Gemeenteraad
Administratief toezicht

Zitting van 26 januari 2021

HOOGDRINGENDE PUNTEN TOE TE LATEN TOT DE ZITTING
HD 1

2021_GR_00035

Politieverordening van de burgemeester van 20 januari
2021 - Coronavirus - Protocol gegevensuitwisseling
handhaving quarantaineplicht - Bekrachtiging
Aanvaard

Beknopte samenvatting

In het kader van de handhaving van de quarantaineplicht bij corona werd overgegaan tot
ondertekening van het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van
het Agentschap Zorg en Gezondheid naar de stad Halle conform artikel 34/1 van het decreet
van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid. De burgemeester
vaardigde in dit verband een verordening uit op 20 januari 2021. Het protocol trad in werking
op 12 januari 2021.
De gemeenteraad dient deze politieverordening te bekrachtigen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld de politieverordening te bekrachtigen.

OPENBARE ZITTING
Administratie notulen
1

2021_GR_00033

Notulen - Zitting van de gemeenteraad van 7 januari 2021
- Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

De notulen van de gemeenteraadszitting van 7 januari 2021 worden ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Begraafplaatsen
2

2021_GR_00019

Begraafplaats Essenbeek - bovengrondse ontruiming nietgeconcedeerde graven park 1 deel 13 rij 3 t/m 12 - opstart
procedure - Goedkeuring
Goedgekeurd

1/17

Beknopte samenvatting

Gezien de grafrust van 10 jaar overschreden is, wordt voorgesteld om park 1 deel 13 rij 3 tot
en met 12 met 264 niet-geconcedeerde graven op de begraafplaats Essenbeek bovengronds te
ontruimen. De gebruikelijke procedure wordt gevolgd.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de opstart van de procedure voor
bovengrondse ontruiming van de niet-geconcedeerde graven op de begraafplaats Essenbeek
park 1 deel 13 rij 3 tot en met 12.

Gemeenteraad
3

2021_GR_00030

Gemeenteraadscommissie dienstverlening en algemeen
beleid - Wijziging afgevaardigde CD&V fractie ingevolge
ontslag van mevrouw Nicky Van Acker als gemeenteraadslid
- Kennisneming
Kennis genomen

Beknopte samenvatting

In zitting van 24 november 2020 nam de gemeenteraad kennis van het ontslag van mevrouw
Nicky Van Acker als gemeenteraadslid.
Ingevolge haar ontslag als gemeenteraadslid dient zij vervangen te worden als lid van de
gemeenteraadscommissie dienstverlening en algemeen beleid.
Met de voordrachtakte wordt mevrouw Eunice Yahuma Baitoapala namens de CD&V fractie
voorgedragen als stemgerechtigd lid van de gemeenteraadscommissie dienstverlening en
algemeen beleid.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de akte van voordracht van mevrouw
Eunice Yahuma Baitoapala als stemgerechtigd lid van de raadscommissie dienstverlening en
algemeen beleid.
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2021_GR_00031

Gemeenteraadscommissie samenleving - Wijziging
afgevaardigde CD&V fractie ingevolge ontslag van mevrouw
Nicky Van Acker als gemeenteraadslid - Kennisneming
Kennis genomen

Beknopte samenvatting

In zitting van 24 november 2020 nam de gemeenteraad kennis van het ontslag van mevrouw
Nicky Van Acker als gemeenteraadslid.
Ingevolge haar ontslag als gemeenteraadslid dient zij vervangen te worden als lid van de
gemeenteraadscommissie samenleving.
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Met de voordrachtakte wordt mevrouw Eunice Yahuma Baitoapala namens de CD&V fractie
voorgedragen als stemgerechtigd lid van de gemeenteraadscommissie samenleving.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de akte van voordracht van mevrouw
Eunice Yahuma Baitoapala als stemgerechtigd lid van de gemeenteraadscommissie
samenleving.

Integrale veiligheid
5

2021_GR_00020

Algemene Politieverordening - Afficheren huurprijs handhaving via G.A.S. - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Sinds 18 mei 2007 is het verplicht om op elke officiële en publieke mededeling bij een
verhuring van een goed bestemd voor wonen het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de
gemeenschappelijke lasten te vermelden. De bedoeling van de afficheringsplicht is om
kandidaat-huurders te beschermen tegen willekeur of discriminatie door de eigenaarverhuurders die de prijs zouden aanpassen.
Na de periode van sensibilisering wil de stad deze afficheringsplicht nu ook handhaven via
een gemeentelijke administratieve sanctie. Hiertoe wordt de algemene politieverordening
aangevuld met een hoofdstuk 20 "Gelijke toegang tot de huurmarkt" - verplichte
bekendmaking huurprijs.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld de aangepaste algemene politieverordening goed te keuren.

Intergemeentelijke samenwerking
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2021_GR_00021

Haviland - Algemene vergadering - Aanstelling nieuwe
plaatsvervangend afgevaardigde van de stad Halle Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

In zitting van 26 november 2019 werd mevrouw Nicky Van Acker als plaatsvervangend
afgevaardigde van de stad Halle aangesteld in de algemene vergadering van Haviland.
Ingevolge haar ontslag als gemeenteraadslid dient een nieuwe plaatsvervangend
afgevaardigde te worden aangesteld.
Voorstel
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Aan de raad wordt voorgesteld een nieuwe plaatsvervangend afgevaardigde van de stad Halle
aan te stellen in de algemene vergadering van Haviland.

Juridische zaken
7

2021_GR_00008

Opstalrecht kinderdagverblijf Toverbos - Verlenging Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Op 25 oktober 2016 heeft de gemeenteraad het ontwerp van de opstalakte goedgekeurd
waarin een recht van opstal wordt verleend aan vzw Solidariteit voor het Gezin (op heden vzw
I-Mens) voor het tijdelijk inplanten van hun containers van het kinderdagverblijf Sloeberbos
(op heden Toverbos) aan het kaaskot tot 31 december 2019.
Op 28 april 2020 keurde de gemeenteraad de opstalakte houdende de verlenging van het
opstalrecht goed tot en met 31 maart 2021 omwille van vertraging in het nieuwbouwdossier.
Door de coronamaatregelen loopt hun bouwdossier opnieuw vertraging op en vragen zij de
verlenging tot en met 30 september 2021.
Voorstel:
Aan de raad wordt voorgesteld de verlenging van het opstalrecht goed te keuren.
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2021_GR_00022

Lembeek-Noord – verkoop perceel Halle 1, sectie E, 113G2
- ontwerpakte - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Resolve NV wenst het kleine restperceeltje Halle 1, sectie E, 113G2 met een oppervlakte van
42,59m² aan te kopen voor 4471,95 euro . Het smalle driehoekige perceeltje is gelegen in het
nieuwe PRUP Lembeek Noord. Resolve NV is eigenaar van de omliggende percelen.
De notaris heeft hiervoor een ontwerp van akte opgemaakt.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld de ontwerpakte goed te keuren.
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2021_GR_00023

Zuiderstraat-Fonteinstraat – erfdienstbaarheid ingevolge
vergunning BL/2015/237 - ontwerpakte - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

In uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning met kenmerk BL/2015/237 dient een
erfdienstbaarheid te worden gevestigd enerzijds voor de verlegde ingebuisde gracht op het
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perceel kadastraal gekend Halle 5, sectie C, 401A en anderzijds voor de aangelegde
fietsersverbinding tussen de Zuiderstraat en de Fonteinstraat op hetzelfde perceel waarmee
uitvoering wordt gegeven aan het gemeentelijk RUP Lembeek Dorp.
Hiervoor werd een ontwerp van akte opgemaakt.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld de ontwerpakte goed te keuren.
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2021_GR_00024

Gebouwencomplex Roggemanskaai 8 - Onderhandse
verkoop - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

In zitting van 8 september 2020 besloot de gemeenteraad om het gebouwencomplex met adres
Roggemanskaai, 8 onderhands te verkopen in mededinging.
Er werden twee biedingen ontvangen. De kandidaat-koper met het hoogste bod wordt
uitgenodigd een onderhandse verkoopovereenkomst te tekenen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld de verkoopovereenkomst goed te keuren.
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2021_GR_00025

BPA Stroppen - Ruilovereenkomst ontsluitingsweg Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Stad Halle wenst het gebied gelegen langs de oostelijke kant van de Brusselsesteenweg te
Halle conform het BPA Stroppen te ontsluiten en zal de hiervoor uitgetekende wegenisroute
aanleggen.
Er rest nog één perceel van circa 13 680 m², eigendom van NV VLG Support, waarvan de
stad een gedeelte van 1236 m² minnelijk wenst te verwerven voor de aanleg van de nieuwe
Stroppenweg, samen met de daarop aanwezige loods. Hiervoor werd een ruilovereenkomst
opgemaakt waarbij de NV VLG Galmart deze grond die noodzakelijk is voor de wegenis ruilt
tegen de restanten van de percelen van de reeds aangekochte arbeiderswoningen aan de
Brusselsesteenweg na aanleg van de nieuwe Stroppenweg. De ruil gebeurt zonder oplegsom.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld de ruilovereenkomst goed te keuren.

Mobiliteit
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2021_GR_00003

Aanvullend politiereglement - Vlieringendreef en Den
Booien – snelheidsbeperking en gewichtsbeperking Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Voorgesteld wordt om in Den Booien en de Vlieringendreef een snelheidsbeperking tot 30
km/uur in te voeren en de gewichtsbeperking in de Vlieringendreef aan te passen van 1,5 ton
naar 3,5 ton.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld het aanvullend politiereglement goed te keuren.

13

2021_GR_00010

Aanvullend politiereglement - Lenniksesteenweg Aanbrengen zebrapad - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Voorgesteld wordt om op de Lenniksesteenweg ter hoogte van het kruispunt met het
Windmoleken een zebrapad aan te brengen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld het aanvullend politiereglement goed te keuren.
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2021_GR_00011

Aanvullend politiereglement - Haakstraat - Instellen
eenrichtingsverkeer - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Om het sluipverkeer te weren werd in 2020 in de Haakstraat bij wijze van proef
eenrichtingsverkeer ingesteld. De situatie werd nu geëvalueerd.
Een meerderheid van de respondenten is pro, de leefbaarheid en de veiligheid in het algemeen
verhogen, het sluipverkeer wordt geweerd en er zijn bijkomende ecologische voordelen. Ook
Beersel wenst het eenrichtingsverkeer te behouden.
Om die redenen wordt voorgesteld de proefopstelling definitief te maken en definitief
eenrichtingsverkeer in te stellen in de Haakstraat.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld het aanvullend politiereglement goed te keuren.
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2021_GR_00029

Aanvullend politiereglement - A. Puesstraat parkeerregeling - Goedkeuring
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Goedgekeurd
Beknopte samenvatting

Er werd naar aanleiding van een aantal meldingen over het tekort aan parkeerplaatsen in de A.
Puesstraat een rondleiding gedaan om te bekijken of er parkeerplaatsen kunnen bijgemaakt
worden. Het aantal potentiële bijkomende parkeerplaatsen is beperkt.
Voorstel is om de parkeerstroken in de A. Puesstraat uit te breiden met volgende plaatsen:
2 plaatsen voor eerste parkeerplaats komende vanaf de N7
1 plaats ter hoogte van huis met huisnummer 499
1 plaats ter hoogte van grond naast nummer 477.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld het aanvullend politiereglement goed te keuren.
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2021_GR_00032

N6 (Bergensesteenweg en A. Demaeghtlaan) en N7
(Edingensesteenweg) - Aanvullend politiereglement aanbrengen zebrapaden en snelheidsverlaging Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Het Vlaams Gewest heeft in het verleden een aantal beslissingen genomen met betrekking tot
zebrapaden op de N6 en de N7: het aanleggen van een zebrapad op de N6 ter hoogte van
GEA, de aanleg van 2 zebrapaden op de N6 , één ter hoogte van de Ziekenhuislaan en één
tussen de Fabriekstraat en de A. Ardevelstraat en de aanleg van 2 nieuwe zebrapaden op de
N7 ter hoogte van Wilgenveld. Voorstel is om deze op te nemen in een aanvullend
politiereglement.
Omdat het zebrapad op de N6 ter hoogte van GEA ligt op een plaats waar er 70 kilometer per
uur mag gereden worden, is het aangewezen om de snelheid hier te verlagen tot 50 kilometer
per uur.
Voorstel:
Aan de raad wordt voorgesteld het aanvullend politiereglement goed te keuren.
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2021_GR_00034

Aanvullend politiereglement - Parkeerbeleid binnengebied
Halle - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Op 8 september 2020 keurde de gemeenteraad de principes goed voor een nieuw
parkeerbeleid voor het binnengebied van Halle. De principes volgden uit de langetermijnvisie
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die de gemeenteraad op 27 juni 2017 goedkeurde en vormden de basis voor de
concessieopdracht die op diezelfde gemeenteraad goedgekeurd werd.
Op 15 december 2020 keurde de gemeenteraad het retributiereglement goed dat vanaf 2021
ingaat.
De concessiehouder bezorgde ons een signalisatievoorstel. Het signalisatievoorstel voldoet
aan het basisbeginsel waarvan het nieuwe parkeerbeleid uitgaat, namelijk: eenvoudig,
overzichtelijk en uniform parkeerbeleid. Er wordt gestreefd naar eenvoud door zowel de
parkeerregimes als de zoneringen te beperken tot een minimum. De tarifering moet
overzichtelijk zijn. Daarnaast beogen we een wildgroei van verkeerssignalisatie tegen te gaan
en wordt wildparkeren tegengegaan door infrastructurele ingrepen.
De hoger genoemde principes werden concreet uitgewerkt in een signalisatieplan en
aanvullend politiereglement.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld het aanvullend politiereglement goed te keuren.

Personeel
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2021_GR_00026

Poolstok - Ondersteuning op vlak van Personeel en
organisatie - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Stad en OCMW Halle zijn aandeelhouder van Poolstok, het vroegere Jobpunt Vlaanderen.
Via dit aandeelhouderschap zijn zij in de mogelijkheid om via raamovereenkomsten
samenwerkingen af te sluiten met externe firma 's zonder zelf de marktraadpleging te moeten
organiseren. Het aanbod is de laatste jaren enorm uitgebreid en daardoor zijn er tal van
bijkomende mogelijkheden tot samenwerking. Poolstok voorziet zo ook ondersteuning op
vlak van personeel en organisatie.
Voorstel is om in de verschillende domeinen van de dienstverlening die ze aanbieden een
beroep te doen op de samenwerking met Poolstok.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de samenwerking met Poolstok in de
verschillende domeinen van hun dienstverlening.
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2021_GR_00027

Externe ondersteuning - Stadsontwikkeling - Aanstelling
externe consultant voor opvang van afwezigheden binnen
de sector - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
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Op dit moment ontbreken in de sector Stadsontwikkeling een aantal belangrijke schakels op
vlak van dagelijkse leiding van de sector en op het vlak van projectmanagement.
In 2020 werd er reeds een samenwerking opgezet met Mondea via een raamovereenkomst van
Poolstok, met als doel op korte termijn te kunnen anticiperen op een aantal tekorten binnen de
personeelsbezetting. Daarnaast werd beslist om een benchmark onderzoek te laten uitvoeren
zodat een nieuwe organisatiestructuur kan uitgetekend worden. In afwachting hiervan is het
voorstel om de samenwerking met Mondea, via de raamovereenkomst van Poolstok, verder te
zetten in 2021.
Voor de periode van 1 januari tot 31 december 2021 worden consultants ingeschakeld, elk
voor hun eigen expertise (enerzijds dagelijkse leiding, anderzijds projectopvolging). Zij zullen
alternerend aanwezig zijn gedurende 5 dagen per week.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld de verderzetting van de samenwerking met Mondea voor de
inschakeling van consultants, via de raamovereenkomst van Poolstok, goed te keuren.

Toelagen
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2021_GR_00028

Nominatieve subsidies - Vaststelling - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Conform het decreet over het lokaal bestuur kent de raad de nominatieve subsidies toe.
Voorstel is om de toelage aan de moskee goed te keuren voor het werkingsjaar 2020. Deze
toelage wordt jaarlijks uitbetaald conform eerdere beslissingen tot wanneer de Moskee
Arrahman Halle vzw erkend is door de Vlaamse overheid én een subsidie ontvangt van een
andere overheid.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld de nominatieve subsidie aan Moskee Arrahman Halle vzw
goed te keuren.

Welzijn
21

2021_GR_00013

Samenwerking tussen het Agentschap integratie en
inburgering en de Stad Halle Samenwerkingsovereenkomst en addendum voor
ondersteuning in het traject om te komen tot een
antiracisme beleid - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Het Agentschap integratie en inburgering ondersteunt lokale besturen en organisaties in hun
beleid en bij acties om beter om te gaan met de groeiende etnisch-culturele diversiteit. Het
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agentschap vraagt om de ondersteuning die zij bieden en de wisselwerking die er is tussen hen
en de stad Halle te bevestigen in een samenwerkingsovereenkomst.
De samenwerking betreft enerzijds de dienstverlening aan personen met een
migratieachtergrond en anderstaligen en anderzijds het voeren van een intern
diversiteitsbeleid binnen het lokaal bestuur. Een aantal diensten wordt gratis aangeboden
Daarnaast kan het schepencollege betalende dienstverlening inkopen voor de ondersteuning
van het Halse integratie-en inburgeringsbeleid.
Aan de overeenkomst wordt een addendum "procesbegeleiding dekolonisatie stad Halle"
toegevoegd met concrete acties met aandacht voor de symbolen van de kolonisatie in
openbare ruimtes.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld de samenwerkingsovereenkomst en addendum goed te
keuren.
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2021_GR_00015

Schoolondersteuning Halle - Overheidsopdracht "Organiseren van trajecten in basis en/of secundair
onderwijs in Halle met het oog op de aanpak van
probleemgedrag van leerlingen, het bevorderen van een
positief schoolklimaat, verminderen van schooluitval en
definitieve schooluitsluiting.” - Bestek, raming en wijze van
gunnen. - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Om een marktraadpleging te doen voor de opdracht “Organiseren van trajecten in basis en/of
secundair onderwijs in Halle met het oog op de aanpak van probleemgedrag van leerlingen,
het bevorderen van een positief schoolklimaat, verminderen van schooluitval en definitieve
schooluitsluiting”, werd een bestek opgesteld.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
De raming bedraagt € 373.840,00 (vrijgesteld van btw).
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld het bestek, de raming en de wijze van gunnen goed te keuren.

Informatieveiligheid
HD 1

2021_GR_00035

Politieverordening van de burgemeester van 20 januari
2021 - Coronavirus - Protocol gegevensuitwisseling
handhaving quarantaineplicht - Bekrachtiging
Goedgekeurd
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Beknopte samenvatting

In het kader van de handhaving van de quarantaineplicht bij corona werd overgegaan tot
ondertekening van het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van
het Agentschap Zorg en Gezondheid naar de stad Halle conform artikel 34/1 van het decreet
van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid. De burgemeester
vaardigde in dit verband een verordening uit op 20 januari 2021. Het protocol trad in werking
op 12 januari 2021.
De gemeenteraad dient deze politieverordening te bekrachtigen.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld de politieverordening te bekrachtigen.

INITIATIEFRECHT

IR 1

2021_MV_00001

Mondelinge vraag van raadslid Benjamin Swalens: toestand
waterleiding Halle- Mondelinge vraag
Behandeld

Toelichting

De buurt van het Heuvelpark (oa Heuvelpark, Reynaertweg, Vandenschriekstraat...) wordt
met zekere regelmaat geteisterd door lekken in de waterleiding. Hierdoor ervaren de bewoners
hetzij tijdelijk minder druk op het water of in het slechtste geval een periode zonder water uit
de kraan.
Uiteraard wordt steeds een herstelling voorzien maar men kan zich toch de vraag stellen over
de staat van de leidingen als er om de zo veel tijd een lek blijkt te zijn. Volgens de info die ik
verkreeg is het Halse waterleidingennetwerk verouderd. Zo zou de hoofdleiding een honderd
jaar oude gietijzeren buis zijn met diameter 75cm.
Water is Vlaanderen misschien geen schaars goed, hoewel de zomers stilaan anders doen
vermoeden, het is en blijft een kostbaar goed.

Wie is eigenaar van de waterleidingen, de stad Halle of de Watergroep?
Waarschijnlijk verschilt de ouderdom van leidingen van plaats tot plaats. Klopt het dat de
hoofdleiding quasi 100 jaar oud is?
Van welke leidingen is geweten dat ze aan vervanging toe zijn?
Hoe oud zijn de leidingen rond de wijk Heuvelpark? Uit welk materiaal bestaan deze?
Waarom zijn er in deze buurt zo vaak problemen?
Welke investeringen worden voorzien om het Halse waterleidingennetwerk te moderniseren
en binnen welke periode zouden deze werken moeten plaatsvinden?
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IR 2

2021_MV_00002

Mondelinge vraag van raadslid Sven Pletincx: Lokale
controle quarantaine terugkerende reizigers- Mondelinge
vraag
Behandeld

Toelichting

Eind vorig jaar keurde de Vlaamse regering een decreet goed om de gemeenten de lijsten te
bezorgen van wie in zelfisolatie (besmet) of quarantaine (mogelijk besmet) moet. Lokale
besturen kunnen dan het naleven van de quarantaine controleren en indien nodig kan de
politie zelfs een proces-verbaal uitschrijven als de regels niet worden gevolgd.
Vandaar de volgende vragen. Wordt er in Halle gecontroleerd op het naleven van deze
quarantaineperiode? Hoeveel controles werden er reeds uitgevoerd en hoeveel procesverbalen werden er reeds uitgeschreven op het niet-naleven van deze quarantaineregels?

IR 5

2021_AM_00002

Amendement van raadslid Dieuwertje Poté: Toevoeging
artikel 4- Amendement
Goedgekeurd

Toelichting

Artikel 4. De gemeenteraad van Halle roept alle betrokken overheden op om te pleiten verder
te investeren in maatregelen die iedereen ten goede komen, zowel Brusselaars als nietBrusselaars, waarbij men prioritair verder zal investeren en samenwerken voor de
ontwikkeling van duurzame vervoersalternatieven.

IR 3

2021_MO_00001

Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Mark
Demesmaeker: Motie inzake Brusselse stadstolMotie/voorstel tot beslissing
Goedgekeurd

Toelichting

Volgens het Brusselse project SmartMove zullen pendelaars die vanaf 2022 Brussel
binnenrijden met de wagen een tolheffing plus een kilometervergoeding moeten betalen.
Het systeem bestaat uit een stadstol en daarbovenop een heffing per gereden kilometer die
varieert volgens spits- en dalperiode en het aantal fiscale pk’s van het voertuig.
Voor de Brusselaars komt er een gedeeltelijke compensatie door de afschaffing van de
verkeersbelasting. Voor de Vlaamse (en Waalse) autopendelaars is het een nieuwe
bijkomende belasting. De belasting zal gelden over de volledige oppervlakte van het gewest
en zou kunnen oplopen tot 2.000 € per jaar. In totaal rekent Brussel op een opbrengst van
maar liefst een half miljard euro.
Hoewel de exacte modaliteiten nog bekend moeten worden, is het duidelijk dat het gaat om
een fiscale ongelijkheid en een zuivere belastingverhoging.
Meer dan de helft van de 700.000 Brusselse jobs wordt ingevuld door niet-Brusselaars.
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Van onze stad werken er 5.068 pendelaars in het Brussels gewest (*).
Bijna veertig procent van deze pendelaars gaan naar Brussel met de auto (**). In Brussel zijn
er immers heel veel plaatsen die niet gemakkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.
Voor een werknemer die ’s morgens vroeg met de wagen de kinderen naar school brengt en
daarna doorrijdt om te gaan werken in Brussel, is een alternatief nagenoeg onmogelijk. De
maatregel is dan ook sociaal onwenselijk. Zo is er vandaag voor heel wat pendelaars geen
gelijkwaardige keuze voor de wagen om op het werk te geraken.
De inwoners van Halle gaan ook naar Brussel voor dienstverlening, voor winkels, voor
cultuur. Veel mensen uit onze streek zijn aangewezen op Brussel voor een ziekenhuis. Ze
zouden binnenkort allemaal tol moeten betalen om van zo’n noodzakelijke dienstverlening te
kunnen genieten.
Erger nog is dat de inwoners en ook de gemeente zelf door de onvolledige splitsing van het
gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde nog steeds aangewezen zijn op de
rechtbanken in Brussel. Als die tol er komt, zullen slachtoffers, opgeroepen getuigen en
daders om zich te verplaatsen naar hun proces en om aanwezig te kunnen zijn, binnenkort tol
moeten betalen. Dat is onaanvaardbaar.
Een belasting op het gebruik van de auto in plaats van op het bezit ervan is principieel niet
verkeerd, maar dan moet de pendelaar kunnen beschikken over voldoende alternatieven: een
performant openbaar vervoer, randparkings en park-and-rides, mobipunten, een netwerk aan
veilige en vlotte fietssnelwegen enzovoort. Brussel mag geen kosten doorschuiven naar de
pendelaars van Halle. De impactstudie wijst bovendien uit dat de tol niet in verhouding staat
tot de eventuele tijdswinst door minder files. De welvaart van onze pendelaars gaat er dus
hard op achteruit.
De plannen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om een stadstol in te voeren kwamen
eerder al aan bod in het Vlaams Parlement. Vlaanderen ondernam verschillende pogingen om
tot overleg te komen, maar voorlopig bleven die zonder succes. Begin december keurde het
Vlaams Parlement dan een resolutie goed (***) waarin men de Vlaamse Regering oproept op
om ‘alle juridische middelen’ aan te wenden om ervoor te zorgen dat de stadstol de Vlaamse
pendelaar niet discrimineert. Ook in het Waalse parlement klonk een zelfde oproep.
Het is onaanvaardbaar dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een éénzijdige
belastingverhoging oplegt aan onze pendelaars. We vragen aan deze Raad dan ook om zich
hiertegen te verzetten, en om zoals steeds op te komen voor de belangen van onze inwoners.
Het argument dat Brussel enkel maar gebruik maakt van zijn gewestelijke autonomie is
onjuist omdat ook een het grote impact heeft op de belangen van de andere gewesten. Dit
eenzijdig, zonder onderling overleg en akkoord doorvoeren, is geen goed of positief
nabuurschap.
Via deze resolutie vraagt de gemeenteraad van Halle aan de Vlaamse Regering om aan te
dringen bij de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om actief de dialoog aan te
gaan met de andere gewesten, én met de gemeentebesturen in haar ommeland, over haar
voornemen tot invoering van een kilometerheffing of stadstol.
We pleiten in de eerste plaats voor overleg. Daaruit volgt ook best een
samenwerkingsakkoord. Indien deze dialoog geen oplossing biedt, moet de Vlaamse Regering
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alle juridische middelen aanwenden om ervoor te zorgen dat de pendelaars vanuit Vlaanderen
niet wordt gediscrimineerd.
De gemeenteraad van Halle vraagt bovendien dat haar College van Burgemeester en
schepenen contact opneemt met haar buurgemeenten en Toekomstforum Halle-Vilvoorde om
na te gaan of een gezamenlijk optreden mogelijk is teneinde de Brusselse stadstol te
verhinderen of anderszins de impact ervan op onze pendelaars te minimaliseren.
(*)

Census 2011 – Statbel, algemene Directie Statistiek

(**)

Federale diagnostiek Woon-werkverkeer 2017, FOD Mobiliteit & vervoer

(***) Zie https://www.vlaamsparlement.be/parlementairedocumenten/parlementaireinitiatieven/1449061 voor meer details. De resolutie werd gesteund
door Open VLD, CD&V, Vl.B. en N-VA. De PVDA, Groen en Sp.a onthielden zich.
Niemand stemde tegen.

VOORSTEL VAN BESLISSING

De gemeenteraad van Halle,
Overwegende dat:
- in onze stad meer dan 5.000 inwoners tewerkgesteld zijn in het Brussels Hoofdstedelijk
gewest. Naar schatting bijna 40% daarvan is op de wagen aangewezen om hun werkplek te
bereiken, vaak omdat er geen of onvoldoende alternatieven voor de wagen zijn;
- daarnaast heel wat van onze inwoners geregeld naar Brussel gaan om gebruik te maken van
zaken zoals ziekenhuizen, winkels, openbare diensten of culturele instellingen;
- de totstandkoming van een intelligente kilometerheffing voor lichte voertuigen opgenomen
is in de Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
- volgens die beleidsverklaring de totstandkoming van de kilometerheffing zal leiden tot de
afschaffing van de verkeersbelasting voor de inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest. De pendelaars vanuit Vlaanderen zullen daarentegen onderhevig blijven aan de
Vlaamse verkeersbelasting waardoor ze ongelijk worden behandeld in vergelijking met de
Brusselse pendelaars;
- er voor de uitrol van een stadstol 93 miljoen euro is ingeschreven in de Brusselse
hoofdstedelijke begroting voor 2021;
- de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in haar regeerakkoord aangeeft voorstander te zijn
van overleg en van een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende gewesten;
- de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot op heden op geen enkele manier stappen heeft
gezet om dat voornemen tot overleg en samenwerking te realiseren;
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- het Waals Parlement via een motie de Waalse Regering heeft opgeroepen tot overleg met de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering en, zo nodig, dat te agenderen op het Overlegcomité;
- het Vlaams Parlement eveneens de Vlaamse Regering heeft gevraagd om Brussel op te
roepen de dialoog aan te gaan, en om alle juridische middelen aan te wenden opdat de
Vlaamse pendelaar door de invoering van een kilometerheffing en/of stadstol niet
gediscrimineerd wordt;
BESLUITEN:
Artikel 1. De gemeenteraad van Halle verzet zich tegen de eenzijdige belastingverhoging die
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door een stadstol en kilometerheffing wil opleggen aan
onze pendelaars;
Artikel 2. De gemeenteraad vraagt aan de Vlaamse Regering om:
- aan te dringen bij de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om actief de dialoog
aan te gaan met de andere gewesten, én met de gemeentebesturen in haar ommeland, over
haar voornemen tot invoering van een kilometerheffing of stadstol;
- als de dialoog met de andere gewesten geen oplossing biedt, alle juridische middelen aan te
wenden opdat de pendelaars vanuit Vlaanderen door de invoering van een kilometerheffing
en/of stadstol niet gediscrimineerd wordt;
Artikel 3. De gemeenteraad vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om
contact op te nemen met het burgemeestersoverleg Toekomstforum Halle-Vilvoorde om na te
gaan of een gezamenlijk optreden mogelijk is teneinde de Brusselse stadstol te verhinderen of
anderszins de impact ervan op onze pendelaars te minimaliseren.
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Voorstel tot beslissing van raadsleden Benjamin Swalens,
Eva Demesmaeker: Herdenkingsbos- Voorstel tot beslissing
Behandeld

Toelichting

Op 11 januari werd de kaap van 20.000 coronadoden in België bereikt. Ook heel wat
Hallenaren lieten het leven tijdens de corona-epidemie. Nabestaanden kregen vaak de kans
niet om afscheid te nemen zoals ze dat in normale omstandigheden zouden doen.
Tijdens de eerste lockdown was het soms niet mogelijk om zelfs bij leven een laatste
ontmoeting te hebben met de betreurde.
Nadien volgden strenge maatregelen in verband met de uitvaartplechtigheden waardoor deze
in beperkte kring plaatsvonden en het afscheid niet was wat het verdiende te zijn, hoogstens
het best mogelijke in moeilijke omstandigheden.
Naast de coronadoden in de statistieken is er ook een groep mensen die de impact van corona
op de maatschappij zeer slecht verteerde en tot wanhoop gedreven werd.
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Dit voorstel wil een bos tot stand brengen ter nagedachtenis van de slachtoffers van het
coronavirus. Een bos waaraan iedereen kan bijdragen: iedereen wordt immers uitgenodigd
samen een boom te planten voor een overleden familielid, buur, collega, vriend of vriendin.
Als gemeenschap planten we samen een bos en creëren we zo, tijdens een moment van rouw,
een plek om onze dierbaren waarvan we door corona moeilijk afscheid konden nemen, voor
immer te koesteren.

Voorstel tot beslissing
1. De gemeenteraad geeft aan het college de opdracht om samen met de natuurverenigingen
een geschikte plek te zoeken om een bos ter nagedachtenis van iedereen die het leven liet
tijdens de corona-epidemie te realiseren.
2. Dit bos zal, tijdens een moment van rouw en herdenking, worden aangeplant samen met de
Halse gemeenschap.
BESLOTEN ZITTING
Personeel
23
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Invulling personeelsformatie - Aanstelling Financieel
Directeur - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

In zitting van de gemeenteraad van 7 januari 2021 werd de functie van financieel directeur
vacant verklaard vanaf 1 februari 2021.
Liesje Borremans, momenteel adjunct financieel directeur bij de stad Halle en ook
waarnemend financieel directeur is eerste en enige gerangschikte op de vastgestelde
werfreserve.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld Liesje Borremans met ingang van 1 februari 2021 aan te
stellen als financieel directeur van de stad Halle.

1500 Halle, 26 januari 2021

De secretaris van de Gemeenteraad
de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

De voorzitter van de Gemeenteraad
de heer Bertrand Demiddeleer
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Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer
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