate » geïnitieerd tot internationaal niveau
door de Zweedse jonge vrouw Greta Thunberg op COP24;
Overwegend de massieve aanwezigheid van Belgische burgers aan de manifestaties van « Claim for
the climate » op 2 december 2018 en « Rise for the climate » op 27 januari 2019;
Overwegende dat deze burger initiatieven het verdienen erkend te worden door de verkozen
mandatarissen, maar niet kunnen beschouwd worden als steun aan een willekeurige partij, met risico
om de specificiteit en de democratische kracht ervan te vervormen;
Overwegende dat België, als stichtend lid van de Europese Unie, en pionier rol en voorbeeld op zich
moet nemen inzake milieubescherming en het recht op een gezond milieu en kwaliteit op de
wereldscène, Europees en nationaal;
De Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde vraagt:
Aan de federale regering:

•

om het aangenomen voorstel van het Europees Parlement op 24 oktober 2018 te
ondersteunen, om vóór 2021 de verkoop op de markt van de Europese Unie van plastic
wegwerp producten te verbieden

• om zich bij de « Paris Proof Coalition » van de 8 meest ambitieuze Europese landen te voegen
die voor een directe stijging Europese doelstellingen van vermindering van de broeikasgassen
tegen het jaar 2030 pleiten;
Aan de regering van de Federatie Wallonië-Brussel :
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• om de pedagogische initiatieven te stimuleren in de scholen betreffende de vermindering van

plastic producten vervaardigd vanuit aardolieproducten, alsook het gebruik van bio plastic
alternatieven eerbiediger voor het milieu, teneinde de leerlingen in hun ambitie te ondersteunen
om bewuste actoren te zijn, gevormd en verantwoordelijk tegenover deze primordiale inzet van
de 21ste eeuw;
Aan de regering van de Brusselse Regio:

•

om de toepassing van het Brussels Plan van Beheer van de Hulpbronnen en de Afvalstoffen
voor de periode 2019-2023 te waarborgen met de strategische benadering en de prioriteiten
van het regionale beleid inzake de hulpbronnen-afvalstoffen, door de consumptie
veranderingen van de gezinnen te stimuleren en aan te moedigen naar de nul-afvalstof;
Aan het college van de Burgemeester en Schepenen van de gemeente Watermaal-Bosvoorde:

•

om de pedagogische initiatieven te stimuleren betreffende de vermindering van plastic
producten vervaardigd vanaf aardolieproducten, en het gebruik van eerbiedigere bio plastic
alternatieven van het milieu in de gemeentescholen en bij de jeugd, teneinde ze te helpen om
bewuste actoren te zijn, gevormd en verantwoordelijk tegenover deze belangrijke inzet van de
21ste eeuw;

•

om bij de vernieuwing van elk Overheidscontract alternatieven te bevoorrechten aan het
plastic wegwerp gebruik vervaardigd vanaf aardolieproducten zoals de bio plastics en/of
afbreekbare plastics;

•

om bewustmakingsacties te voeren bij de bevolking en de handels, bijvoorbeeld door de
oprichting van een label dat het gedrag « zéro afval » valoriseert zoals het gebruik van karaffen
water in de restaurants of het gebruik van glazen potten of « Tupperware » bij
voedselaankopen;

• om op zijn grondgebied de verdeling van geplastificeerde reclamebijlagen te verbieden;
• om de marktkramers en handelaars te verbieden om wegwerp plastic zakken te gebruiken en
om het hergebruik van zakken te ondersteunen, die gratis door de gemeente worden geleverd

Deze motie zal overgemaakt worden aan de Eerste Minister, aan de Federale Minister van Energie,
van Milieu en duurzame Ontwikkeling, aan de Minister van onderwijs binnen de Federatie WalloniëBrussel, aan de Minister-President van de Brusselse Regio, aan de Brusselse Minister van Leefmilieu,
aan de Conferentie van de Brusselse Burgemeesters en het college van de Burgemeester en Schepenen
van de gemeente Watermaal-Bosvoorde".
[1]
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20180411+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
[2] https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/pgrd_181122_fr.pdf
Odile Bury bedankt Sandra Ferretti voor haar interpellatie. « Wij zullen nooit talrijk genoeg zijn, ons
zorgen te maken om onze milieuafdruk te verminderen. Plastic is een plaag en zoals veel andere
milieuthematiek behoort het ons als gemeente om de maatregelen te treffen die wij ter onze
beschikking hebben om het te laten ophouden. Wij hebben echter enkele amendementen aan uw
voorstel van motie aangebracht.
Ten eerste stellen wij u voor om de motie te concentreren op het begrip wegwerp-plastic. Immers, de
uitdrukking « het plastic vervaardigt vanaf aardolieproducten » laat niet toe om het duidelijke
onderscheid tussen het herbruikbare plastic en het wegwerp-plastic te maken. Als voorbeeld lijken de
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herbruikbare bekers voor de events, ons een goede praktijk vergeleken met de wegwerpbekers; het
zou ons spijten om het te penaliseren.
Ten tweede zouden wij de vermelding van bio plastic willen wegnemen, want dit alternatief lijkt ons
noch juist, noch duurzaam. Immers vereist hun productie de bezetting van landbouwgronden die voor
ons prioritair aan de voeding zouden moeten worden voorbehouden, in het bijzonder in een kritische
context van ontbossing ten aanzien van de klimatologische inzet, van biodiversiteit en ten koste van de
plaatselijke bevolkingen.
Ten derde, en om binnen de perimeter te blijven van wat wettelijk binnen het bereik van de
gemeentemacht ligt, stellen wij voor om uw voorstel tot totaal verbod van plastic zakken in
Watermaal-Bosvoorde in te trekken. Niet dat wij niet akkoord gaan met deze maatregel, maar omdat
het niet verdedigbaar voor de gerechtelijke instanties zou zijn. Immers, het ministeriële besluit dat de
soorten plastic zakken aangeeft die van een derogatie genieten op het gebruik verbod van de
wegwerp-plastic zakken bedoeld in artikel 4 - 6 -2 van het Brusselse besluit van de Regering van
1/12/2016 met het oog op het beleid van de afvalstoffen is op dit punt nauwkeurig en uitvoerig dat het
impliciet de reglementaire bevoegdheden van de gemeente op dit gebied beschrijft.
Wij zullen echter uw voorstel tot verbod van de publicitaire geplastificeerde kaarten steunen, want wij
hebben geen spoor van een reglementering van de Regio gevonden en in dit geval, hebben wij de
speelruimte om deze maatregel te treffen. Wij willen ook de mutualisatie organiseren van hergebruik
van materiaal tussen de gemeente en de economische en associatieve actoren van gemeente.
Uiteindelijk, willen wij de inspanningen benadrukken die werden gedaan door de Brusselse Regio,
door de gemeente, door zijn inwoners en zijn associatieve en commerciële dynamische krachten op dit
gebied. Daarom kondigen wij u de 16 volgende amendementen aan:
Amendement n° 1: Titel van de motie
Vervangen « vervaardigd vanaf aardolieproducten » door « wegwerp ».
Amendement n° 2:
Toevoegen: « Gezien de talrijke commerciële en associatieve actoren die in Watermaal-Bosvoorde al
losse voeding voorstellen of alternatieven voor de plastic verpakkingen ».
Amendement n° 3:
Toevoegen: « Gezien de inspanningen van talrijke organisatoren van events op het grondgebied van
Watermaal-Bosvoorde om herbruikbare bekers (via aankoop of verhuur) spontaan of op uitnodiging
van de gemeente te gebruiken ».
Amendement n° 4:
Toevoegen: « Gezien de verplichting van de gemeente in de beweging nul afvalstof via:

• De organisatie van de avond van 24 april met projectie en debat;
• De organisatie van 20 ateliers gegeven door plaatselijke actoren voor de inwoners in mei,
juni, oktober en november 2018;

• 15 actielijnen aan de gemeenteactoren voorgesteld om zich voor te bereiden om aan het
Handvest duurzaam Event van Brussel Milieu te antwoorden;

• De deelname van de actoren van buitenschools aan het netwerk Bubble en de organisatie van
een atelier van verandering van de afvalstof;

• Eerbetoon aan inwoners geëngageerd in een methode nul afvalstof in de 1170 ».
Alexandre Dermine vraagt welke de 15 actielijnen « duurzame Events » zijn;
Odile Bury antwoordt hem dat het handvest aangenomen door het College, hem zal toegestuurd
worden.
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Amendement n° 5:
In 4 de considerans, vervangen: « vertegenwoordigd minder dan 0,75% van de wereldmarkt van de
productie van plastics »
door
« gebruikt landbouwgronden, voor andere doelen dan voeding, die vooral de ontbossing in de
zuiderse landen veroorzaken, en kunnen daarom geen duurzaam alternatief vertegenwoordigen » ;
Alexandre Dermine vraagt of er studies over dit onderwerp zijn.
Odile Bury antwoordt dat vanaf het moment waarop de bio plastic zakken vanaf organisch materie,
worden vervaardigd, meestal suikerriet of maïs, men landbouwgronden moet gebruiken die dus niet
voor de voedselbehoeften kunnen bestemd zijn, echter weet men dat er een sterke druk op de landen
van het Zuiden en zelfs van Europa is. Dezelfde redenering geldt voor biobrandstoffen, die de oorzaak
van massieve ontbossingen vormen.
Alexandre Dermine is van mening dat de bio plastic zakken toch minder slecht zijn voor de planeet
dan de plastic zakken die vanaf aardolieproducten worden vervaardigd.
Odile Bury betwist het. Zij ondersteunt dat het verkieslijk is om eerder een duurzaam plastic te
gebruiken dan om landbouwgronden te bestemmen voor de productie van wegwerp-plastic. Het
principe is naar duurzame verpakkingen gaan, die lang duren, eerder dan one-way verpakkingen.
Amendement n° 6:
Vervangen de zin: « Overwegende dat deze burger initiatieven verdienen erkend te worden door de
verkozen mandatarissen, maar niet kunnen beschouwd worden als steun aan een willekeurige partij,
met het risico om er de specificiteit en de democratische kracht van te vervormen »
door
« Overwegende dat deze burger initiatieven verdienen erkend te worden door alle verkozen
mandatarissen » ;
Amendement n° 7:
De zin « Aan de regering van de Federatie Wallonië-Brussel: (…) » ; wijzigen als volgt:
« om de pedagogische initiatieven voort te zetten betreffende de vermindering van plastic wegwerp
producten in de scholen, teneinde de leerlingen in hun ambitie te ondersteunen om bewuste, opgeleide
en verantwoordelijke actoren tegenover deze primordiale inzet van de 21e eeuw te zijn » ;
Amendement n° 8:
De zin « Aan de regering van de Brusselse Regio: (…) » wijzigen als volgt:
« om de toepassing van het Brusselse Plan van Hulpbronnen en Afvalbeheer (PGRD) voor de periode
2019-2023 te waarborgen met de strategische benadering en de prioriteiten van het regionale beleid
betreffende de hulpbronnen-afval, en om zijn stimuleringsbeleid van verandering van de praktijken
van gezinsconsumptie voort te zetten en ze stimuleren naar de nul-afval » ;
Amendement n° 9:
Toevoegen: « om de geplastificeerde verpakkingen van reclame en gratis papier publicaties te
verbieden, zoals dat in de Waalse Regio werd gedaan » ;
Amendement n° 10:
De zin « Aan het college van de Burgemeester en Schepenen van de gemeente van WatermaalBosvoorde: (…) wijzigen als volgt:
« om de pedagogische initiatieven te stimuleren betreffende de vermindering van plastic wegwerp
producten » ;
Amendement n° 11:
De zin vervangen:
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« om bij de vernieuwing van elk Overheidscontract alternatieven aan het plastic vervaardigd vanaf
aardolieproducten te bevoorrechten bijvoorbeeld de bio plastic en/of afbreekbare plastics » ;
Door:
« om bij de vernieuwing van elk Overheidscontract de keus van alternatieven aan het wegwerp-plastic
voort te zetten “;
Amendement n° 12:
Toevoegen: « om de mutualisatie van het beschikbaar herbruikbare materiaal binnen de gemeente en
bij de economische en associatieve actoren van de gemeente te organiseren »;
Amendement n° 13:
De zin vervangen:
„- om bewustmakingsacties bij de bevolking en de handels te voeren, bijvoorbeeld door de oprichting
van de label dat het gedrag ‘nul afvalstof’ valoriseert » ;
Door
« om de bewustmakingsacties bij de bevolking en de handel voort te zetten, bijvoorbeeld door de
oprichting en de promotie van de label die het gedrag ‘nul afvalstof’ valoriseert » ;
Amendement n° 14:
De zin vervangen:
« zoals het gebruik van karaffen water in de restaurants of potten of « Tupperware » bij
voedselaankopen » ;
Door
« zoals aanzetten tot het gebruik van karaffen water in de restaurants en de promotie voort te zetten
van herbruikbare potten bij voedselaankopen » ;
Amendement n° 15:
De zin vervangen:
« om op zijn grondgebied de verdeling van geplastificeerde reclamebijlagen te verbieden » ;
Door
« om op zijn grondgebied de verdeling van geplastificeerde reclame kaarten te verbieden » ;
Sandra Ferretti vraagt waarom « geplastificeerde reclamebijlagen » vervangen door « publicitaire
geplastificeerde kaarten». Zij verklaart dat zij zo de reclame beoogde die onder in plastic film wordt
verpakt.
Odile Bury deelt mede dat deze reclame het onderwerp zijn van een ander amendement ( het 9e). Het
is beter op regionaal niveau te handelen want het is uiterst moeilijk voor de gemeente om dat
rechtstreeks met de reclameagenten te behandelen en wederkerig.
Sandra Ferretti vraagt of het niet denkbaar is een prohibitieve belasting op de geplastificeerde
publicitaire kaarten in te stellen, om de verdelers aan het denken te zetten.
Odile Bury antwoordt dat het niet op de agenda is.
Jos Bertrand herinnert zich dat zo'n belasting bestond in het verleden en moest geannuleerd worden
want zij was niet toepasselijk.
Amendement n° 16:
Afschaffen van de zin:
« om de marktkramers en handelaars te verbieden om wegwerp-plastic zakken te gebruiken, en het
hergebruik van zakken te ondersteunen, die gratis door de gemeente worden geleverd ».
Alexandre Dermine stelt voor, eerder dan het verbod af te schaffen, dat men de marktkramers en
handelaars ertoe aanzet om geen wegwerp- plastic zakken te leveren Het is een positievere aanpak.
Sandra Ferretti stelt voor dat de gemeente hun te hergebruiken zakken ter beschikking stelt zoals zij
het vroeger heeft gedaan.
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Odile Bury aanvaardt de wijziging die door Alexandre Dermine wordt voorgesteld. Zij deelt echter
mede dat in dit stadium het niet nodig is te besluiten over het te leveren soort incentive. Zij herinnert
eraan dat het aanbod van herbruikbare zakken reeds zeer breed is en denkt dat het niet opportuun is
om openbaar geld aan zo’n methode te wijden.
Subamendement n° 16:
De zin vervangen:
« om de marktkramers en handelaars te verbieden om wegwerp-plastic zakken te gebruiken, en het
hergebruik van zakken te ondersteunen, die gratis door de gemeente worden geleverd ».
Door
« om de marktkramers en handelaars ertoe aan te zetten geen wegwerp-plastic zakken te gebruiken en
om het gebruik van herbruikbare zakken te ondersteunen, gratis door de gemeente geleverd ».
Stemming op het subamendement n° 16:
Ja - EENSTEMMIGHEID
Stemming op de amendementen 1 tot en met 16:
Ja - EENSTEMMIGHEID

MOTIE:
Motie over de actieve strijd tegen het gebruik van wegwerp plastiek in verschillende
overheidsdiensten en op het grondgebied van de gemeente.
"Gezien de verschillende verplichtingen van België in overeenstemming met de richtlijnen,
regelgeving en besluiten van de Europese Unie aangenomen ter uitvoering van de verplichtingen van
internationaal recht zoals het Raamverdrag van de Verenigde Naties, over de klimatologische
veranderingen ondertekend in New York, op 9 mei 1992, het Protocol van Kyoto aan het
Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimatologische veranderingen, ondertekend in Kyoto, op
11 december 1997;
Gelet op de Overeenkomst van Parijs, ondertekend in Parijs op 12 december 2015 op de 21ste
Conferentie van de Partijen (COP) op het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties over de
klimatologische veranderingen op basis waarvan de ondertekende Staten, waarvan België, zich ertoe
hebben verbonden om de stijging van de gemiddelde temperatuur van de planeet duidelijk onder de 2
graden te houden ten opzichte van de pre-industriële niveau's en om de gevoerde actie voort te zetten
om de stijging van de temperatuur te beperken tot 1,5 graad op pre-industriële niveau’s;
Gelet op het goedgekeurde voorstel van het Europees Parlement op 24 oktober 2018 om de verkoop
op de markt van de Europese Unie vóór 2021 te verbieden, van plastic wegwerp producten door
bevordering van preventie en het hergebruiken van producten die het mogelijk maken om belangrijke
CO2 besparingen en kostbare grondstoffen te verwezenlijken [1];
Gezien de interparlementaire resolutie inzake het klimaat die op 9 november 2018 door het Brusselse
regionale Parlement werd aangenomen, dat de federale, de regionale en de deelstaat regeringen vraagt
om de richtlijnen van een transversale actie op klimatologisch gebied te leggen en de nadruk op de
Europese doelstellingen voor 2030 over het verminderen van de broeikasgassen en om nog
ambitieuzer te zijn dan de voorgenomen vermindering van 40% door de overeenkomsten van Parijs;
Gezien het vijfde Beleidsplan van de Hulpbronnen en de Afvalstoffen door de Regering van Brussel
Regio goedgekeurd, op 15 november 2018 [2], begeleid door de beschikking van 14 juni 2012
betreffende de afvalstoffen en de beschikking van 18 maart 2004 betreffende de evaluatie van de
weerslagen van bepaalde plannen en programma's op het milieu;
Gezien de talrijke commerciële en associatieve actoren die in Watermaal-Bosvoorde al losse voeding
voorstellen of alternatieven voor de plastic verpakkingen;
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Gezien de inspanningen van talrijke organisatoren van events op het grondgebied van WatermaalBosvoorde om herbruikbare bekers (via aankoop of verhuur) spontaan of op uitnodiging van de
gemeente te gebruiken;
Gezien de verplichting van de gemeente in de beweging nul afvalstof via:

• De organisatie van de avond van 24 april met projectie en debat;
• De organisatie van 20 ateliers gegeven door plaatselijke actoren voor de inwoners in mei, juni,
oktober en november 2018;

• 15 actielijnen aan de gemeenteactoren voorgesteld om zich voor te bereiden om aan het
Handvest duurzaam Event van Brussel Milieu te antwoorden;

• De deelname van de actoren van buitenschools aan het netwerk Bubble en de organisatie van
een atelier van verandering van de afvalstof;

• Eerbetoon aan inwoners geëngageerd in een methode nul afvalstof in de 1170;
Overwegend de talrijke verslagen die van de wetenschappelijke en academische milieus uitgaan
betreffende de onomkeerbare risico's, die onze planeet bij gebrek aan snelle acties, waarvan
voornamelijk het speciale verslag van 6 oktober 2018 van de intergouvernementele experten over de
evolutie van het klimaat (IPCC) op de gevolgen van een hogere planetaire opwarming dan 1,5 °C ten
opzichte van de pre-industriële niveau's en de samenhangende profielen van evolutie van de
wereldemissie van broeikasgassen oploopt;
Overwegend de constante groei van de wereldproductie van kunststoffen (348 miljoen ton in 2017),
en dat de Europese vraag naar plastic jaarlijks 49 miljoen ton vertegenwoordigt, waar bij meerderheid
40% tot verpakking van de dagelijkse consumptie producten dient;
Overwegende dat de plastic wegwerpproducten meer dan 70% van de vervuiling van de zee
vertegenwoordigen, wat tot een constant verslechten en alarm van de oceanische biotopen leidt, dat
door de zonnestraling, de plastic micro afvalstoffen de emissie van broeikasgassen (methaan en
éthyleen) creëren, die actief tot de klimatologische opwarming bijdragen;
Overwegende dat de globale productie van bio plastic (bio afbreekbaar voornamelijk geheel of
gedeeltelijk vervaardigd vanaf hernieuwbare natuurlijke componenten, en afbreekbaar)
landbouwgronden gebruikt voor andere doelen dan voeding, die vooral de ontbossing in de zuiderse
landen veroorzaken, en kunnen daarom geen duurzaam alternatief vertegenwoordigen;
Overwegend de maatregelen door de huidige Brusselse regionale regering getroffen om voornamelijk
de strootjes in plastic te verbieden, en het gebruik van plasticwegwerp zakken (sinds 1 september 2017
voor de kassa zakken, en 1 september 2018 voor alle andere zakken bestemt voor de verpakking van
goederen);
Overwegend het verzoek gericht tot de autoriteiten, om op snelle en ambitieuze wijze voor het klimaat
te handelen, dat elke donderdag sinds enkele weken door talrijke Belgische leerlingen en studenten
wordt geuit, geïnspireerd door de beweging « Youth for Climate » geïnitieerd tot internationaal niveau
door de Zweedse jonge vrouw Greta Thunberg op COP24;
Overwegend de massieve aanwezigheid van Belgische burgers aan de manifestaties van « Claim for
the climate » op 2 december 2018 en « Rise for the climate » op 27 januari 2019;
Overwegende dat deze burger initiatieven verdienen erkend te worden door alle verkozen
mandatarissen;
Overwegende dat België, als stichtend lid van de Europese Unie, en pionier rol en voorbeeld op zich
moet nemen inzake milieubescherming en het recht op een gezond milieu en kwaliteit op de
wereldscène, Europees en nationaal;
De Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde vraagt:
Aan de federale regering:
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• om het aangenomen voorstel van het Europees Parlement op 24 oktober 2018 te

ondersteunen, om vóór 2021 de verkoop op de markt van de Europese Unie van plastic
wegwerp producten te verbieden

• om zich bij de « Paris Proof Coalition » van de 8 meest ambitieuze Europese landen te voegen
die voor een directe stijging Europese doelstellingen van vermindering van de broeikasgassen
tegen het jaar 2030 pleiten;
Aan de regering van de Federatie Wallonië-Brussel :

• om de pedagogische initiatieven voort te zetten betreffende de vermindering van wegwerp

plastic producten in de scholen, teneinde de leerlingen in hun ambitie te ondersteunen om
bewuste, opgeleide en verantwoordelijke actoren tegenover deze primordiale inzet van de 21e
eeuw te zijn;
Aan de regering van de Brusselse Regio:

• om de toepassing van het Brusselse Plan van Hulpbronnen en Afvalbeheer voor de periode

2019-2023 te waarborgen met de strategische benadering en de prioriteiten van het regionale
beleid betreffende de hulpbronnen-afval, en om zijn stimuleringsbeleid van verandering van de
praktijken van gezinsconsumptie voort te zetten en ze stimuleren naar de nul-afval;

• om de geplastificeerde verpakkingen van reclame en gratis papier publicaties te verbieden,
zoals dat in de Waalse Regio werd gedaan;

Aan het college van de Burgemeester en Schepenen van de gemeente Watermaal-Bosvoorde:

• om de pedagogische initiatieven te stimuleren betreffende de vermindering van wegwerp
plastic producten;

• om bij de vernieuwing van elk Overheidscontract de keus van alternatieven aan het wegwerpplastic voort te zetten;

• om de mutualisatie van het beschikbaar herbruikbare materiaal binnen de gemeente en bij de
economische en associatieve actoren van de gemeente te organiseren;

• om de bewustmakingsacties bij de bevolking en de handel voort te zetten, bijvoorbeeld door

de oprichting en de promotie van de label die het gedrag ‘nul afvalstof’ valoriseert zoals
aanzetten tot het gebruik van karaffen water in de restaurants en de promotie voort te zetten van
herbruikbare potten bij voedselaankopen;

• om op zijn grondgebied de verdeling van geplastificeerde reclame kaarten te verbieden;
• om de marktkramers en handelaars ertoe aan te zetten geen wegwerp-plastic zakken te

gebruiken en om het gebruik van herbruikbare zakken te ondersteunen, gratis door de gemeente
geleverd.
Deze motie zal overgemaakt worden aan de Eerste Minister, aan de Federale Minister van Energie, van
Milieu en duurzame Ontwikkeling, aan de Minister van onderwijs binnen de Federatie WalloniëBrussel, aan de Minister-President van de Brusselse Regio, aan de Brusselse Minister van Leefmilieu,
aan de Conferentie van de Brusselse Burgemeesters en het college van de Burgemeester en Schepenen
van de gemeente Watermaal-Bosvoorde".

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
24 stemmers : 24 positieve stemmen.
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18

Interpellatie van Sandra Ferretti over de milieuvergunning van ASPRIA op de sportsite van
Solvay.
De saga Aspria is opnieuw op de agenda, want een vergunning van milieu werd tenslotte door Brussel
milieu uitgereikt op 30/04 voor de Perulaan 80, 1000 Brussel. Aspria heeft immers een wijziging
ingediend met betrekking tot een update van de plannen van de milieu vergunning:
- Hebt u kennis hiervan genomen?
- Hebt u deze plannen geraadpleegd?
- Kunt u ons de inhoud ervan geven?
- Welk zijn de gevolgen van deze vergunning?
- Gaat u een beroep tegen deze vergunning indienen?
Odile Bury:
"Wij hebben kennis genomen van de invoering van een wijziging van de milieu vergunning over
ASPRIA begin van vorige week. Op de affiche werd goed gespecificeerd dat het met de afschaffing
van het onderdak aspect verband hield. Alvorens de documenten te kunnen raadplegen, hebben
contacten met Brussel Milieu ons toegelaten om de aard van de gevraagde wijziging te identificeren.
Deze wijziging betreft het lawaai en volgt op een beroep dat daaromtrent werd gedaan. Wij hebben
vele moeilijkheden gehad om de vergunning te raadplegen in de mate deze niet toegankelijk was via
NOVA, de software van verdeling van informatie over de vergunningen van milieu tussen de Regio en
de gemeenten. De contacten met de Stad Brussel hebben ons toegelaten om het in eerste instantie te
verkrijgen vanochtend. Vandaag om 15:45 zijn de bijgevoegde plannen in de software verschenen ten
gevolge van de aandringende tussenkomst van onze diensten. De vergunning in dit formulier is er nog
altijd niet. De huidige termijn van beroep is 26 juni. Wij hebben dus het geheel der documenten
onderzocht om te identificeren of er materie tot beroep is, maar u zult begrijpen dat wij ons deze avond
niet zullen kunnen uitspreken. ASPRIA bereidt zich, volgens onze informatie erop voor, om een
nieuwe affiche op te stellen om een procedure fout te vermijden. Wat de directe gevolgen betreft,
kunnen wij er niet meer over zeggen, aangezien de vergunning van stedenbouwkunde door de Raad
van State werd geannuleerd ".
Sandra Ferretti vraagt dat men haar over de evolutie van het dossier op de hoogte houdt.
Odile Bury neemt er goede nota van.

19

Motie gedeponeerd door Mw Florence Lepoivre en meegetekend door de groepen DéFI en
Génération Humaniste tegen de opsluiting van minderjarigen in gesloten centra: "Je sluit een kind
niet op. Punt uit. »
Gelet op de Internationale Overeenkomst betreffende de rechten van het kind goedgekeurd, op 20
november 1989, met algemene stemmen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en
geratificeerd door België;
Gelet op de wet van 16 november 2011, een artikel 74/9 insluitend in de wet van 15 december 1980
over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de
vreemdelingen, over het verblijfverbod van kinderen in gesloten centra;
Gelet op het K.B. van 22 juli 2018 ter wijziging van het K.B. van 2 augustus 2002, die het staatsbestel
bepaalt en de regeling van toepassing op plaatsen die op Belgisch grondgebied liggen die door het
Vreemdelingen Bureau worden beheerd, waar een vreemdeling in detentie is gehouden, ter
beschikking van de regering gesteld of, krachtens de beschikkingen uit artikel 74/8 § 1 worden
geciteerd, van de wet van 15 december 1980 op toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
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en de verwijdering van vreemdelingen;
Overwegende dat dit besluit in opsluiting van de families met minderjarige kinderen voor een duur van
twee weken voorziet, eenmalig hernieuwbaar, dat wil zeggen tot bijna een maand;
Overwegende dat, ondanks de vragen van associaties en beschermingsorganisaties van de rechten van
de kinderen en rechten van de mens, verschillende families met minderjarige kinderen zijn verbleven
en nog steeds verblijven in een gesloten centrum, aangrenzend aan de 127bis van Steenokkerzeel;
Overwegende dat de regering heeft besloten de opschorting door de Raad Van State van het hierboven
K.B. te ontduiken door de isolatie van het gesloten centrum te verbeteren;
Overwegende dat de detentie van kinderen artikel 3 van de internationale Overeenkomst betreffende
de rechten van het kind schendt, volgens welke: « in alle beslissingen die de kinderen betreffen, dat zij
het feit van openbare of particuliere instellingen zijn, van sociale bescherming, rechtbanken, bestuur
autoriteiten of wetgevende organen, moet het grotere belang van het kind een primordiale
beschouwing zijn » ;
Overwegende dat de detentie van een kind achter tralies wegens migratieredenen altijd in strijd met het
grotere belang van het kind is en immers een overtreding van de rechten van het kind vormt die door
het internationale recht worden gegarandeerd;
Overwegende dat opsluiten van kinderen achter tralies een stress, een onherstelbaar trauma en schade
bij de kinderen veroorzaakt en dat het in elke menselijke hypothesis niet aanvaardbaar is, onterend en
bron van schade op psychologisch en educatief niveau;
Overwegende dat niets psychologisch en lichamelijk geweld rechtvaardigt dat aan kinderen wordt
aangedaan, en zeker niet hun opsluiting, zelfs als het van zeer korte duur en onder betrekkelijke
menselijke omstandigheden gebeurt; Overwegende dat de kinderen als kinderen moeten behandeld
worden, in overeenstemming met het internationale recht;
Overwegende dat een kind niet op basis van zijn migratiestatuut, noch op basis van dat van zijn ouders
niet in hechtenis kan genomen worden;
Overwegende dat Watermaal-Bosvoorde zich « Gastvrije gemeente » heeft verklaard op 21 februari
2018;
Overwegende dat de Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde niet onverschillig kan blijven
tegenover deze vrijheid dodende reglementering in strijd met verschillende verbintenissen die door ons
land zijn aangegaan;
Overwegende dat de oppositie tegen opsluiten van minderjarigen door talrijke burgers van WatermaalBosvoorde wordt gedeeld en trouwens, eveneens door talrijke verenigingen of instellingen, waaronder
de algemene Vertegenwoordiger aan de rechten van het kind en UNICEF, via zijn platform «Men sluit
een kind niet op. Punt » (www.onnenfermepasunenfant.be)
De Raad besluit:
Artikel 1: Om zich krachtig te verzetten tegen de opsluiting van kinderen in ons land op basis van hun
migratiestatuut of van dat van hun ouder of voogd. Om met kracht te herinneren dat alle kinderen als
kinderen behandeld moeten worden, dat zij moeten vrij zijn en vrij blijven, verzorgd en beschermd
blijven, dat zij van gelijke rechten genieten, en dat zij in geen enkel geval van hun ouders kunnen
gescheiden worden.
Artikel 2: Om zich te verzetten opdat, op het grondgebied van de Gemeente Watermaal-Bosvoorde,
een kind wordt aangehouden en op basis van zijn migratiestatuut opgesloten.
Artikel 3: Om van de huidige federale Regering en/of die van na de verkiezingen van 26 mei 2019 het
directe ophouden van opsluitingen van migrerende families met kinderen te eisen en dat zij zich ertoe
verbindt om voor deze een ontvangst in overeenstemming met de menselijke waardigheid, aan de
rechten van de mens en de rechten van het kind te garanderen.
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Artikel 4: Om deze motie te richten aan de Eerste Minister en de Minister belast met asiel en migratie?
Om kopie van deze motie eveneens te richten aan de Voorzitter van de Kamer, de verschillende
parlementaire fracties leiders, de gemeenten die zich « Gastvrije gemeente » hebben verklaard, en alle
gemeenten van de Brusselse regio.
Tristan Roberti wenst tussen te komen: « Ik zou op de vorm willen reageren, eerder dan op de inhoud
want Mevrouw Lepoivre had ons haar project van motie afgelopen week overgemaakt, wij hebben het
natuurlijk met belangstelling onderzocht. Mevrouw Dehaut, die lid van onze groep is, heeft enkele
dagen later deelgenomen aan een vergadering in de lokalen van CNCD, die de instantie is die de
dynamica van de gastvrije gemeenten had gelanceerd. Op deze vergadering, heeft CNCD van zijn wil
geuit om een discussie te relanceren, om een actie met de gemeenten over verschillende vragen in
verband met het migratiebeleid en vooral het vraagstuk van opsluiting van de kinderen weer op gang
te brengen. Wij hebben dan Mevrouw Lepoivre voorgesteld om een werkgroep met de verschillende
groepen van de Gemeenteraad te vormen, zoals dat trouwens werd gedaan op het moment dat wij de
motie « gastvrije gemeente» hebben voorbereid, om de kwestie te behandelen in samenspraak,
globaler en eveneens om met de associatieve wereld te kunnen overleggen, vooral CNCD, teneinde
deze motie met meer overleg te bouwen. Wij kregen niet-ontvankelijkheid op deze vraag en wij
betreuren het ».
David Leisterh: « de timing was goed bekeken. Niet later die zondag heb ik aan een debat over dit
precies punt deelgenomen dat door het burger Platform met een hele reeks sprekers van kwaliteit was
georganiseerd. Tijdens dit debat, heeft Dhr Alexis Deswaef, beheerder van het burger Platform, de
historiek van de situatie herhaald. De wettelijke basis is een wet voorgesteld door Dhr Wathelet en
gestemd 16/11/2011. PS heeft ze niet gestemd maar SP.a en DéFI hebben ze wel gestemd. Deze
wettelijke basis zegt woord voor woord dat dit soort familiale eenheid kan voorzien worden in laatste
instantie en voor een zo kort mogelijke tijd. Deze wettelijke basis inspireert zich van een richtlijn op de
terugkeer die, zij, wel door de PS werd gestemd. Daarin, is duidelijk de mogelijkheid opgenomen van
familiale eenheden te voorzien op korte tijd; andere Europese landen doen het eveneens in laatste
instantie. Bij de MR is men geenszins gesloten voor het idee om de ter beschikking gestelde middelen
voor een alternatieve oplossing te herzien, deze om de open opvangcentra te versterken. Het is één
van de mogelijkheden die op de tafel liggen. De werkgroep die de Heer Roberti voorstelde had de
gelegenheid kunnen bieden om hierover een motie te bespreken en voor te stellen die iedereen kon
ondersteunen. Er is voorts een ander element dat zorgen baart in deze motie, dat is het artikel 2. Zo
heilzaam dat het volgens sommige kan schijnen, ben ik niet overtuigd dat het wettelijk is, dat een
gemeente zich wettelijk tegen dit soort handeling kan verzetten. Het is trouwens wat men geprobeerd
had om in de motie « gastvrije gemeente» te vermijden, die al sprak over deze centra en waar men al
aan de federale Regering vroeg om geen gesloten centra te creëren. U zult zich herinneren dat de MR
deze motie had aangenomen ».
Alexandre Dermine staat erop om de woorden van de Heer Leisterh betreffende de stemming van de
wet van 16/11/2011 te herzien. Hij herinnert eraan dat deze wet het principe bekrachtigt om de
plaatsing van families met kinderen in gesloten centra te verbieden. Dat spreekt volledig het feit tegen
dat DéFI voor een tekst zou gestemd hebben die zo'n maatregel toelaat. Het is slechts als uitzondering
dat een dergelijke opsluiting in de wet is voorzien.
David Leisterh: « Het is op deze uitzondering dat het koninklijk besluit zich baseert en DéFI heeft ook
deze uitzondering aangenomen, dus u had kennis ervan ».
Alexandre Dermine: « Ja, maar het principe vermeld in de wet is het verbod. De wet citeert trouwens
de term van « gesloten centrum » niet, maar spreekt over « een plaats waar de vreemdeling wordt
gedetineerd ». Het is wel degelijk de federale Regering die de keus heeft gemaakt, door een KB, van
kinderen op te sluiten in « een gesloten centrum », wat de wet niet zegt. DéFI heeft nooit de opsluiting
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van kinderen in een gesloten centrum ondersteund ».
David Leisterh: « Ik aanvaard het feit dat het de federale Regering is die de Koninklijke besluiten van
uitvoering van de wet heeft genomen. Maar als u de parlementaire werken van de wet van 2011 leest,
zult u er zeer duidelijk in zien dat er zeer duidelijk over gesloten centrum sprake was in de
uitzondering ».

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
24 stemmers : 19 positieve stemmen, 5 onthoudingen.
Onthoudingen : Hang Nguyen, Jean-François de Le Hoye, Cécile Van Hecke, David Leisterh, Gabriel
Persoons.

20

Interpellatie van Dhr Laurent Van Steensel betreffende de werken in de Onze-LieveHeerbeestjeslaan
De Onze-Lieveheersbeestjeslaan is een « GEVOELIGE » verkeersader van de gemeente… die
bepaalde opschuddingen heeft gekend met betrekking tot werken en passageprojecten van bussen.
De bewoners blijven dus wachten op een PARTICIPATIEF project voor de aanpassing van hun laan
zoals dat door het nieuwe College voor elke aanpassing in de wijken werd aangekondigd.
Maar, ten gevolge van de recente huis-aan-huis verdeling, niet gedateerd en niet-ondertekend door het
College van de Burgemeester en Schepenen, hebben de bewoners zojuist vernomen dat de
beveiligingswerkzaamheden voor het oversteken van het kruispunt van de Lieveheersbeestjes en van
de Hoornkeverslaan vanaf 8 mei 2019 zonder enige andere verklaring zullen uitgevoerd worden.
Op maandag 13 mei, maken traceerwerken op het wegennet de uitsprong van stoepen duidelijk alsook
afschaffingen van parkeren.
Een bewoner heeft die dag geprobeerd om de dienst van Openbare Werken te bereiken en, twee maal
heeft men hem geantwoord dat de verantwoordelijke niet aanwezig… was (om aan te vullen wanneer
jij contact met de gemeente zal gehad hebben)
Ziehier mijn vragen:
• Vindt u dat deze tussenkomst overeenstemt met uw beloftes van burger
participatie aangezien er tevoren geen enkel overleg werd georganiseerd,
geen enkele verklaring van aanpassing werd gegeven aan de inwoners van
de Lieveheersbeestjeslaan? Bijvoorbeeld, de weinig expliciete post die niet aangaf of de beveiliging
van de site ging over de toegang of de uitgang van Hoornkeverslaan?! De buurtbewoners begrijpen
deze plotselinge inrichting niet, in de directe nabijheid van de ingang l’Ecole de la Futaie, al beveiligd?
• Denkt u een participatie en informatie vergadering te beleggen teneinde aan de buurtbewoners een
antwoord te geven op hun verwachtingen en aandacht te schenken hun dagelijkse belevingen?
• Hebben deze werkzaamheden een rechtstreeks verband met het project van het Gewest de bus terug
in de Onze-Lieveheersbeestjeslaan te laten rijden?
• Met betrekking tot dit sterk betwiste regionale project door talrijke buurtbewoners en dat
uiteenlopende politieke posities veroorzaakte binnen het
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vorige College, zou u ons de huidige positie van het Schepen College kunnen bevestigen ?
• Tenslotte, zou u de Gemeenteraad kunnen informeren over de gegrondheid
van deze werkzaamheden en van het vervolg gegeven door de Gemeente aan de Regio, met
betrekking over het bus passage project …Heeft de gemeente ja of niet groen licht gegeven aan dit
dossier?
Olivier Deleuze:
« De werkzaamheden over welke u spreekt zijn in werkelijkheid een specifieke aanpassing door de
Regio gesubsidieerd, die erin bestaat om kleine veiligheidswerkzaamheden uit te voeren, die van
vergunningen van stedenbouwkunde zijn vrijgesteld.
In hetzelfde kader, hebben wij een project voor het kruispunt Kolonialelaan - Ortolanenlaan – en
Hazelaarslaan, en het kruispunt van de Jachthoornlaan-de Klokjeslaan ingediend. Het is de dienst van
Openbare Werken die het aanvraagdossier heeft ingediend en het College heeft natuurlijk deze acties
goedgekeurd.
De informatie aan de bewoners over deze werkzaamheden werd via een ondertekend huis-aan-huis
door de gemeentesecretaris gedaan (en niemand anders, daar wij in verkiezingstijd zijn).
De tussenkomst in de Lieveheersbeestjeslaan heeft geen band met het dossier van de buslijn 42,
aangezien zij de beveiliging van de voetgangers oversteken betreft (door de oversteek te reduceren en
door het verbieden van parkeren op minder dan 5m van een voetgangersoversteek te verbieden
overeenkomstig de beschikkingen van het verkeersreglement). Rekening houdend met de nabijheid
van een school en een uitrusting (kerk), werd deze tussenkomst onder andere weerhouden.
Als, zoals u het noteert, de school overgang wordt beveiligd, waarom zouden de andere overgangen
het niet kunnen zijn? Bovendien is een goed gemarkeerde voetgangersovergang met een stoep
uitbreiding eveneens een middel om de circulatie te bedaren, wat door de inwoners van deze laan
wordt gevraagd.
Wij zijn niet van plan om een participatief proces te leiden op beveiliging van het kruispunt, maar wel
over de buslijn 42 ».
Laurent Van Steensel vindt het spijtig dat de inwoners van de wijk niet werden geraadpleegd ten
opzichte van de al uitgevoerde aanpassingen, omdat de beveiliging van de school la Futaie belangrijk
is. « Het zou meer opportuun geweest zijn om de circulatie te verminderen voor de school van la
Futaie en niet erna, aangezien de transittrafiek die de Terhulpensesteenweg verlaat, eerst la Futaie
voorbijgaat en men vervolgens alle vertragingshulpmiddelen heeft geplaatst, dus is de beveiliging van
la Futaie niet weldoordacht uitgevoerd en had men de burgers geraadpleegd, geloof ik wel dat zij het
college ervan zouden ingelicht hebben ».
Jos Bertrand is verbaasd dat er een herinrichting van het kruispunt Klokjes - Jachthoornlaan is. Hij
duidt aan nooit een huis-aan-huis daaromtrent hebben ontvangen, hoewel inwoner van de wijk. Het
bouwterrein Vivaqua is nog in uitvoering: wanneer zal men het wegennet opnieuw maken in deze
zone? Hoe zal dat georganiseerd worden? Hij stelt eveneens vast dat er een bus van de Europese
school is die het wegennet beschadigt wanneer hij van de Archievenstraat naar de Klokjeslaan draait.
Olivier Deleuze stelt voor aan Jos Bertrand, zijn vraag betreffende de schoolbus op een ander moment
te stellen, om zich niet van de vertrek interpellatie te verwijderen. Hij herinnert eraan dat de gemeente
Watermaal-Bosvoorde in de Brusselse Regio ligt en minder ongevallen met voetgangers en fietsers
(per 1000 inwoners) heeft, omdat men er werkt aan de circulatie bedaring van het verkeer op
verschillende plaatsen. Het is normaal dat mensen die in de wijk Jachthoornlaan - Klokjeslaan Lieveheersbeestjeslaan wonen nog allen de Huis-aan-huis informatie niet hebben gekregen, want de
werkzaamheden zijn niet voor zo dadelijk. Maar effectief en wij eisen het, de gemeente zal op
systematische wijze blijven doorgaan met de werkzaamheden van bedaring van het verkeer in de
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verschillende wijken. De studie van MIVB en de Regio heeft tot doel de verschillende scenario's te
analyseren en om te zien erover welk er de voordelen en de nadelen van zijn, opdat wij een
participatief proces zouden kunnen leiden op een objectieve basis ».

21

Mondelinge vraag van Sandra Ferretti betreffende het Kwartelveld
Evenals ik, hebt u het memorandum van de Chant des Cailles ontvangen. Kunt u ons zeggen of het
college zich gunstig zal positioneren voor dit, met name of u gaat strijden om het constructieproject
dadelijk op te geven?
Olivier Deleuze:
« Ten persoonlijke titel, heb ik me tegen de bouw van de chant des Cailles uitgesproken, omdat er zich
een zeer indrukwekkend en belangrijk programma van stadslandbouw voor het leven van de gemeente
en de sociale cohesie voert.
Voorts hebben het College en de Raad besloten om een BBP aartshertog uit te voeren teneinde
urbanistische en met het milieu verband houdende voorschriften te bepalen, om de dichtheid te
beheersen en een redelijk effect via de implementatie van een verslag over de milieuweerslagen te
waarborgen omvattend een luik betreffende de mobiliteit;
De conclusies van het BBP zullen met het SAULE onderzoek (Symbiose Landbouw Huisvesting
Ecosysteem) rekening moeten houden dat het huidige programma in gevaar zou kunnen brengen.
Uiteindelijk, weet u natuurlijk dat wij op 24 juli 2018 een post van de Regio hebben ontvangen, die
zegt, dat de implementatie van de openbare projecten onder meer voorzien op het Regionaal Niveau
van Huisvesting en het Programma Alliance-Habitat op de perimeter, niet door het BBP in gevaar
gebracht moet worden ».

22

Mondelinge vraag van Laura Squartini betreffende de GAVS.
Op 12 maart ontvingen we een samenvatting van de 4e discussietafel georganiseerd door de Raad van
Bestuur, die een reeks opmerkingen en vragen bevat, die door de Conseil communal consultatif des
aînés werd georganiseerd. Kunt u nader ingaan op de antwoorden die hun worden gegeven? Wat zijn
bovendien de mogelijke gevolgen van de commissie die op 6 mei plaatsvond?
Olivier Deleuze, betreffende de woordtafels :
« Op 17 februari laatstleden hebben wij immers aan GAVS geantwoord wat volgt:

• Eerst betreffende de aanwezigheid van de wijk agenten aan de wijk vergaderingen: wij hebben
geantwoord dat het niet mogelijk is omdat het de leden van het College zijn die de schakel naar
de politie zijn; voorts zijn de personalia van de wijk agenten vermeld op de site van de
gemeente en zulle, wij ze opnieuw in de 1170 publiceren.

• Wat de autopeds betreft, hebben wij aan de scholen geschreven om op het geldende reglement
te wijzen en wij gaan de zones van parking afbakenen. De vennootschappen en de gebruikers
van fietsen of autopeds moeten het verkeersreglement eerbiedigen, en kunnen niet dus in
openbare parken circuleren noch de stoepen versperren.

• Betreffende de zones van problematische verlichting: wij hebben geantwoord, dat het een
verlichting betreft die door Sibelga wordt beheerd. Wij zullen bezoeken verwezenlijken en
verbeteringen voorstellen.
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• Wat de onveiligheid en de camera's betreffen, hebben wij geantwoord dat aan de verbetering
van de veiligheid door de Gemeenschapwacht wordt gewerkt. Wij verwijzen u terug naar dit
uittreksel van onze verklaring van algemene politiek:
« Veiligheid.
Wat de veiligheid betreft, zal de meerderheid de rol van de wijkagenten en de
gemeenschapwachten valoriseren om de Gemeente zo veilig mogelijk te maken. Er is eveneens
voorzien van:

• beter de diensten van techno-preventie te ontwikkelen en bekend maken die door de
plaatselijke politie worden aangeboden;

• als een veiligheidsprobleem zich op terugkerende wijze op een bepaalde plaats voordoet, zal
de plaatsing van toezicht camera's bestudeerd worden;

• de openbare verlichting verbeteren aan de ingangen van de steegjes en op het niveau van de
zebrapadden ».

• Wat de kwestie van beluisteren op het commissariaat betreft, hebben wij geantwoord dat de
burgemeester er de politie zal op wijzen.

• Uiteindelijk, betrof punt 6 de snelle antwoorden op de verzoeken om inlichtingen aan CMM

en aan Vivre Chez Soi, en wij hebben geantwoord dat het goed werd genoteerd en dat het zou
overgemaakt worden.
Hang Nguyen:
« De Commissie van GAVS van 6 mei had voor doel, als elk jaar, om GAVS het mogelijk te maken
om haar activiteiten uiteen te zetten aan de gemeenteraadsleden, om te antwoorden op hun vragen en
over verschillende onderwerpen te spreken. GAVS en ikzelf hebben nota genomen van de
opmerkingen en suggesties die werden geuit.

• Wij kunnen al u mededelen dat de volgende Conferentie op donderdag 17 oktober, om 15:00,
aan het station van Watermaal over het thema “Oud worden in schoonheid en sereniteit“. Een
lichter thema dan de onderwerpen van erfenissen of andere van dit soort, die ten doel hebben
meer gediversifieerd publiek te treffen en die senioren aanspoort om ten volle van het leven te
genieten.

• Betreffende de toegankelijkheid van de Senioren tot de website van de gemeente, hebben wij
een intuïtievere website voor al zijn gebruikers voorzien, eveneens voor senioren die
gemakkelijker activiteiten en diensten zullen kunnen terugvinden die voor hen zijn bestemd.

• Uiteindelijk hebben wij eveneens langdurig gediscussieerd over de communicatiemiddelen

waarover GAVS beschikt om zijn activiteiten te laten kennen en een groter aantal personen te
bereiken, in het bijzonder geïsoleerde senioren. Rekening houdend met onze verplichting om de
wetgeving inzake bescherming van de gegevens (RGPD) te eerbiedigen, kan de gemeente de
adressen van senioren zonder geldige wettelijke basis niet ter beschikking stellen, zoals een
toestemming of een rechtmatig belang. Andere middelen bestaan. GAVS kan, via de diensten en
gemeente VZW’s (Vivre chez Soi, OCMW residentie, Centrale Minder Mobiele, Senioren koffie,
enz), hun leden in kennis stellen van zijn activiteiten. Men zal eveneens een proactieve methode
van communicatie naar de particuliere sector stimuleren (de rustoorden, sportclubs enz).
Uiteindelijk zal de gemeente de activiteiten van GAVS, via de 1170, de website blijven
bevorderen, enz ».
Laura Squartini: « Men had de mogelijkheid vermeld om intergenerationele activiteiten te ontwikkelen.
Zou men een kadaster kunnen hebben van wat in onze gemeente tot stand komt? »
Hang Nguyen neemt er nota van.
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23

Actualiteitsvraag van Jos Bertrand.
« Wij hebben vanmiddag een vergadering met een vereniging van Nederlandstalige senioren gehad.
Deze hebben een uitnodiging voor cursussen van de numerieke Ruimte ontvangen, en vragen zich af
of deze eveneens in het Nederlands worden gegeven. Sommige verwonderen zich eveneens dat de
communicatie van deze advies raad alleen in het Frans tot stand komt. Ik weet dat het moeilijk is
omdat het allemaal vrijwilligers zijn, maar ik zou willen weten of de gemeente hen kan helpen door de
vertalingen te doen en eveneens ervoor zorgen dat de Nederlandstalige eveneens aan deze cursussen
kunnen deelnemen ».
Odile Bury: « De cursussen informatica worden door vrijwilligers gegeven. Om in het Nederlands te
kunnen gegeven worden zouden zich eveneens Nederlandstalige vrijwilligers moeten aanbieden ».
Jos Bertrand: « Kan de gemeente de vertaling in het Nederlands van de documenten van GAVS voor
zijn rekening nemen ? »
Hang Nguyen herinnert eraan dat er Nederlandstaligen zijn in de samenstelling van GAVS.

24

Actualiteitsvraag van Alexandre Dermine.
« Ik heb dit weekend vernomen dat de saga van « het Terras » weer op de gang werd gebracht. Als ik
het goed heb begrepen, is het de vergunning van milieu die door Brussel Milieu is neergelegd, zonder
het akkoord van de minister, dat aan het Terras het mogelijk zou maken om zich toch te organiseren.
Ik denk eraan dat de gemeente een urgentie opschorting van de vergunning van milieu zou kunnen
eisen. Overweegt het college zo'n stap? »
Odile Bury: « Wij stellen ons momenteel de vraag over de mogelijkheid van een beroep en de
eventuele hefboom die wij zouden kunnen gebruiken. Zoal u het zegde, is de situatie uiterst
ingewikkeld. Men bestudeert het ernstig en het is in de handen van onze raad ».

25

Actualiteitsvraag van Laura Squartini.
« Betreffende de werkzaamheden aan de Drie Linden Ruimte: deze bouwwerf is niet beveiligd en
eerbiedigt de affichering verplichtingen niet. Kunt u me hier meer over zeggen ? »
David Leisterh vraagt het woord: « Men heeft zojuist een aanmaning verzonden naar de aannemer, die
een reeks onvoorziene omstandigheden in het beleid van het bouwterrein heeft meegemaakt, maar ook
stoornissen. De werkzaamheden bestonden oorspronkelijk over de installatie van een lift voor
personen met beperkte mobiliteit, die een week moesten duren. Bij uitvoering van de werken is een
muur ingestort, en werden kanaliseringen beschadigd. De onderneming is eveneens in moeilijkheden
gekomen, kortom de bouwwerf is nu sinds een jaar aan de gang. Vandaar de aanmaning».
Laura Squartini: « Kan men minstens deze bouwwerf beveiligen? »
David Leisterh neemt er nota van en zal ter plaatse gaan controleren.
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Opheffing van de zitting om 22:00
De Gemeentesecretaris,

De Voorzitster,

Etienne Tihon

Cécile Van Hecke
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