GEMEENTE VAN WATERMAAL-BOSVOORDE
GEMEENTERAAD VAN 19 JUNI 2018
TOELICHTINGSNOTA
OPENBARE ZITTING

1

Goedkeuring van de notulen van de zitting van 15 mei 2018.
A-20180515-Full_Register-FN-81492.pdf

2

Uit te brengen advies met betrekking tot de plaatsing en het gebuik van tijdelijke
bewakingscamera's gedurende de wedstrijden van de WB 2018.
De Gemeenteraad,
Gezien de nieuwe gemeentewet, onder andere artikel 117 en artikel 135 § 2 ;
Gezien de wet van 21/03/2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en
alle opeenvolgende wijzigingen;
Gezien de beraadslaging van het politiecollege van 26/04/2017 met betrekking tot het gunstig advies
van de korpschef over de installatie van tijdelijke bewakingscamera’s om de veiligheid te garanderen
gedurende grote evenementen ;
Gezien de adviesaanvraag van de politiezone op 15/05/2018 ;
Overwegende dat in het kader van de organisatie van de Wereldbeker 2018, is het voorzien dat de
wedstrijden van de voorrondes van de Rode Duivels op groot scherm uitgezonden worden op het
Andrée Payfa-Fosséprezplein ;
Overwegende dat gevolg dient te worden gegeven aan de aanvraag van de politiezone om tijdelijke
bewakingscamera’s op het Andrée Payfa-Fosséprezplein en rondom te installeren om de veiligheid te
waarborgen gedurende de uitzendingen ;
BESLUIT
Een gunstig advies te verstrekken over de plaatsing en het gebruik van tijdelijke bewakingscamera's
op het Andrée Payfa-Fosséprezplein en rondom voor de periode van 19/06/2018 tot en met
15/07/2018.
Akte te nemen van het besluit van de Burgemeester van 06/06/2018 met betrekking tot de plaatsing
van tijdelijke bewakingscamera's op 07/06/2018 en hun gebruik vanaf 18/06/2018 op het Andrée
Payfa-Fosséprezplein en rondom.
Arrêté du Bgm caméras fr et nl.pdf, camera courrier police 15 5 18.pdf

3

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;
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;
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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 werknemers;
STATUTAIR KADER
Hoger kader:
Overwegende dat tot nu toe slechts twee afdelingshoofdposten A5 in het kader zijn voorzien;
Overwegende dat het nodig zou zijn aan het geheel van de leden van het bestuur comité toe te laten
om op deze promotie aanspraak te kunnen maken;
Overwegende dat het daarom nodig zou zijn om 4 aanvullende posten te creëren;
Departement Openbare werken
Stedenbouwkunde
Overwegend de werkdruk aan de cel stedenbouwkunde toevertrouwd;
Overwegende dat deze belasting het onmogelijk maakt om onverwachte of aanvullende dossiers te
absorberen (als voorbeeld het BBP van de wijk Aartshertogen);
Overwegende dat het noodzakelijk zou zijn om het bestaand team te versterken door de rekrutering
van een technische secretaris Niveau B;
Departement Cultuur-Onderwijs
Dienst Onderwijs:
Overwegende dat de dienst ondersteuning wil bieden aan de digitale ontwikkeling van de scholen;
Overwegend dat het experiment werd geprobeerd in het kader van de rekrutering van een leraar die
zich voor deze missie heeft ingezet gedurende twee jaar.
Overwegende dat de resultaten van dit experiment en de ontwikkeling van de lopende projecten de
versterking vraag via de rekrutering van een administratieve secretaris Niveau B motiveren;
Overwegende dat de toegestane subsidies door de gemeenschap Wallonië-Brussel in verband met de
administratieve ondersteuning aan de school directies de rekrutering toelaten van 5 administratieve
assistenten Niveau C die voor de secretariaat taken zijn bestemd; Overwegende dat het kader slechts 5
van deze arbeidsplaatsen omvat en het passend is er een aan toe te voegen;
Departement van de algemene Zaken
Interne Controle:
Overwegende dat tot nu toe geen enkele post aan deze taak is gewijd.
Overwegende dat de interne controle aan de gemeenten wordt opgelegd door de NGW en dat het
nodig is om haar realisatie uit te voeren;
Overwegende dat de post zou kunnen toevertrouwd worden aan een Administratief secretaris Niveau
A;
Overwegende dat dit dossier ten doel heeft het kader te laten overeenstemmen met de ideale behoeften
van de diensten;
Overwegende dat de toekenning van deze posten slechts mogelijk zal zijn door respect van het
begeleidingsplan en de budgettaire beschikbaarheid;
Overwegende dat dit punt op de vergadering van het Comité van begeleiding van 4/06/2018 werd
besproken;
Gelet op het protocol opgesteld in vergadering van het bijzondere onderhandelingscomité van
05/06/2018;
BESLUIT
Om de volgende wijzigingen van kader goed te keuren:
STATUTAIR KADER
Hoger Kader
- 4 bijkomende posten van afdelingshoofden A5 creëren toegewezen aan de leden van het Bestuur
comité
Departement van Openbare werken
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Stedenbouwkunde:
- Een post van technisch secretaris Niveau B creëren
Departement Cultuur - Onderwijs
Dienst Onderwijs:
- Een administratieve post van secretaris Niveau B creëren (belast met de digitale ontwikkeling in de
scholen en Academies)
- een post van administratieve assistent Niveau C creëren (school secretariaat)
Departement van de Algemene Zaken
Interne Controle
- Een post van administratieve secretaris Niveau A creëren
Modif cadre 2018 impact.xls
4

OCMW - Rekening van het dienstjaar 2017 – Goedkeuring.
De Gemeenteraad,
Gelet op de artikel 117 van de Nieuwe gemeentewet
Gelet de organieke wet van 8 juli 1976 omtrent de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn ;
Gezien de beraadslaging van de 24 mei 2017, zie bijlage, waardoor de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn van Watermaal-Bosvoorde eenparig, de rekening van het dienstjaar 2017 van het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, vast stelt;
BESLIST :
- onderhavige beraadslaging goed te keuren.
NOTE+COMPTE+2017+NL.pdf, NOTE+COMPTE+2017.pdf, Groupe technique Compte 2017.pdf,
Délibé CPAS_Compte pour l'exercice 2017_FR_NL.pdf, Compte+2017+Ratios+annexes.pdf,
COMPTES ANNUELS 2017 CPAS.pdf

5

Grondbedrijf- Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het dienstjaar 2017.
De Gemeenteraad,
Gelet op het Koninklijk Besluit dd 12 september 1977 beslissend dat de gemeentelijke dienst van
verkrijging en vervreemding van onroerende goederen ingericht is vanaf 1 januari 1978 in
Grondbedrijf en beheerd zal worden buiten de algemene diensten van de Gemeente;
Gelet op het besluit van de regering van het Brussels Hoofstedelijk Gewest dd 6 november 2003
betreffende het financieel beheer van de gemeentebedrijven;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 6 februari 2004;
Gelet op de omzendbrief van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dd 4 februari 2005
betreffende het financieel beheer van de gemeentebedrijven;
Gelet op de rekeningen van het gemeentelijk Grondbedrijf voor het dienstjaar 2017, zoals in bijlage bij
deze beraadslaging welke de begrotingsrekening, de balans et de resultatenrekening omvatten;
Op voorstel van het Schepenkollege;
BESLIST
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-de jaarrekeningen van het Grondbedrijf voor het dienstjaar 2017 voorlopig goed te keuren;
-het Schepenkollege te belasten met de publicatie van de jaarrekeningen en het naleven van de
administratieve rechtsvormen voor hun goedkeuring door de Overheid.
Compte budgétaire 2017- Begrotingsrekening 2017.pdf, Bilan 2017.pdf, Copie Bialans en resultaten
2017 déf.xls, Copie Bilan et résultats 2017 déf.xls, Balans 2017.pdf
6

Begrotingswijziging nr 99 voor het dienstjaar 2017.
De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het ontwerp van begrotingswijzigingen nr 99 van dienstjaar 2017;
Overwegende dat zekere begrotingsposten van de begroting voor het dienstjaar 2017 dienen gewijzigd
om te de overschrijdingen van de interne kredieten aan de functionele en economische codes te
regelen;
BESLIST:

•

de begrotingswijzigingen nr 99 van dienstjaar 2017 goed te keuren zoals zij in bijlage
gevoegd zijn.
MB 99 de 2017_Ordinaire_NL.pdf, MB 99 de 2017_Ordinaire_FR.pdf
7

Jaarrekening over het jaar 2017-Afsluiting.
De Gemeenteraad,
Gezien de nieuwe gemeentewet met name artikelen 96, 99 alinea 2., 242, 244
Gezien het Koninklijk Besluit van 02/08/1990 betreffende het algemeen reglement van de
gemeentelijke boekhouding met name artikelen 72 tot 79,
Op voorstel van de schepen van Financiën;
BESLIST
De jaarrekeningen over het jaar 2017, zoals zij gevoegd zijn in bijlage, vast te stellen, met name:
-de begrotingsrekening van het dienstjaar 2017;
-de balans per 31 december 2017;
-de resultatenrekening over het jaar 2017;
-de toelichting bestaande uit het verslag gevoegd bij bovenvermelde documenten;
Rekening 2017 Gewoon.rtf, Rekening 2017 Buitengewoon.rtf, Rekening 2017 Buitengewoon
Samenvatting.rtf, compte 2017 extraordinaire.rtf, compte 2017 ordinaire.rtf, compte 2017 ordinaire
récap.rtf, Rekening 2017 Gewoon Samenvatting.rtf, Bilan Balans Résultats Resultaten.pdf, compte
2017 extraordinaire récap.rtf
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Opname van het algemeen resultaat van de begrotingswijziging nr. 3 van het dienstjaar 2017 op
de begroting van het dienstjaar 2018.
De Gemeenteraad,
Gelet op artikelen 117, 252, 255 van de Nieuwe Gemeentewet en, met name, op artikel 259, dat de
gemeenteraad verplicht de overschotten van de vorige dienstjaren op de begroting aan te brengen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 27 juli 2017 betreffende het opstellen van de begrotingen
2018 van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gezien de gemeentelijke begroting voor het dienstjaar 2018 werd goedgekeurd door de gemeenteraad
tijdens haar zitting van 19 december 2018;
Gezien de brief van 7 februari 2018 van de Minister-President betreffende de gemeentelijke begroting
van het dienstjaar 2018;
Overwegende dat het algemeen resultaat van de gewone dienst van de begrotingswijziging nr. 3,
dienstjaar 2017, 19.802.575,58 euro bedroeg;
Overwegende dat het algemeen resultaat van de gewone dienst voor het dienstjaar 2018,
22.353.112,65 euro bedraagt;
Overwegende dat het algemeen resultaat van de gewone dienst voor het dienstjaar 2018 geen rekening
houdt met begrotingswijziging nr. 3 van het dienstjaar 2017;
Overwegende dat het begrotingsartikel 060/951-01 van het dienstjaar 2018 met 531.394,27 euro dient
te verminderen om deze in overeenstemming te brengen met het algemeen resultaat van de
begrotingswijziging nr. 3 van het dienstjaar 2017;
Overwegende dat het opnemen van het algemeen resultaat van de begrotingswijziging nr. 3 van het
dienstjaar 2017 geen impact heeft op het resultaat van het dienstjaar 2018, maar wel een impact heeft
op het algemeen resultaat;
BESLIST:
Het algemeen resultaat van de begrotingswijziging nr. 3 van het dienstjaar 2017, op te nemen in de
begroting van het dienstjaar 2018 en daarvoor het begrotingsartikel 060/951-01 met 531.394,27 euro
te verminderen.
Dit besluit betreft de begrotingswijziging nr. 2 – van het dienstjaar 2018.
Gewone dienst_Samenvattingstabel_Begroting 2018_detail.pdf, MB 2 de 2018_Ordinaire.pdf, Service
ordinaire_Tableau récapitulatif_Budget 2018_détaillé.pdf, BW 2 van 2018_Gewone.pdf

9

Begrotingswijziging nr. 2 buitengewone dienst voor het dienstjaar 2018
De Gemeenteraad,
Gelet op artikelen 117, 240 en 241 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien de gemeentebegroting van het begrotingsjaar 2018 goedgekeurd werd door de gemeenteraad
tijdens zijn zitting van 19 december 2017 en uitvoerbaar werd op 07 februari 2018 door het verstrijken
van de termijn;
Gelet op het ontwerp van begrotingswijziging nr. 2 betreffende de buitengewone dienst van dienstjaar
2018;
Overwegende dat verschillende begrotingsposten van de gewone en buitengewone begroting voor
dienstjaar 2018 dienen gewijzigd te worden;
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BESLIST :

• de begrotingswijziging nr. 2 betreffende de buitengewone dienst van dienstjaar 2018 goed te
keuren zoals zij in bijlage gevoegd is.

MB 2 - extra Détail FR.pdf, MB 2 - extra Tableau récap NL.pdf, MB 2 - extra Détail NL.pdf, MB 2 extra Tableau récap FR.pdf
10

Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies – Aanslagjaar
2019.
De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van
toeristische logies, artikel 13;
Gelet op de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hoofdstukken III, IV, V, VI, VII en VIII van Titel I en latere
wijzigingen;
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de
overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening
van het administratief toezicht en latere wijzigingen;
Overwegende dat de gemeente inkomsten moet hebben om zich de nodige middelen te verschaffen
om de uitgaven van haar algemeen beleid te financieren en haar opdrachten als openbare dienst te
financieren;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1:
Er worden voor het aanslagjaar 2019 ten voordele van de gemeente
Watermaal-Bosvoorde, 4384 opcentiemen geheven op de gewestelijke belasting op de
inrichtingen van toeristische logies.
Artikel 2:
De vaststelling en de inning van deze opcentiemen zullen gebeuren
door toedoen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit.
Artikel 3:
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid en aan de
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit doorgestuurd.

11

Belasting van de gewestelijke fiscale administratie met de heffing, de inkohiering, de inning en de
invordering van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van
toeristische logies.
De Raad,
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de ordonnantie van 26 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van
toeristische logies, artikel 13, § 2;
Gelet op besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de
modaliteiten van bepaalde handelingen voorzien door de ordonnantie van 23 december 2016
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betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristische logies, artikel 4/1;
Overwegende dat de gewestelijke fiscale administratie slechts zal instaan voor de heffing, de
inkohiering, de inning en de invordering van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op
de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2019 in zoverre de gemeente voor 30 juni
2018 de wens uit om van deze dienstverlening gebruik te maken;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
BESLUIT:
Artikel 1
De fiscale administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te belasten met de heffing, de
inkohiering, de inning en de invordering van de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de
inrichtingen van toeristisch logies voor aanslagjaar 2019.
Artikel 2
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de mededeling van deze beslissing aan
de gewestelijke fiscale administratie overeenkomstig artikel 4/1 van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde
handelingen voorzien door de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op
de inrichtingen van toeristisch logies.

12

Verenigde Anglicaanse Kerk “Holy Trinity” - Begroting 2018.
De Gemeenteraad,
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op de begroting van het dienstjaar 2018, vastgesteld door de raad van bestuur van de Verenigde
Anglicaanse Kerk “Holy Trinity” in zitting van 11 september 2017 die als volgt kan worden
samengevat:

Gewone ontvangsten
Buitengewone ontvangsten

170.860,00 €
19.608,72 €
190.468,72 €

Vastgestelde uitgaven
Gewone uitgaven
Buitengewone uitgaven
Saldo

44.250,00 €
145.650,00 €
0,00 €
189.900,00 €
568,72 €

Overwegende dat de begroting van 2018 van de Verenigde Anglicaanse Kerk “Holy Trinity” met een
overschot afsluit en er aldus geen tussenkomst gevraagd wordt van de gemeenten;
Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Elsene, in haar zitting van 23 november 2017;
BESLIST:
Een gunstig advies uit te brengen ter goedkeuring voor de begroting van 2018 van de raad van bestuur
van de Verenigde Anglicaanse Kerk “Holy Trinity”, onder voorbehoud van de wijzigingen die
eventueel door de Toezichthoudende Overheid kunnen worden aangebracht.
Deze beraadslaging wordt overgezonden aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig de
ordonnantie van 14 mei 1998 en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli
1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met oog
op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.
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Délibé Ixelles - Budget 2018.pdf, Ixelles - Budget 2018.pdf
13

Verenigde Anglicaanse Kerk - Rekening 2016.
De Gemeenteraad,
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke van de erediensten;
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2016, vastgesteld door de raad van bestuur van de Verenigde
Anglicaanse Kerk "Holy Trinity" in zitting van 25 juli 2017 die als volgt kan worden samengevat:

Gewone ontvangsten
Buitengewone ontvangsten

159.638,59 €
160.203,55 €
319.842,14 €

Vastgestelde uitgaven
Gewone uitgaven
Buitengewone uitgaven

36.510,62 €
124.340,91 €
158.381,89 €
319.233,42 €
608,72 €

Saldo

Overwegende dat de rekening van 2016 van de Verenigde Anglicaanse Kerk “Holy Trinity” met een
batig saldo van 608,72 € afsluit zonder geldelijke tussenkomst van de gemeente;
Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Elsene, in zitting van 21 december 2017;
BESLUIT :
Een gunstig advies uit te brengen ter goedkeuring voor de rekening 2016 van de raad van bestuur van
de Verenigde Anglicaanse Kerk “Holy Trinity”.
Deze beraadslaging wordt overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de
ordonnantie van 14 mei 1998 en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli
1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met oog
op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.
Délibé Ixelles - Compte 2016.pdf, Ixelles - Compte 2016.pdf
14

Verenigde Anglicaanse Kerk - Rekening 2017.
De Gemeenteraad,
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke van de erediensten;
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2017, vastgesteld door de raad van bestuur van de Verenigde
Anglicaanse Kerk “Holy Trinity” in zitting van 05 februari 2018 die als volgt kan worden samengevat:

Gewone ontvangsten
Buitengewone ontvangsten

178.461,68 €
21.273,47 €
199.735,15 €

Vastgestelde uitgaven
Gewone uitgaven
Buitengewone uitgaven

35.548,01 €
120.751,21 €
43.069,94 €
199.369,16 €
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Saldo

365,99 €

Overwegende dat de rekening van 2017 van de Verenigde Anglicaanse Kerk “Holy Trinity” met een
batig saldo van 365,99 € afsluit, zonder geldelijke tussenkomst van de gemeente;
Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Elsene, in zitting van 22 maart 2018;
BESLUIT :
Een gunstig advies uit te brengen ter goedkeuring voor de rekening 2017 van de raad van bestuur van
de Verenigde Anglicaanse Kerk “Holy Trinity”.
Deze beraadslaging wordt overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de
ordonnantie van 14 mei 1998 en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli
1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met oog
op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.
Compte 2017.pdf, Délibé Ixelles - Compte 2017.pdf
15

Kerkfabriek O.L.V. Koningin des Hemels - Rekening van het dienstjaar 2017.
De Gemeenteraad,
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke van de erediensten;
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2017 vastgesteld door de raad van beheer van de O.L.V.
Koningin des Hemels in zitting van 20 maart 2018 die als volgt kan samengevat worden :

Gewone ontvangsten
Buitengewone ontvangsten
Totaal
Vastgestelde uitgaven
Gewone uitgaven
Buitengewone uitgaven
Totaal
Overschot

5.323,49 €
12.965,96 €
18.289,45 €
2.712,94 €
2.931,78 €
1.754,50 €
7.399,22 €
10.890,23 €

Overwegende dat de rekening van het dienstjaar 2017 van de O.L.V. Koningin des Hemels met een
batig saldo afsluit, zonder geldelijke tussenkomst van de gemeente;
BESLUIT:
Een gunstig advies uit te brengen ter goedkeuring van de rekening van het dienstjaar 2017 van de raad
van beheer van de O.L.V. Koningin des Hemels.
Deze beraadslaging wordt overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de
ordonnantie van 14 mei 1998 en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli
1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met oog
op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.
Compte 2017.pdf
16

St-Clemenskerk - Rekening van het dienstjaar 2017.
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De Gemeenteraad,
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke van de erediensten;
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2017, vastgesteld door de raad van beheer van de StClemenskerk in zitting van 29 maart 2018 die als volgt kan samengevat worden :

Gewone ontvangsten
Buitengewone ontvangsten

22.248,36 €
2.028,31 €
24.276,67 €

Vastgestelde uitgaven
Gewone uitgaven
Buitengewone uitgaven

9.760,12 €
9.611,33 €
3.392,84 €
22.764,29 €
1.512,38 €

Overschot

Overwegende dat de rekening van het dienstjaar 2017 met batig saldo afsluit, zonder geldelijke
tussenkomst van de gemeente;
BESLUIT :
Een gunstig advies uit te brengen ter goedkeuring van de rekening van het dienstjaar 2017 van de raad
van beheer St-Clemenskerk.
Deze beraadslaging wordt overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de
ordonnantie van 14 mei 1998 en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli
1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met oog
op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.
Compte 2017.pdf, St Clément_Compte 2017_Concordance financière.pdf
17

St-Hubertuskerk - Rekening van het dienstjaar 2017.
De Gemeenteraad,
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke van de erediensten;
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2017, vastgesteld door de raad van beheer van de StHubertuskerk in zitting van 22 maart 2018 die als volgt kan samengevat worden :

Gewone ontvangsten
Buitengewone ontvangsten

49.073,33 €
3.375,23 €
52.448,56 €

Vastgestelde uitgaven
Gewone uitgaven
Buitengewone uitgaven
Overschot

10.359,08 €
30.953,00 €
0,00 €
41.312,08 €
11.136,48 €

Overwegende dat de rekening van het dienstjaar 2017 met een batig saldo sluit, zonder geldelijke
tussenkomst van de gemeente;
BESLUIT :
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Een gunstig advies uit te brengen ter goedkeuring van de rekening van het dienstjaar 2017 van de raad
van beheer van de St-Hubertuskerk.
Deze beraadslaging wordt overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de
ordonnantie van 14 mei 1998 en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli
1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met oog
op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.
Compte 2017.pdf, St Hubert_Compte 2017_Concordance financière.pdf
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Heilig Kruiskerk - Rekening van het dienstjaar 2017.
De Gemeenteraad,
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke van de erediensten;
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2017 vastgesteld in zitting van 26 februari 2018 door de raad
van beheer van de Heilige Kruiskerk die als volgt kan samengevat worden :

Gewone ontvangsten
Buitengewone ontvangsten

10 886,25 €
6 211,31 €
17 097,56 €

Vastgestelde uitgaven
Gewone uitgaven
Buitengewone uitgaven
Saldo

3 044,39 €
3 424,07 €
50,44 €
6 518,90 €
10 578,66 €

Overwegende dat de rekening van het dienstjaar 2017 van de Heilige Kruiskerk met een batig saldo
afsluit, met geldelijke tussenkomst van de gemeenten Watermaal-Bosvoorde, de Stad Brussel en van
Elsene;
BESLUIT:
Een gunstig advies uit te brengen ter goedkeuring van de rekening van het dienstjaar 2017 van de raad
van beheer van de Heilige Kruiskerk.
Deze beraadslaging wordt overgezonden naar de toezichthoudende overheid overeenkomstig de
ordonnantie van 14 mei 1998 en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli
1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met oog
op de uitoefening van het administratief toezicht, zoals ze vandaag van kracht zijn.
Compte 2017.pdf
19

Retributies voor administratieve diensten verleend aan derden - Reglement - Wijziging.
De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 18/11/2014 met betrekking tot de retributies voor administratieve
diensten verleend aan derden, uitvoerbaar verklaard op 01/01/2015 voor een termijn die verstrijkt op
31/12/2019;
Overwegende dat de administratieve diensten verleend aan derden voor de gemeente lasten
veroorloven is het gerechtvaardigd deze lasten bevatten door de diensten door de begunstigden te
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laten dragen;
Gezien de financiële toestand van de gemeente;
Gezien de Ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van
Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en
tot wijziging van aanverwante wetgevingen;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies
gestemt door de gemeenteraad op 21/10/2014 ;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het Schepencollege;
STELT VAST:
Het volgende fiscaal reglement vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door
aanplakbrief en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :
ARTIKEL 1
De retributie heeft als basis de administratieve diensten verleend aan derden beschreven zoals volgt :
A. BURGERLIJKE STAND – BEVOLKING :

- Aanvragen van het overschrijven
van akten van burgerlijke stand
opgesteld door vreemde
overheden :
- Opzoekingen betreffende
stamboom :
- Opzoekingen van adressen :

- Opzoekingen van adressen :
- Herinschrijving van van ambtswege
door-geschrapten voor zoveel de
herinschrijving niet door een
beslissing van het Schepencollege
ontstaat :
- Foto’s thuis geleverd bij de
uitreiking of hernieuwing van
identiteitstukken aan ouderlingen
of gehandicapten die
zich niet kunnen verplaatsen :
- Documenten ontleend aan het
Nationaal Register :
*Forfaitaire vergoeding verhoogd met :

per akten :
. 2018 : 53,00€
. 2019 : 54,00€
per interventie :
. 2018 : 40,00€
. 2019 : 41,00€
per eenheid wanneer de geboortedatum bekend is :
. 2018 : 9,50€
. 2019 : 9,75€
per eenheid wanneer de geboortedatum niet bekend is :
. 2018 : 11,75€
. 2019 : 12,00€
. 2018 : 38,25€
. 2019 : 39,00€

. 2018 : 14,15€
. 2019 : 14,50€
Derden gedomicilieerd of met
zetel in de gemeente
. 2018 : 15,55€
. 2019 : 15,85€

Andere derden
. 2018 : 18,75€
. 2019 : 19,15€

*Proportionele vergoeding per 100 namen:
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a) Eenvoudige listing
(30 namen per pagina)

. 2018 : 3,75€
. 2019 : 3,80€

. 2018 : 5,90€
. 2019 : 6,00€

b) Volledige listing
(12 namen per pagina)

. 2018 : 7,60€
. 2019 : 7,75€
. 2018 : 7,60€
. 2019 : 7,75€

. 2018 : 11,50€
. 2019 : 11,75€
. 2018 : 11,50€
. 2019 : 11,75€

c) Etiketten

Welke ook de hoeveelheid afgeleverde documenten weze, zal de proportionele retributie van
toepassing zijn voor een minimum van 100 namen en elk deel van honderd zal als honderd
beschouwd worden.
B. STEDEBOUW – MILIEU :

1.Administratieve kosten voor onderzoek van dossier :

a) Nieuw bouwen - Afbraak en/of heroprichting Verbouwing van volume met of zonder
verhooging

. 2018 : 170,00€
. 2019 : 173,50€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig met de
beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50%
verhoogd worden.
De in punt a) vermelde bedragen worden vermenigvuldigd met tien (10) wanneer er geen
voorafgaande aanvraag is.

b) Wijziging (zonder verandering van volume) :
- van de gevel of van het dak
- van het dak door plaatsen van dakvenster
- van ramen (vorm, materiaal, kleur)

. 2018 : 86,00€
. 2019 : 87,75€
Nihil
Nihil

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig met de
beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50%
verhoogd worden.
Voor de in punt b) vermelde wijzigingen zal de te betalen retributie, wanneer er geen voorafgaande
aanvraag is, worden vastgesteld :
. 2018 : 856,00€
. 2019 : 873,00€

c) Plaatsen van :
- uithangbord :
- nieuw uithangbord

. 2018 : 86,00€
. 2019 : 87,75€

- vernieuwing zonder wijziging
- publiciteit verbonden met het uithangbord:
- nieuwe publiciteit
- hernieuwing zonder wijziging
- zonnetent – afdak
- gevelverlichting
- allerlei automaten
- antennes, masten, pylonen en
andere gelijkwaardige structuren

Nihil
. 2018 : 86,00€
. 2019 : 87,75€
Nihil

- windmolens en zonne panelen

Nihil
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- allerlei tuinhuisjes
- afsluitingen
- vastgoed paneel :
- nieuw paneel
- hernieuwing zonder wijziging
- werfpaneel

Nihil
. 2018 : 86,00€
. 2019 : 87,75€
Nihil
. 2018 : 86,00€
. 2019 : 87,75€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig met de
beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50%
verhoogd worden.
Voor de in punt c) vermelde wijzigingen zal de te betalen retributie, wanneer er geen voorafgaande
aanvraag is, worden vastgesteld :
. 2018 : 856,00€
. 2019 : 873,00€

d) Bestemmings- en/of gebruikswijziging :
- wijziging in woning
- wijziging van een woning in een ander
bestemming/gebruik
- wijziging van bestemming/gebruik buiten woning
- richten van terugzones of zijzones in parkeer-,
stationeerzones of inritten

Nihil
. 2018 : 86,00€
. 2019 : 87,75€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig met de
beschikkingen van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50%
verhoogd worden.
Voor de in punt d) vermelde wijzigingen zal de te betalen retributie, wanneer er geen voorafgaande
aanvraag is, worden vastgesteld :
. 2018 : 856,00€
. 2019 : 873,00€

e) Wijziging :
- van de tuinreliëf en/of terugzones en/of zijzones
- van de permeabiliteitspercentage van niet
gebouwde zones

. 2018 : 86,00€
. 2019 : 87,75€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig de beschikkingen
van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd worden.
De in punt e) vermelde bedragen worden vermenigvuldigd met tien (10) wanneer er geen voorafgaande
aanvraag is.

f) Ontbossing

. 2018 : 86,00€
. 2019 : 87,75€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig de beschikkingen
van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd worden.
Het in punt f) vermeld bedrag wordt vermenigvuldigd met tien (10) wanneer er geen voorafgaande
aanvraag is.
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g) Vellen van alleenstaande bomen (per boom)

Nihil

Voor elk vellen zal de te betalen retributie, wanneer er geen voorafgaande aanvraag is, worden
vastgesteld op :
. 2018 : 171,10€
. 2019 : 174,50€

h) Ontginnen van te beschermen gebieden

. 2018 : 86,00€
. 2019 : 87,75€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig de beschikkingen
van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd worden.

i) Gebruik van een terrein volgens artikel 98,10° van het
Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening
(B.W.R.O.)

. 2018 : 86,00€
. 2019 : 87,75€

In geval van aanvraag van wijziging van de aanvraag in onderzoek overeenkomstig de beschikkingen
van Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening zal de te betalen retributie met 50% verhoogd worden.
De bedragen vermeld in punten h) en i) worden vermenigvuldigd met tien (10) wanneer er geen
voorafgaande aanvraag is.

1) Stedebouwkundige inlichtingen

2) Stedebouwkundige inlichtingen en aanvragen tot
dringende verstrekking:

3) Diverse inlichtingen :
4) Verkavelingsvergunning :
5) Stedebouwkundige attestatie :
6) Openbaar onderzoek :
7) Overlegcommissie :
8) Instantiecommissie :
9) Verslagen, effektenstudies :
10) Verlenging van vergunning :
11) Normen rustoorden :
12) Andere door de hogere overheid opgelegde
prestaties :

Zie de bepalingen in artikel 275 van
het BWRO.
Het bedrag voorzien in artikel 275
van het BWRO wordt verdubbeld
in geval van aanvragen tot
dringende verstrekking.
. 2018 : 90,50€
. 2019 : 92,50€
. 2018 : 340,00€
. 2019 : 347,00€
. 2018 : 69,50€
. 2019 : 71,00€

. 2018 : 170,00€
. 2019 : 173,50€

13) Milieuklasse 1 :

. 2018 : 254,00€
. 2019 : 259,00€

14) Milieuklasse 2 :

. 2018: 69,00€ + 18,00 € /rubriek
. 2019: 70,50€ + 18,50 € /rubriek
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15) Milieuklasse 3 :
16) Wijziging van de exploitatie voorwaarden en/of
Verandering van uitbaater :
17) Onderzoek van stedebouwarchieven en andere dossiers
Kosten (zonder kopie, CD-Rom of andere
communicatiemiddel)

. 2018: 90,00€ + 18,00 € /rubriek
. 2019: 92,00€ + 18,50 € /rubriek
. 2018 : 34,55€
. 2019 : 35,20€
. 2018 : 51,50€
. 2019 : 52,50€

C. ALLERLEI :

- Kopieën van plannen (met een minimun
van 1 vierkante meter) :

. 2018 : 6,80€ per vierkante meter
. 2019 : 7,00€ per vierkante meter

- Kopieën van documenten A4 :

. 2018 : 0,16€ per kopie
. 2019 : 0,17€ per kopie

- Kopieën van documenten A3 :
- Levering op CD-Rom :
- Dossiers van candidaturen voor
examens :

. 2018 : 0,29€ per kopie
. 2019 : 0,30€ per kopie
. 2018 : 3,15€ per CD-Rom
. 2019 : 3,20€ per CD-Rom
. 2018 : 6,70€
. 2019 : 6,80€

ARTIKEL 2
Zijn vrijgesteld van de retributie :
- documenten afgeleverd aan behoeftige personen. De behoeftigheid wordt gestaaft met afdoende
bewijsstukken;
- toelatingen voor filantropische, sportieve, filosofische, godsdienstige of politieke manifestaties;
- toelatingen betreffende aktiviteiten die als zodanig aan een belasting of retributie ten gunste van de
gemeente onderworpen zijn;
- documenten gevraagd door de rechterlijke overheden, de openbare besturen en de daarmee
gelijkgestelde instellingen evenals de instellingen van
openbaar nut;
- toelatingen die uitzonderlijk afgeleverd worden gedurende manifestaties die door of met behulp van
de gemeente georganiseerd worden.
ARTIKEL 3
De belasting is verschuldigd door de begunstigde van de verleende dienst.
ARTIKEL 4
Behalve inzake stedebouw moet het bewijs van de betaling, voorafgaand het onderzoek van de
aanvraag door het Bestuur, getoond worden.
ARTIKEL 5
De retributies vastgesteld in onderhavig reglement worden ingevorderd door alle rechtsmiddelen.
ARTIKEL 6
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.
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Aankoop van een vrachtwagen 6x4 met een kraan - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze - Artikel : 421/743-52 - Bedrag : 300.000,00 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 36;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop van een vrachtwagen 6x4 met een kraan”
een bestek met nr. 2018-831 werd opgesteld door de Dienst Werken;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Aankoop een camion 6x4 met een kraan), raming: 198.347,11 euros excl. btw of
240.000,00 euros incl. btw;
* Perceel 2 (Aankoop van containers), raming: 49.586,77 euros excl. btw of 59.999,99 euros incl. btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 300.000,00 euros incl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Overwegende dat deze raming de limieten van de Europese bekendmaking overschrijdt;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, op artikel
421/743-52 van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met lening;
Op voorstel van het Schepencollege;
BESLIST
1.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-831 en de raming voor de
opdracht “Aankoop van een vrachtwagen 6x4 met een kraan”, opgesteld door de Dienst
Werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
300.000,00 euros incl. btw.
2.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
3.
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
4.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en
Europees niveau.
5.
Deze beraadslaging met het oog op de uitoefening van het algemeen toezicht aan de
toezichthoudende overheid over te maken.
6.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2018, op artikel 421/74352 van de buitengewone dienst.
2018_06_01_Bestek+-+Model+3P.doc, Technique.doc, 2018_06_01_CSCH+-+Modele+3P_1.doc
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Terbeschikkingstelling van vaste vuilnisbakken om gestripte zakken te verminderen - Het
reglement in bijlage goed te keuren.
De Gemeenteraad,
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Gelet op de beslissing van het college van 29 mei 2018 vaste vuilnisbakken ter beschikking te stellen
om gestripte zakken te verminderen;
Overwegende dat het nodig is de modaliteiten vast te leggen betreffende de ter beschikking stellen van
vaste vuilnisbakken;
Gezien het ontwerp van het reglement dat bij de onderhavige beraadslaging werd gevoegd ;
Gelet op het artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST:
Het reglement hieronder goed te keuren
Ophaling van huishoudelijk afval – ter beschikking stellen van harde vuilnisbakken
Reglement
Artikel 1 :
Binnen de beperkingen van het huidige reglement en de beschikbare stock stelt de gemeente
Watermaal-Bosvoorde, in het kader van de preventie en het beheer van de ophaling van huishoudelijk
afval, harde vuilnisbakken ter beschikking van zijn inwoners.
Artikel 2 :
Voor de toepassing van dit reglement gebruikt men harde vuilnisbakken met een inhoud van 80 l, met
een niet vastgemaakt deksel, zoals goedgekeurd door het Brussels agentschap netheid, en met zwarte
kleur (opstapelbare bakken) of gelijkaardig model.
Artikel 3 :
De terbeschikkingstelling van een harde vuilnisbak wordt toegekend aan elke inwoner met domicilie
in Watermaal-Bosvoorde, met het engagement om de witte zakken bij de ophaling van het
huishoudelijk afval te beschermen.
De gemeentelijke harde vuilnisbak moet worden geplaatst op het adres van de aanvrager, die de
Gemeente toelating geeft om een controle uit te voeren indien ze dit nodig acht.
De harde vuilnisbakken die gratis ter beschikking worden gesteld, moeten worden opgehaald tegen
afgifte van de hiervoor voorziene bon, hetzij bij de gemeentelijke opslagplaats, hetzij bij de dienst
openbare netheid of bij een van de opslagplaatsen die vermeld zijn op de website van de gemeente.
Artikel 4 :
De Gemeente kent slechts één vuilnisbak per gezin toe. Gelijkaardige vuilnisbakken kunnen worden
verkregen binnen het kader van het vergoedingenreglement voor diensten die geleverd worden aan
derden tegen de prijs van 11 €. Ze worden aldus gemarkeerd met het adres van de persoon en aan huis
geleverd.
Artikel 5 :
De vraag voor een harde vuilnisbak moet worden gedaan via de hiervoor opgestelde bon (ook te
downloaden op de website van de gemeente) bij de dienst Openbare netheid van de Gemeente
Watermaal-Bosvoorde – Maison Haute (3 e verdieping) – Antoine Gilsonplein 2 – 1170 Brussel, van
8u30 tot 11u45 en van 13u45 tot 16u45 (van 7u30 tot 12u45 in juli & augustus) – ter plaatse,
telefonisch (02.674.74.36), of per e-mail (netheid1170@wb.irisnet.be).
Artikel 6
Dit reglement wordt van kracht op ... juni 2018.
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Stadium - Omnisport - Herinrichting van oude cafetaria in dojo - Goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze - Artikel : 764/723-60 - Bedrag : 256.000,00 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
sectoren, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Stadium - Omnisport - Herinrichting van oude
cafetaria in dojo” een bestek met nr. 2018-895 werd opgesteld door de Dienst Werken;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Herinrichting van oude cafetaria in dojo), raming: 195.041,32 euros excl. btw of
236.000,00 euros incl. btw;
* Perceel 2 (Levering Tapijten judo), raming: 16.528,92 euros excl. btw of 20.000,00 euros incl. btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 211.570,24 euros excl. btw
of 256.000,00 euros incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat een deel van de kostprijs gesubsidieerd wordt door Ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest - Plaatselijke besturen - Sport infra - Kruidtuinlaan, 20 te 1035 Brussel en dat
dit deel wordt geraamd op 67% van de uitgave;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, op artikel
764/723-60 van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met lening en subsidie (67 %
van de uitgave);
Op voorstel van het Schepencollege;
BESLIST
1.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-895 en de raming voor de
opdracht “Stadium - Omnisport - Herinrichting van oude cafetaria in dojo”, opgesteld door de
Dienst Werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
211.570,24 euros excl. btw of 256.000,00 euros incl. 21% btw.
2.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
3.
Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Bruxelles Pouvoirs
Locaux - Sportinfra Direction des Investissements, Boulevard du Jardin Botanique, 20 te 1035
BRUXELLES.
4.
Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie (Brusselse Gewest).
5.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
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niveau.
6.
Deze beraadslaging met het oog op de uitoefening van het algemeen toezicht aan de
toezichthoudende overheid over te maken.
7.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2018, op artikel 764/72360 van de buitengewone dienst.
Salle omnisports cafet PROJET.pdf, Salle omnisports situation existante.pdf, Dojo CSCH.doc,
metre.xls, Dojo hall omnisport estimatif.xls, Technische deel.doc, 17CO013 - VGP_01.pdf, CSC Partie
technique.doc, 17CO013 - PSS_01.pdf, Dojo Bestek.doc
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Rooilijnsplan van de wegen van de tuinwijk “Le Logis”. Definitieve aanneming.
De Gemeenteraad,
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 17/04/18 die het rooilijnsplan van de wegen van
de tuinwijk “Le Logis” voorlopig goedkeurt ;
Gelet op het openbare onderzoek die vanaf 02/05/18 tot en met 16/05/18 georganiseerd wordt ;
Overwegende dat er binnen de bepaalde termijn geen bezwaren toegekomen wordt ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet en meer bepaald artikel 117 ;
Op voorstel van het College van de Burgemeester en Schepenen
BESLIST
Artikel 1
Het wordt van de resultaten van het openbare onderzoek kennis genomen.
Artikel 2
Het rooilijnsplan van de wegen van de tuinwijk “Le Logis“ definitief wordt goedgekeurd.
Global 2018 06 01-Plan-01.pdf, 20180601105651065.pdf, Global 2018 06 01-Plan-04.pdf, Global
2018 06 01-Plan-03.pdf, Global 2018 06 01-Plan-02.pdf
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Leningsconventie betreffende het elektronische verkiezingsmateriaal.
De Gemeenteraad,
Gelet het artikel 9 van de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische
stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen ;
Gelet de offerte van Smartmatic International Holding BV van 28 september 2010 in antwoord tot het
bijzonder lastenboek RRN 3/2008 ;
Gelet de raamovereenkomst van 30 januari 2012 afgesloten tussen, enerzijds, de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en,
anderzijds, Smartmatic International Holding BV met als doel de aanduiding van een aankoopscentrale
voor leveringen en diensten inzake elektronische stemming.
Gelet de informatiebrief verzonden aan de gemeenten op 24 mei 2017 door Brussel Plaatselijke
Besturen betreffende de aankoop van het stemmateriaal en het te voorzien bedrag door de gemeenten
in het kader van de aankoop van bijvoeglijk materiaal ;
Overwegende dat de huidige overeenkomst de regeling van de lening van het stemmateriaal
aangekocht door het Gewest beoogt, erin begrepen de voorlopige en definitieve recepties van gezegd
materiaal, alsmede de modaliteiten omtrent de levering, het stokage, de installatie, de controle, het
onderhoud en de herstelling van gezegd materiaal.
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Beslist
De leenovereenkomst van elektronisch stemmateriaal tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
Gemeente Watermaal-Bosvoorde goed te keuren.
Convention de prêt.pdf, geen vertaling van de overeenkomst.pdf
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Overeenkomst met betrekking tot het onderhoud van de nieuwe digitale stemapparatuur ten
behoeve van het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
De Gemeenteraad,
Gelet op de raamovereenkomst die op datum van 30 januari 2012 werd ondertekend tussen
Smartmatic en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Gelet op het feit dat de bedoelde raamovereenkomst bepaalt dat de steden en gemeenten die de nieuwe
digitale stemapparatuur van Smartmatic zullen gebruiken tijdens alle verkiezingen die in de periode
van 15 jaar na ondertekening van de raamovereenkomst worden gehouden, ook verplicht zijn om een
afzonderlijk onderhoudscontract af te sluiten met Smartmatic.
Overwegende dat het artikel 1.1 van gezegde raamovereenkomst vermeld dat « de huidige
raamovereenkomst een aankoopscentrale aanduid, zoals bepaalt in het artikel 2,4° van de Wet van 15
juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten – ten voordele van begunstigen zijnde de gemeenten van België, de Gewesten en de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die via deze leveringscentrale en/of centrale van diensten,
inzake elektronische stemming bij de contractant, kunnen bestellen» ;
Overwegende dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten heeft de hardware van de Brusselse
gemeenten te financieren op basis van het aantal opgestelde stembureaus in elke gemeente bij de
verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en
Gemeenschapsparlementen welke plaats hebben gehad op 25 mei 2014 ;
Overwegende dat een overeenkomst van lening van elektronisch stemmingsmateriaal getekend moet
worden tussen het Gewest en de gemeente Watermaal-Bosvoorde;
Overwegende dat het aanbod van Smartmatic twee delen bevat, te weten verplichte diensten, waarvan
het bedrag bepaald is in functie van het aantal stembureaus en facultatieve diensten;
Dat op basis van het door de vennootschap Smartmatic overgemaakt berekeningstabel, het verplichte
gedeelte geraamd kan worden op 5363.68 euro in 2018, zonder rekening te houden van eventuele
dienstverleningen buiten de kantooruren;
Dat op basis van deze tabel de facultatieve dienstverleningen, inclusief het stokeren van het materiaal,
de levering en de inzameling, de opbouw en de uiteenname, de controle van het materiaal 3 maanden
voor de verkiezingen en de controle na installatie in een verkiezingsjaar en de controle van 10 % van
het materiaal in een niet-verkiezingsjaar, kunnen geraamd worden tot 26915,97 euro in 2018.
Overwegende dat de geplande bedragen aangerekend moeten worden op het artikel 104 124 06;
Overwegende dat de gemeente niet beschikt over geschikte lokalen om het materiaal te stokeren en dat
om organisatorische redenen en effectiviteit, de gemeente de installatie en de uiteenname van de
stembureaus alsmede de contrôle van het stemmateriaal wenst uit te besteden aan de firma Smartmatic.
Beslist
De overeenkomst met betrekking tot het onderhoud van de nieuwe digitale stemapparatuur ten
behoeve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goed te keuren.
Copie de FR-Services+facultatifs_budget-CALCULATOR+-+BXL+.xlsx, Contrat d'entretien
Smartmatic.pdf, Overeenkomst mbt het onderhoud Smartmatic.pdf
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Reglement betreffende de verkiezingsaanplakking.
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De Gemeenteraad,
Gelet op het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en in het bijzonder de artikelen 112, 117, 119, 119bis et 135§2
Gelet op de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven
daden.
Gelet op de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen
of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaalsocialistische regime is gepleegd.
Gelet op de wet van 4 juli 1989 inzake de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven
Gelet op de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven
voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden, de districtsraden en voor de
rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de ordonnantie van 12 juli 2012 betreffende de controle van de mededelingen en de
imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode(gewijzigd door de
ordonnantie van 23 juli 2012).
Gelet op de omzendbrief BHG 26 juli 2012 betreffende de toepassing van de ordonnantie van 12 juli
2012 (gewijzigd door de ordonnantie van 23 juli 2012) betreffende de controle van de mededelingen
en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode;
Gelet op de politieverordening van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(voorheen de besluiten van de Gouverneur genomen ter gelegenheid van elke verkiezing)
Gelet op het algemeen politiereglement;
Onverminderd van de hogere wettelijke beschikkingen;
Overwegende dat de gemeenten de opdracht hebben de handhaving van de openbare orde te
verzekeren voor de inwoners, in het bijzonder in de straten, op openbare plaatsen en in openbare
gebouwen;
Overwegende dat om de gezondheid, de rust en de openbare veiligheid gedurende de
verkiezingscampagne te verzekeren, het belangrijk is om het wildplakken te voorkomen en te
verbieden, hetwelk, boven de beschadigingen, tot een groot visueel verontreiniging leidt en de
openbare orde kan aantasten;
Overwegende dat de Gemeenten de rechtmatigheid van de gelijke behandeling tussen verschillende
democratische partijen moeten verzekeren.
Op voorstel van het College,
Beslist :
Het reglement betreffende de voorwaarden van de verkiezingsaanplakking op de gemeentelijke
verkiezingsborden waarvan de tekst volgt aan te nemen :
Artikel 1 - Voorwerp van het reglement
Huidig reglement draagt op de bepalingen genomen door de gemeentelijke administratie inzake
verkiezingsaanplakking en vervolledigt de bepalingen van het algemeen politiereglement.
Artikel 2 – Definities
Verkiezingsperiode
Per verkiezingsperiode, moet men de periode bepaalt aan het artikel 4 van de wet van 19 mei 1994
inzake beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven (…) begrijpen
Onder verkiezingspropaganda moet elke uitdrukkingsvorm worden begrepen die de propaganda als
voorwerp heeft in naam van kandidaten, lijsten van kandidaten of van partijen bij de verkiezingen.
Onder aanplakking van verkiezingsaffiches moet het aanbrengen worden begrepen op zowel vaste of
mobiele dragers van documenten als andere vermeldingen, onder welke vorm dan ook, waardoor de
verkiezingspropaganda wordt geconcretiseerd.
Artikel 3 : Bepalingen betreffende de verkiezingsaanplakking :
a. Principes : Verkiezingsaanplakking is verboden op de openbare weg, met uitzondering van de
tot dien einde door de gemeentelijke overheid voorziene borden. Deze worden in alle
stadswijken geplaatst 6 weken voor de aanvang van de verkiezingen en ten laatste 20 dagen
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voor de stemming.
De verkiezingsborden of het beschikkend gedeelte bedoeld door het huidig reglement worden
gelijkgesteld met landelijk meubilair. In deze hoedanigheid zal hun vernietiging of hun opzettelijke
beschadiging onder meer door overklaring van affiches of het toevoegen van inschrijvingen bestraft
worden door de bepalingen van het algemeen politiereglement.
b. Ter gelegenheid van de verkiezingen worden panelen (hierna “verkiezingsborden” genoemd)
enkel bestemd voor de kiesaanplakking geplaatst door de gemeentelijke diensten op het
gemeentelijke grondgebied. Het is verboden affiches of andere verkiezingspropaganda op een
bord bestemt voor een andere lijst te plaatsen, op of boven de openbare weg, op de openbare
gebouwen, op kunstwerken, op monumenten, op bomen, op verkeersborden, op
verkeerslichten, op electriciteitspalen, op stadsmeubilair, zelfs met de hulp van touwtjes of
haakjes.
c. Het aanplakken op de gemeentelijke officiële aanplakkingsborden is niet toegelaten. De
overtredingen van die beschikking worden beteugeld met de administratieve geldboetes
vermeld in het algemeen politie reglement
d. De affiches die op het openbaar domein geplaatst werden in overtreding met de bepalingen
van artikel 3 b) van het huidig reglement zullen ten snelste weggenomen worden door de
gemeentelijke administratie op de kosten van de overtreder en, bij gebreke, op kosten van de
verantwoordelijke uitgevers. De reële kosten zullen gefactureerd worden volgens het tarief
van de uitgevoerde werken door de gemeentelijke diensten. De vaststelling zal gebeuren door
de politiediensten of een tot dien einde gehabiliteerde gemeenteambtenaar.
Zal niet worden aangeplakt, elke affiche waarvan de inhoud in overtreding is met :
•
de wet 30 juli 1981 gewijzigd door de wetten van 15 februari 1993, 12 april 1994, 7 mei
1999, 20 januari 2003 eb 10 mei 2007 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie
ingegeven daden;
•
de wet van 23 maart 1995 gewijzigd door de wet van 7 mei 1999 tot bestraffing van het
ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede
wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd;
De affiches die worden aangeplakt in overtreding met het huidige reglement zullen worden verwijderd
door het gemeentepersoneel of de politie op kosten van de overtreders wanneer ze bij heterdaad
betrapt worden. Bij ontstentenis, op kosten van de verantwoordelijke uitgevers
e. De aanplakking dient gedaan te worden door de politieke partijen.
f. Gereserveerde zones voor verkiezingsaanplakking :
De verkiezingsborden bevatten 12 standoorden van 122cm breedte op 244cm hoogte bovenop
dewelke de naam en het nummer van de lijst vermeld staan. Elke lijst beschikt over een standoord.
Indien het aantal aangeboden lijsten hoger is dan 12 zal elke lijst die een gewestelijk
gemeenschappelijk volgnummer heeft bekomen over een standoord beschikken. De verblijvende
standoorden zullen in 2 ingedeeld worden, in de hoogte zodanig bijkomende beperkte affichagezones
aan te bieden. Elke van deze zones zijnde toebedeeld aan een resterende lijst.
Artikel 4 : Publiciteit en inwerkingtreding
Behalve de aankondigings- en publicatiemiddelen op de website van de Gemeente zoals voorzien in
artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet wordt een exemplaar van dit reglement verstuurd naar de
voorzitter van elke politieke partij die een kiezerslijst of inlichtingen omtrent de affichage heeft
gevraagd. De dienst van de verkiezingen zal eveneens een schrijven sturen welke de plaatsen van
verkiezingsaffichage vermelden alsook, in voornemend geval, een exemplaar van het besluit van de
Gouverneur/Regering.
Het huidige reglement is van toepassing op 11 juli 2018.
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Reglement van inwendig bestuur - Zonder auto mobiel in de stad 2018.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, met name het artikel 117;
Gelet op het akkoord gesloten op 7 februari 2018 tussen de burgemeesters van de negentien
gemeenten van het administratieve arrondissement Brussel-Hoofdstad;
Overwegende dat op 16 september 2018 de dag « zonder auto mobiel in de stad » plaatsvindt;
Dat de gemeenteraad beslist om zich bij dit evenement aan te sluiten;
Dat bij deze gelegenheid enkel de personen en de voertuigen die een toelating hebben verkregen, zich
mogen verplaatsen over het hele grondgebied van de negentien gemeenten;
Dat dienovereenkomstig coherentie dient verzekerd bij de uitreiking van doorgangsbewijzen;
Dat een uitbreiding van het aantal stappen die men dient te ondernemen om een doorgangsbewijs te
verkrijgen, een afradend effect kan hebben om het reglement na te leven en tot fraude kan aanzetten;
BESLUIT:
Enig artikel.
Het akkoord dat op 7 februari 2018 gesloten werd tussen de burgemeester van de gemeente
Watermaal-Bosvoorde en de burgemeesters van de achttien andere gemeenten van het administratieve
arrondissement Brussel-Hoofdstad is goedgekeurd.
Accord COnférence des Bourgmestres - 2018.pdf
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