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MINA-raadslid

INSTALLATIE VAN DE MINA-RAAD

Schepen Eddy Vranckaert verwelkomt alle nieuw MINA-raadsleden
02

Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter

Er werd 1 kandidatuur ontvangen voor ondervoorzitter, nl. van dhr. Louis Lamberts.
Voor voorzitter werden er geen kandidaturen ontvangen.
Tijdens de MINA-raad werd navraag gedaan of er kandidaten waren voor het
voorzitterschap.
Mevr. Jacqueline Coeckelberghs wenst zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap
van de MINA-raad.
Er werd overgegaan tot een geheime stemming:
8 stemmen akkoord en 5 stemmen niet aakoord met Mevr. Jacqueline Coeckelberghs als
voorzitter van de MINA-raad.
Mevr. Jacqueline Coeckelberghs heeft zich onthouden.
De MINA-raad was unaniem akkoord met dhr. Louis Lamberts als ondervoorzitter van de
MINA-raad.
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Besluit:
Mevr. Jacqueline Coeckelberghs werd met meerderheid van stemmen verkozen tot
voorzitter van de MINA-raad.
Dhr. Louis Lamberts werd verkozen werd met unanieme meerderheid verkozen tot
ondervoorzitter van de MINA-raad.
03

ADVIESVERLENING BETREFFENDE DE MEERJARENPLANNING

De gemeentebesturen starten op 1 januari 2014 met de Beheers- en BeleidsCyclus (BBC).
Dit werd door de Vlaamse overheid opgelegd.
De gemeente moet een opdeling maken in strategische doelstellingen (lange termijn),
tactische doelstellingen (middellange termijn) en operationele doelstellingen (korte
termijn).
De gemeente heeft 6 beleidsdomeinen waaraan zij de komende 6 jaar zal werken.
Algemene financiering (verplicht)
Algemeen bestuur (verplicht)
Vrije Tijd en Sport (verplicht)
Omgeving (mobiliteit, openbare werken, ruimtelijke ordening, milieu en lokale economie)
Zorg (OCMW)
Welzijn (onderwijs en kinderopvang)
Ter voorbereiding werd in 2012 een omgevingsanalyse gemaakt (begeleid door
studiebureau Q&A). Bij de omgevingsanalyse werden de kansen, knelpunten, zwaktes en
sterktes van de gemeente bepaald. Hieruit is een inspiratienota gevolgd die aan het
nieuwe bestuur werd voorgesteld op 5 december 2012. Hieraan werden de wensen van de
politieke partijen toegevoegd.
Door het bestuur werd een kerntakendebat gevoerd en voor het personeel werd een audit
gehouden.
Op 23/10/2013 werd de bevolking geconsulteerd.
Uit alle consultaties is uiteindelijk het ontwerp van meerjarenplan ontstaan.
In het meerjarenplan zijn de prioritaire doelstellingen opgenomen. Over deze
doelstellingen moet gerapporteerd worden aan de gemeenteraad. Buiten de prioritaire
doelstellingen zijn er niet –prioritaire doelstellingen en de gewone werkingskost. Hierover
moet niet gerapporteerd worden aan de gemeenteraad.
De prioritaire acties worden gekoppeld aan een boekhoudkundig systeem.
De allereerste doelstelling van de gemeente is om opnieuw een gezonde financiële
toestand te krijgen.
Het meerjarenplan is een dynamisch document dat elk jaar kan en zal bijgestuurd worden.
Het is dan ook mogelijk dat er volgend jaar punten worden toegevoegd.
Een aantal punten van het lokaal sociaal beleidsplan zijn opgenomen in de
meerjarenplanning van het OCMW.
Volgende delen van de meerjarenplanning hebben te maken met het milieu aspect:
Een veilige en duurzame gemeente
Het optimaal ter beschikking stellen van het openbaar domein
1.1 Planmatig beheer openbaar domein
1.1.1 Opmaken, uitvoeren en communiceren groenbeleids- en onderhoudsplan eigen
personeelsuren, groene long, pastorijtuin Malderen, zwembad, materiaal voor
de groendienst, communicatie
1.1.2 Onderzoek naar energiezuinige straatverlichting, uitbreiding laadpunten voor
elektrische wagens bij nieuwe infrastructuren energiezuinige verlichting
1.1.3 Verfraaiing begraafplaatsen: toegankelijkheid verbeteren en een groener kleedje
Geven
Na vragen of er subsidies hiervoor zijn?
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1.2 Uitbouwen van openbaar domein als ontmoetingsplaats
1.2.3 Waar mogelijk alternatieve manier van energie omplenteren in openbare
gebouwen
2. Een duurzame en groene gemeente uit bouwen
2.1 Verder uitbouwen van het duurzaamheidsbeleid
2.1.1 Organiseren energiezorgacties
vb. dikke truiendag
2.1.2 Intensieve sensibilisatie actie voor het personeel
Het brandstofverbruik bij de technische dienst proberen te verlagen.
Met geld dat bespaard wordt aan brandstofverbruik mag dan materiaal voor
De technische dienst gekocht worden.
Minder verbruik is = minder CO²
2.1.3 Natuur als podium voor culturele en jeugdactiviteiten
Meer samenwerking met de diensten
Subsidies koppelen: vb. jeugdsubsidies: jeugd beweging die mee help aan dag
van natuur, samenwerking vogelopvang centrum? Peterschap van bos,…
2.2 Verder uitbouwen van de energie- en duurzaamheidsdienstverlening
2.2.1 Uitvoeren burgemeesterconvenant: wordt verder uit gelegd bij agendapunt 06
2.3 Respect voor de natuur en biodiversiteit
2.3.1 Informatie- en educatief centrum over verduurzaming van het stedelijke en
landelijk gebied (landbouw, natuur, plattelandseducatie)
2.3.2 Soortenbescherming: koesterburen, …
2.3.3 Opwaarderen KLE, productiever en vergroenen van het gemeentelijk landschap,
aanplanten corridors
2.3.4 Stimuleren van streekeigen soorten
2.3.5 Sensibiliseren rond de sluiting van de materialenkringloop
zwerfvuilactie, toneel voor de scholen, straat theater, netheidsbarometer,
Compostmeesters, wijkcompostering,…
4. Vlot en veilig verkeer verzekeren met aandacht voor de zwakke weggebruiker
4.2 Londerzeel verder uitbouwen als functionele fiets- en wandelgemeente
4.2.1 uitbouw en periodiek onderhoud trage wegen
Ontwikkelingssamenwerking zit nu ook bij de Milieudienst
Dit zit onder een ‘zorgzame gemeente’ punt 1.1 tot 1.5
Besluit: geen verdere opmerkingen
04

ADVIESVERLENING BETREFFENDE DE BEGROTING 2014

Aanvullingen bij het overlopen van het begrotingsvoorstel 2014
876/124-06 ophalen en verwerken van afval
Voor de scholen dient er geld voorzien te worden voor hun restafval containertje.
Papier en PMD wordt gesubsidieerd door Fost Plus voor de scholen
De containertjes die vroeger op het containerpark staan, zijn nu verhuisd naar ‘achter het
nieuw gemeentehuis’ voor het opruimen van Londerzeel Centrum.
De samenwerkingsovereenkomst: loopt af 2013
Vanaf 2014 geen subsidie meer van 65000 euro.
Deze subsidie werd gebruikt voor duurzaamheidsamtenaar en verschillende acties te
betalen.
Er werd normaal een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voorzien
De nieuwe samenwerkingsovereenkomst zou dan enkel voor grote projecten boven 60000
euro worden.
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Minister heeft nu beslist om de samenwerkingsovereenkomst af te schaffen en dit geld
voor andere zaken te gebruiken
De samenwerkingsovereenkomst zorgde ervoor dat er bepaalde acties werden uitgevoerd
Besluit: De MINA-raad heeft geen verdere opmerkingen en verklaard zich akkoord met de
begroting 2014
05 AKTENAME BETREFFENDE HET BELEIDSPLAN VAN DE INTERCOMMUNALE
INCOVO
Het nieuwe beleidsplan van INCOVO gaat komen op de gemeenteraad van december.
De belangrijkste wijzigingen in het beleidsplan zij:
- Verhoging van de prijs van de huisvuilzakken
grote bruine gaat van 16 euro naar 18 euro
kleine bruine gaat van 8 euro naar 9 euro
- De kleine GFT -zak verkleind van 20l naar 15 l
- Prijs voor groot huisvuil aan huis op te halen verhoogt van 21 euro / m³ naar
22,5 euro/m³
- Snoeihout werd vroeger eenmaal 2 m³ per jaar aanhuis gratis opgehaald.
Vanaf 2014 kan men per gezin eenmaal in voorjaar en eenmaal najaar 2 m³
snoeihout gratis laten ophalen aan huis. Boven deze hoeveelheid geldt een
tarief van 10 euro per m³
- Op het recyclagepark wijzigen de tarieven als volgt:
Lengte koffer of
aanhanger
categorie
Groen afval
Hout, harde
plastic, zuiver
steenpuin
Gemengd bouw en
sloopafval
Groot huisvuil

max. 1,5 m

van 1,5 tot 2 m

Meer dan 2 m

Cat. 1
2,5 euro
0

Cat. 2
7 naar 7,5 euro
10,5 naar 10 euro

Cat. 3
14 naar 15 euro
21 naar 20 euro

0 naar 7,5 euro

10,5 naar 20 euro

21 naar 40 euro

7 naar 7,5 euro

10,5 naar 20 euro

21 naar 40 euro

Men kan nu ook groot huisvuil per stuk aanleveren tegen de kost prijs van 7,5
euro per stuk
De ophaalkalender zal bedeeld worden in de loop van de maand december maar er zullen
geen prijzen vermeld staan op de ophaalkalender.
De prijzen blijven nu vast voor 6 jaar.
Het aanleveren van asbesthoudend materiaal wijzigt ook, vanaf 2014.
Asbest houdende materiaal dient in zakken of afgedekt aangeleverd te worden.
De prijs stijging zijn berekend op basis van de inflatie, index en huidige
verwerkingskosten.
Besluit: De MINA-raad neemt akte van het nieuwe beleidsplan van Intercommunale
INCOVO
Staand van zaken betreffende sluikstort
Er zijn nog altijd dezelfde plaatsen waar er steeds word gesluikstort nl. Robbroekstraat,
speelbos (Marselaerdreef/Zavel), Neeravert
Men is bezig met ontwerp dat INCOVO zelf een gasboete kan geven bij het aantreffen van
gegevens. Zodat zij niet telkens de Politie hiervoor dienen te contacteren.
De blikvangers worden stilletjes aan verwijderd omdat zij versleten zijn en er geen
wisselstukkenmeer van te vinden zijn. Men maakt soms van twee één goede blikvanger en
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deze blijven nog staan waar ze goed gebruikt worden. Ze verdwijnen waar men de
blikvangers steeds misbruikt.
De vuilbakjes worden ook aangepast door een plaatje in de opening te plaatsen, zodat
men geen warenhuiszakjes meer kan dumpen in de vuilbakjes.
06 AKTENAME PRINCIPIËLE DEELNAME AAN HET PROJECT
“INTERGEMEENTELIJKE NATUUR- EN LANDSCHAPSPLOEGEN 2014-2019”
(SAMENWERKING MET VZW PRO NATURA)
De gemeente Londerzeel werkt al enkel jaren met “intergemeentelijke Natuur-landschaps
ploegen. Vroeger met Econet en de laatste jaren was dit Pronatura.
De Landschapsploegen zijn een vorm van sociale te werkstelling.
Enkel voorbeelden van wat de landschapsploegen uit gevoerd hebben:
- Aanleg van boske van Neeravert, later onderhoud
- Aanleg van boske van Kruisheide, later onderhoud
- Planten het geboortebos, later onderhoud
- Ieder jaar zorgen zij ook voor de plaatsing van paddenschermen
Het betreft een samenwerking tussen Provincie, Gemeente en Pronatura.
De provincie heeft een ontwerpovereenkomst voorgelegd.
Het college van burgemeester en schepenen heeft hierop positief geantwoord.
De gemeente Londerzeel engageerde zich voor ½ VTE (voltijds equivalent)
1 VTE= 1450 : de gemeente engageert zich dus voor ½ van 1450 uren = 725 uren
De gemeente betaald hier vanaf 2014 13750 euro voor.
Dit is een prijs stijging ten opzichte van vroeger, vroeger betaalde men hier voor slecht
10000 euro. De prijs stijging komt omdat de provincie nu minder bijpast.
Het college wenst eigenlijk terug in te teken voor 10000 euro, en minder uren dan ½ VTE.
Maar dit is niet mogelijk. ½ VTE is het minimum waarvoor men kan intekenen.
Het tempo van Pronature is wel veel trager dan dat van arbeider van de groendienst.
Maar bij goede opvolging wordt er goed werk geleverd en Pro Nature draagt ook steeds de
ecologische gedachte met zich mee.
Waarom juist Pronatura? En bv. NL Limburg
Pronatura is van de provincie Vlaams Brabant
Pronatura heeft de nodige erkenningen
Pronatura heeft ook een goede samenwerking met het Regionaal Landschap Groene
Corridor.
Het was tevens al beslist om in te tekenen bij Pro Natura.
Als NL netwerk contact had opgenomen.
Er zijn ook gemeente die niet inteken.
Vb. Opwijk en Meise hebben niet ingetekend en zij wensen de markt open te gooien naar
tuinaannemers, beschutte werkplaatsen, Televil ( sociale tewerkstelling via kringwinkel)
Als men intekent is dit voor 6 jaar.
Is dit opzegbaar? Er moet duidelijk in de overeenkomst staan dat dit opzegbaar is.
Als er nog gemeente afhaken gaat de prijs dan stijgen?
Er is rekening mee gehouden dat er gemeente zijn die niet gaan inteken.
Maar als er heel veel gemeente zijn die afhaken kan het wel zijn dat de prijs voor 1 VTE
gaat stijgen.
Besluit: De MINA-raad neemt akte van de deelname aan het project “Intergemeentelijke
Natuur- en Landschapsploegen 2014-2019. Er dient wel duidelijk in het contract vermeld
te worden dat het contract op zegbaar is.
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07

AKTENAME PRINCIPIËLE ONDERTEKENING BURGEMEESTERCONVENANT

De burgemeesterconvenant houdt in dat tegen 2020 20% minder CO2 uitstoot moeten
realiseren.
54 van de 65 gemeenten hebben de Burgemeesterconvenant principieel ondertekend
Het Vito start volgend jaar met nulmeting. Dit gebeurt op kosten van de Provincie.
Het is de bedoeling dat er een klimaatplan wordt opgemaakt voor de gemeente.
Het is de bedoeling dat er actie ondernomen worden om de CO2 uitstoot terug te dringen,
dit op het gebied van mobiliteit, verwarming woningen en bedrijven, uitstoot door
bedrijven, bij gemeentelijke activiteiten.
De Provincie gaat hierbij de nodige begeleiding geven.
De resultaten van de acties dienen gerapporteerd te worden aan Europa.
De gedebuteerde gaat subsidies vrijmaken maar hoe of wat is nog niet bekend.
08

VARIA

Organiseren van open MINA-raad
Voorstel voor onderwerp:
- Cradle to Cradle : Materialen kringloop
Van afvalstof terug tot grondstof
Omdat in het voorstel van de beleidsprioriteiten één van de doelstellingen is
‘een ondernemingsvriendelijk klimaat stimuleren’ en ander doelstelling ‘een
duurzame en groene gemeente uitbouwen’ is (waar de acties van de
burgemeester convenant onder vallen) kunnen deze twee doelstellingen
gecombineerd worden in 1 infoavond.
- Lokale producten en seizoensproducten.
Wat kan je maken met winter groenten?
Eventueel een soort proeverij organiseren met hapjes voor kerst?
De voorkeur van de MINA-raad gaat naar een open MINA-raad rond streekproducten.
Voor kerst de eigen streekproducten nog eens in de kijker zetten.
Het is wel kort om nog een Open MINA-raad te organiseren.
Er kan geen publiciteit meer gemaakt worden in de GIL.
Er kan nog enkel publiciteit gemaakt worden via affiches.
Met enkel affiches gaat men niet veel volk bij elkaar krijgen.
Een open MINA-raad levert 1 punt op voor de samenwerkingsovereenkomst.
Maar een open MINA-raad organiseren zonder succes heeft ook geen zin.
De schepen gaat met Lotte nog bespreken of de we dit extra punt nog echt nodig hebben.
Indien we dit extra punt niet nodig hebben wordt er geen open MINA -raad georganiseerd
Zaaien van een bloemenakker
De gemeente kan in tekenen om bij de provincie voor de aankoop van
bloemenakkermengesel. Dit is een bloemmengsel voor bijtjes en vlinders.
Er wordt gevraagd hoeveel zakjes men zou bestellen.
Er werd voor gesteld om 400 zakjes te bestellen.
Vaste dag om de MINA-raad te organiseren.
De voorkeur gaat naar een maandag
Er kan geen vast maandag gekozen worden omdat Gecoro, woonadviesraad, GRC open
ruimte ook een maandag verkiezen.
Besluit: Er wordt dus MINA-raad georganiseerd op maandag, afhankelijk van welke
maandag er nog vrij is.
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