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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 26 februari 2019  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

Georges Meeus, Marc De Laet, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, 

Anita Moens, Thierry Serrien, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Robbe Carleer, Jeroen Van 

Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert Boey, 

raadsleden. 

 

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse 

Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen. 

. 

Dirk Blommaert, waarnemend algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: Griet Reyntiens, Alain Aelbrecht, Anthony 

Vanoverschelde, raadsleden. 

Herman Bauwens, algemeen directeur 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 56 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering - Goedkeuring 

2. Raad van Bestuur van de Sint-Jozefkliniek - Aanduiden afgevaardigde met 

raadgevende stem 

3. CBE Open school - Aanduiding vertegenwoordiger 

4. Logo Mechelen - Afvaardiging 

5. vzw Sociaal verhuurkantoor OPTREK - Aanduiden afvaardiging van 1 lid in de 

algemene vergadering 

6. VVSG - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger Algemene 

Vergadering 

HRM 

7. Poolstok - Aanduiden afgevaardigde voor de algemene vergadering 

ICT 

8. Cipal dienstverlenende vereniging - Aanduiding van de vertegenwoordiger van 

de gemeente op de algemene vergaderingen 

9. Cipal dienstverlenende vereniging - Vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger van de gemeente op de bijzondere algemene vergadering 

van 22 maart 2019 



2 

Financiën 

10. Samenstelling Raad van Bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

11. Pidpa - voordracht vertegenwoordigers op de (Buitengewone) Algemene 

Vergadering 

12. Pidpa - Buitengewone Algemene Vergadering + aanduiding kandidaat -leden 

Adviescomité A en B - 25 maart 2019 

13. Pidpa - voordracht beheerder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur 

14. Pidpa - voordracht beheerder in de Raad van Bestuur 

15. Fluvius Antwerpen - voordracht vertegenwoordigers op de (Buitengewone) 

Algemene Vergadering 

16. Fluvius - voordracht beheerder in de Raad van Bestuur 

17. Fluvius - voordracht beheerder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur 

18. Fluvius Antwerpen - Buitengewone Algemene Vergadering - 27 maart 2019 

19. Iverlek - voordracht vertegenwoordigers op de (Buitengewone) Algemene 

Vergadering 

20. Iverlek - voordracht beheerder in de Raad van Bestuur 

21. Iverlek - Buitengewone Algemene Vergadering - 22 maart 2019 

22. Vlaamse Waterweg - voordracht vertegenwoordigers op de (Buitengewone) 

Algemene Vergadering 

23. Wegenis- en rioleringswerken verkaveling Keizerstraat - goedkeuring 

ontwerpdossier 

Omgeving 

24. Polder Willebroek - voordracht vertegenwoordigers op de (Buitengewone) 

Algemene Vergadering 

25. Polder Vliet en Zielbeek - voordracht vertegenwoordigers op de (Buitengewone) 

Algemene Vergadering 

26. IGEMO - Voordracht vertegenwoordigers op de (Buitengewone) Algemene 

Vergadering 

27. IGEMO - voordracht kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur 

28. IGEMO - aanduiding van een kandidaat-lid met raadgevende stem in de raad 

van bestuur 

29. IGEMO - vaststelling van de vergoeding voor de leden van de raad van bestuur 

30. IGEMO - Algemene Vergadering - 22 maart 2019 

31. IGEMO - voordracht beheerder Gemeenschappelijke Interne Dienst voor 

Preventie en Bescherming 

32. IVAREM - voordracht vertegenwoordigers op de (Buitengewone) Algemene 

Vergadering 

33. IVAREM - voordracht kandidaat bestuurder raad van bestuur 

34. IVAREM - aanwijzing van een lid met raadgevende stem in de raad van bestuur 

35. IVAREM - samenstelling van het bestuurscomité maatschap MBS 

36. IVAREM - Bijzondere Algemene Vergadering - 15 maart 2019 

37. Aanduiding vertegenwoordiger bekkenbesturen Benedenschelde en Dijle 

38. VVOG - voordracht vertegenwoordigers op de (Buitengewone) Algemene 

Vergadering 

39. Waterschap Rivierenland - Deelbekken Vliet en Zielbeek - voordracht 

vertegenwoordigers op de (Buitengewone) Algemene Vergadering 

40. SM voor Volkshuisvesting - voordracht vertegenwoordigers op de 

(Buitengewone) Algemene Vergadering 

41. Voordracht vertegenwoordiging raad van bestuur voor Volkshuisvesting 

42. Straatnaamgeving - voorstel noordperceel site De Naeyer (B2017/0167) 

43. Straatnaamgeving - voorstel verkaveling site Craenhals (V2016/0002) 
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Leven en reizen 

Burgerteam 

44. Intergemeentelijke samenwerking: PONTES - aanduiding vertegenwoordiger 

algemene vergaderingen bestuursperiode 2019 - 2024 - goedkeuring 

45. Intergemeentelijke Samenwerking: PONTES- aanduiding vertegenwoordiger 

algemene vergadering van 27 maart 2019 en vaststelling mandaat 

Sportdienst 

46. Goedkeuring wijziging statuten + huishoudelijk reglement van de 

intergemeentelijke samenwerking, projectvereniging WIKA, voor de exploitatie 

van zwembad De Druppelteen 

47. Voordracht kandidaat beheerders projectvereniging WIKA 

48. Aanduiding afgevaardigde vzw TC Duvels 

49. Aanduiding afgevaardigde ILV Sportregio Rivierenland 

Toerisme en evenementen 

50. Afgevaardigden Toerisme Scheldeland 

51. Afvaardiging Kempisch Landschap vzw 

52. Aanpassing gemeentelijk reglement braderie Kanaalfeesten 

Welzijn 

Samenleven 

53. Mozaïek reglementen en overeenkomsten 

54. Mozaïek aanpassing huurreglement 

Integrale veiligheid 

55. Samenstelling beheerscomité GASAM 

56. Aanstelling gemeenschapswachten GAS 

 

 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punt 57 werd hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

57. Bijkomende punten 
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Punten van de besloten zitting 

Punten 58 tot en met 59 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

HRM 

58. Pensioen algemeen directeur 

Financiën 

59. Aanstelling van een rekenplichtige voor het Autonoom Gemeentebedrijf 

Willebroek 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering - Goedkeuring 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
29 januari 2019. 
 
 

2. Raad van Bestuur van de Sint-Jozefkliniek - Aanduiden afgevaardigde met 

raadgevende stem 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 
De gemeenteraad besliste op 27 juni 2006 dat een gedeelte van de exploitatie van de 

ziekenhuiscampus te Willebroek kon worden overgedragen naar de vzw Sint-Jozefkliniek, 
Kasteelstraat 23 te 2880 Bornem. 
 
De overeenkomst bepaalt in artikel 5.2 dat een vertegenwoordiger van gemeente of OCMW de 

vergaderingen van de raad van bestuur van de vzw met raadgevende stem mag volgen. 
 

Juridische grond 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2006 houdende goedkeuring van de 
overeenkomst met betrekking tot de gedeeltelijke overdracht van het zorgaanbod van het 
Dodoensziekenhuis AV naar de Sint-Jozefkliniek vzw, inzonderheid artikel 5.2; 
 
Gelet op de statuten van de vereniging zonder winstoogmerk Sint-Jozefkliniek, Kasteelstraat 23, 
2880 Bornem, zoals goedgekeurd in de algemene vergadering van 7 december 2004; 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Marc De Laet, Anita Moens, Serkan Bozyigit, 

Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 
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De gemeenteraad besluit om de heer Bavo Anciaux aan te duiden als vertegenwoordiger “met 

raadgevende stem” om te zetelen in de raad van bestuur van vzw Sint-Jozefkliniek. 

 
 

3. CBE Open school - Aanduiding vertegenwoordiger 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het Centrum voor Basiseducatie - Open School vzw is het door de Vlaamse Gemeenschap erkende 
en gesubsidieerde centrum voor basiseducatie van de regio waartoe Willebroek behoort.  

 
Dit centrum geeft cursussen in basisvaardigheden aan laaggeschoolde volwassenen op 5 
lesplaatsen (Mechelen, Heist-op-den-berg, Lier, Willebroek en Boom) of op verplaatsing bij andere 

organisaties. 
 

Feiten en context 

Bij de aanvang van een nieuwe legislatuur moet worden overgegaan tot de aanduiding van een 

vertegenwoordiger op de Algemene Vergaderingen van CBE Open School vzw, Leopoldstraat 52, 
2800 Mechelen. 
 
Het betreft een onbezoldigd, weliswaar officieel mandaat. Daarvoor is een beslissing van het CBS, 
de gemeenteraad of de OCMW-raad nodig 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Marc De Laet, Anita Moens, Serkan Bozyigit, 

Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad beslist om de heer Murat Oner aan te duiden als gemeentelijke 
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van CBE Open School vzw. 
 

 

Georges Meeus (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 

4. Logo Mechelen - Afvaardiging 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

In 1999 werd het lokaal gezondheidsoverleg voor de regio Mechelen, onder de benaming Logo 
Mechelen opgericht, waarin gemeentebesturen, huisartsen en private partners informatie 
uitwisselen en samen projecten opzetten met betrekking tot gezondheidsvoorlichting en 

sensibilisering rond borst- en baarmoederhalskankerscreening. 
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Feiten en context 

Januari 1999 besliste de gemeenteraad om toe te treden tot de algemene vergadering van de 
Logo.  
 

Juridische grond 

Decreet lokaal bestuur 
 

Adviezen - argumenten 

Aangezien de schepen van welzijn ook bevoegd is voor het lokaal gezondheidsbeleid is dit de meest 
aangewezen mandataris om ons bestuur voor deze materie te vertegenwoordigen.  Vanaf deze 
legislatuur kan er ook een ambtenaar mee worden afgevaardigd. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad beslist om de schepen van welzijn, de heer Bavo Anciaux, bevoegd voor het 
gezondheidsbeleid en bevoegd ambtenaar Lesley De Boelpaep af te vaardigen voor de algemene 
vergadering van Logo Mechelen 
 
De gemeenteraad beslist om als plaatsvervangers, gemeenteraadslid mevrouw Solange Cluydts en 
bevoegd ambtenaar Inge Peeters aan te duiden. 

 
 

5. vzw Sociaal verhuurkantoor OPTREK - Aanduiden afvaardiging van 1 lid in 

de algemene vergadering 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Feiten en context 

Het sociaal verhuurkantoor Optrek vzw heeft een schriftelijk verzoek ingediend om een 
afvaardiging van de gemeente aan te duiden voor de algemene vergadering. 
 

Juridische grond 

De statuten van het sociaal verhuurkantoor Optrek vzw; titel II: Leden, artikels 5 t.e.m. 10. 
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Adviezen - argumenten 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad om de heer Jeroen De 
Jonghe af te vaardigen voor de algemene vergadering van het sociaal verhuurkantoor Optrek vzw. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit om de heer Jeroen De Jonghe af te vaardigen voor de algemene 
vergadering van het sociaal verhuurkantoor Optrek vzw. 
 
 

6. VVSG - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger Algemene 

Vergadering 

Motivering 
 
Feiten en context 
 
Overwegende dat moet worden overgegaan tot de aanduiding van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger van de gemeente Willebroek voor de algemene vergaderingen van de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG), Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen worden de volgende personen voorgedragen, 
teneinde ons bestuur te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen : 

- Vertegenwoordiger : Eddy Moens 
- Plaatsvervanger : Michel Eeraerts 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 
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De raad beslist dat :  

- de heer Eddy Moens wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Willebroek 
op de algemene vergaderingen van de VVSG. 

 
- De heer Michel Eeraerts wordt aangeduid als plaatsvervanger van de gemeente Willebroek 

op de algemene vergaderingen van de VVSG. 
 
 

HRM 

7. Poolstok - Aanduiden afgevaardigde voor de algemene vergadering 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

In zitting van 7 december 2018 besliste het college van burgemeester en schepenen om toe te 

treden tot de coöperatieve vennootschap Poolstok, het vroegere Jobpunt Vlaanderen. 
Poolstok is de HR-dienstverlener van meer dan 350 openbare besturen in Vlaanderen. 

 

Feiten en context 

De toetreding tot de vennootschap ging gepaard met een eenmalige aankoop van aandelen. Het 
aantal aandelen die werden gekocht waren afhankelijk van het aantal personeelsleden in dienst van 
de gemeente. Per 10 medewerkers dienden 3 aandelen aangekocht te worden. Voor gemeente 
Willebroek betekende dit een aankoop van 69 aandelen. 
 

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van privaat recht wordt bestuurd 
door een raad van bestuur die benoemd wordt door de algemene vergadering. 
 
Elke vennoot bezit in de algemene vergadering evenveel stemmen als het aantal aandelen hij in 
zijn bezit heeft. Per vennoot dient er één afgevaardigde aangeduid te worden die stemrecht heeft 
op de algemene vergadering. 

 
De vertegenwoordiging in de algemene vergadering wordt niet bezoldigd. 
Er worden geen beperktheden opgelegd van wie afgevaardigd kan worden. 
Een plaatsvervanger moet niet aangeduid worden, enkel op de moment dat de vertegenwoordiger 
verontschuldigd is voor de algemene vergadering kan er in een plaatsvervanging voorzien worden. 
 

Juridische grond 

Statuten van de coöperatieve vennootschap Poolstok van 25 mei 2018 (neergelegd 6/6/2018) 
CBS beslissing 7 december 2018 
Beheersreglement van Poolstok 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Er zijn geen financiële gevolgen. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 
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De gemeenteraad beslist om de heer Michel Eeraerts, raadslid, als vertegenwoordiger in naam van 

gemeentebestuur van Willebroek in de algemene vergadering van Poolstok af te vaardigen. 

 
 

ICT 

8. Cipal dienstverlenende vereniging - Aanduiding van de vertegenwoordiger 

van de gemeente op de algemene vergaderingen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Aanduiding van de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van de 
dienstverlenende vereniging Cipal 

 

Juridische grond 

Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal  (hierna 
kortweg “Cipal”); 
 

Gelet op de statuten van  Cipal en in het bijzonder op artikel 35 inzake de samenstelling van de 
algemene vergadering; 
 
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op 
de algemene vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Thierry Serrien, Nelleke Van de Ven 

De raad beslist :  
 
Artikel 1: 
Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal wordt, voor de 
duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: de heer Bavo Anciaux, schepen, Schoolstraat 9, 
2830 Willebroek, bavo.anciaux@willebroek.be, gsm nr. 0491/99.60.75); 
met als plaatsvervanger de heer Daniel De Maeyer, raadslid, Molenweg 48, 2830 Willebroek, 

demaeyerdanny@gmail.com en gsm nr. 0477/47.21.02. 
 
Artikel 2: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in 
het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 

mailto:bavo.anciaux@willebroek.be
mailto:demaeyerdanny@gmail.com
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9. Cipal dienstverlenende vereniging - Vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger van de gemeente op de bijzondere algemene 

vergadering van 22 maart 2019 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Juridische grond 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40 
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

 
Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 
432, derde lid dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient 
herhaald te worden voor elke algemene vergadering; 
 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal  
(“Cipal”); 

 
Gelet op de statuten van Cipal; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26/02/2019 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal; 
 

Gelet op de oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 
22 maart 2019 met de volgende agendapunten: 
 

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur 
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van 

bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde 
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

 

Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering; 
 

Adviezen - argumenten 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te 
weigeren; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

De raad beslist :  
 
Artikel 1: 

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de 

bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019, zoals overgemaakt per 
aangetekende brief en e-mail d.d. 22 januari 2019, goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de bijzondere algemene 

vergadering van Cipal van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien 
deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene 
vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke 
vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde 
agenda. 
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Artikel 3: 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in 
het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
 
 

Financiën 

10. Samenstelling Raad van Bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek 

Motivering 

 

Feiten en context 

De gemeente Willebroek heeft op 27 juni 2017 het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, afgekort 
AGB Willebroek opgericht. De statuten van het AGB Willebroek werden in dezelfde gemeenteraad 

goedgekeurd. 
 
Op 7 januari 2019 werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. 

 

Juridische grond 

Gelet op goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 door de Vlaamse minister 
van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen Gelijke Kansen en Armodebestrijding op 3 oktober 
2017 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2017. 
 
Artikel 11 van de statuten van het AGB Willebroek bepaalt dat alle leden van de gemeenteraad de 

raad van bestuur vormen van het AGB. 
 
Artikel 12 van de statuten van het AGB Willebroek bepaalt dat de duur en het einde van het 
mandaat van lid van de Raad van bestuur samenvalt met het mandaat van de gemeenteraad. 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad stelt de Raad van Bestuur van het AGB Willebroek als volgt samen. 
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Bouwen en wonen 

Openbare werken 

11. Pidpa - voordracht vertegenwoordigers op de (Buitengewone) Algemene 

Vergadering 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 
 

Feiten en context 

De gemeente Willebroek wordt per aangetekend schrijven van 4 februari 2019 opgeroepen om deel 

te nemen aan de algemene vergadering van Pidpa die op 25 maart 2019 om 11u00 plaatsheeft te 
Desguinlei 246, 2018 Antwerpen. 
 

Juridische grond 

Artikel 423, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 

deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering.  
 
Het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor 
de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 

 
Decreet lokaal bestuur. 
 

Vlaamse decreet 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit:  

 
Artikel 1 
De heer Jeroen De Jonghe, raadslid, Stationsstraat 96, 2830 Willebroek, voor te dragen als 
vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot 
het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
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Artikel 2 

De heer Daniel De Maeyer, raadslid, Molenweg 48, 2830 Willebroek, voor te dragen als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de 
periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
 

Artikel 3 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 
vereniging Pidpa, ter attentie van het secretariaat, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen.  
 
 

12. Pidpa - Buitengewone Algemene Vergadering + aanduiding kandidaat -leden 

Adviescomité A en B - 25 maart 2019 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Door  Pidpa  wordt ons bestuur met schrijven van 22 oktober 2018 uitgenodigd voor de 

buitengewone algemene vergadering op maandag 17 december 2018 om 11.00 uur te Desguinlei 
246, 2018 Antwerpen. 
 

Feiten en context 

Punten op de agenda: 
 

1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden 
2. Benoeming nieuwe bestuurders 
3. Bepaling rangorde voorgedragen bestuurders met raadgevende stem. Aanwijzing. 
4. Benoemingen leden adviescomités. 
5. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering. 

 

Vertegenwoordigers, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019: 

- Vertegenwoordiger: Jeroen De Jonghe 
- Plaatsvervanger: Daniel De Maeyer 

 

Juridische grond 

Artikel 44, 1° en 3° alinea van Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers 
voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit 

dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 
algemene vergadering. 
 
Artikel 59 van het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
waarbij bepaald wordt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de 

afgevaardigde op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen. 

 
Artikelen 19 tot en met 26 en artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2007 in verband met 
de vergaderingen en de beraadslagingen van de Gemeenteraad.  
 
Het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017.  
 

De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 
 
De Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de 
vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur. 
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Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad:  
 
Artikel 1 
neemt kennis van de uitnodiging ontvangen op 6 februari 2019 van Pidpa, Desguinlei 246, 2018 

Antwerpen, waarbij ons bestuur wordt uitgenodigd op de Buitengewone Algemene Vergadering van 
maandag 25 maart 2019 om 11u00 te Desguinlei 246, 2018 Antwerpen. 
 
Artikel 2 
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Pidpa d.d. 25 maart 2019: 
 

6. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden 
7. Benoeming nieuwe bestuurders 
8. Bepaling rangorde voorgedragen bestuurders met raadgevende stem. Aanwijzing. 
9. Benoemingen leden adviescomités. 

10. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering. 
 
Artikel 3 

Mevrouw Maaike Bradt, schepen, Hoogstraat 123, 2830 Willebroek-voor te dragen als kandidaat-lid 
voor adviescomité A van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; voor een duur van zes jaar, 
vanaf de algemene vergadering van 25 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het 
jaar 2025. 
 
Artikel 4 

De heer Luc Spiessens, schepen, Hazewinkelstraat 1C, 2830 Willebroek voor te dragen als 
kandidaat-lid voor adviescomité B van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; voor een duur van 
zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 25 maart 2019 tot aan de eerste algemene 
vergadering in het jaar 2025. 
 
Artikel 5 
de vertegenwoordiger van de Gemeente Willebroek die zal deelnemen aan de algemene 

vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Pidpa op 25 maart 2019, 

op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad 
van heden inzake voormelde artikelen; 
 
Artikel 6 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde be-, 
slissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 

Pidpa, ter attentie van het secretariaat, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen. 
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13. Pidpa - voordracht beheerder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 
 

Feiten en context 

Per aangetekend schrijven van 4 feburari 2019 wordt de gemeente opgeroepen om 
vertegenwoordigers aan te duiden voor de Algemene Vergadering van Pidpa alsook een kandidaat 
beheerder met raadgevende stem voor de raad van bestuur. 
 

Juridische grond 

Artikel 423, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 

deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering.  

 
Het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor 
de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 
 
Decreet lokaal bestuur. 
 
Vlaamse decreet 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

De Gemeenteraad besluit:  
 

Artikel 1 
Geen voordracht als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de 
periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
 
Artikel 2 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 

Pidpa, ter attentie van het secretariaat, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen.  
 
 

14. Pidpa - voordracht beheerder in de Raad van Bestuur 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorziet dat de raad van bestuur van een 
opdrachthoudende vereniging uiterlijk op 31 maart 2019 uit maximum 15 leden mag samengesteld 
zijn. De wijze waarop de raad van bestuur wordt samengesteld alsook de gehanteerde criteria om 
tot die 15 bestuurders te komen, dienen te worden opgenomen in de statuten van de vereniging.  

Het voorstel van statutenwijziging dat Pidpa - in het kader van bovenstaande decreetswijzigingen – 
op 27 juni 2018 heeft overgemaakt aan haar vennoten, werd inmiddels goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering van 17 december 2018.  
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Feiten en context 

Concreet houdt dit in dat conform de recent goedgekeurde statutenwijziging, de raad van bestuur 
van Pidpa - vanaf de installatie naar aanleiding van de lokale verkiezingen (medio maart) - nog uit 
maximum 15 leden zal bestaan. De statutaire procedure voorziet dat de uittredend voorzitter (in 
casu mevrouw Mieke Van den Brande) de gesprekken zal voeren om - rekening houdende met de 

in de statuten geformuleerde criteria - te komen tot een lijst van 15 bestuurders. De huidige raad 
van bestuur van Pidpa zal – na kennisname ervan – deze lijst overmaken aan de vennoten met de 
vraag om de volledige lijst ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 

In het kader van de samenstelling van een nieuwe raad van bestuur, werden de gesprekken enige 
tijd geleden opgestart. Deze hebben geleid tot een lijst van volgende 15 bestuurders: 

 Fabienne Blavier (Mechelen) 

 Nicole Boonen (Retie)  

 Kris Gebruers (Olen) 

 Tine Gielis (Laakdal)  

 Werner Hens (Balen) 

 Wim Jordens (Malle) 

 René Lauwers (Aartselaar) 

 Mieke Van den Brande (Bonheiden) 

 Lieve De Block (Kapellen) 

 Sven Deckers (Brecht) 

 Dirk Bauwens (Schilde) 

 Katusha Vervloesem (Rumst) 

 Pieter Verhesen (Geel) 

 Savannah Van Dongen (Turnhout) 

 Kristof Sels (Sint-Katelijne-Waver) 

 

Juridische grond 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorziet dat de raad van bestuur van een 
opdrachthoudende vereniging uiterlijk op 31 maart 2019 uit maximum 15 leden mag samengesteld 
zijn. De wijze waarop de raad van bestuur wordt samengesteld alsook de gehanteerde criteria om 
tot die 15 bestuurders te komen, dienen te worden opgenomen in de statuten van de vereniging.  
Het voorstel van statutenwijziging dat Pidpa - in het kader van bovenstaande decreetswijzigingen – 

op 27 juni 2018 heeft overgemaakt aan haar vennoten, werd inmiddels goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering van 17 december 2018.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 
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Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De Gemeenteraad besluit:  
 
Kennis te nemen van het voorstel betreffende de samenstelling van de nieuwe Raad van Bestuur. 

Alle voorgestelde mandatarissen worden voorgedragen als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur.
  
 

15. Fluvius Antwerpen - voordracht vertegenwoordigers op de (Buitengewone) 

Algemene Vergadering 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis  
 
De gemeente Willebroek neemt ingevolge de fusie van Iveg met IMEA en Integan vanaf deze 

legislatuur deel aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen. 
 

Feiten en context 

De gemeente Willebroek wordt per aangetekend schrijven van 23 november 2018 opgeroepen om 
een voordracht te doen van kandidaat-mandatarissen als vertegenwoordiger in de Algemene 
Vergaderingen van Fluvius Antwerpen ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraden. 
 
De eerste Algemene Vergadering is gepland op woensdag 27 maart 2019. 

 
De principenota werd als documentatie aan de gemeente Willebroek overgemaakt eveneens op 23 
november 2018. 
 

Juridische grond 

Artikel 423, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 

deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 

opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering.  
 
Het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor 
de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 
 

Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in punt 2 
van het documentatiedossier dat aan de Gemeente Willebroek werd overgemaakt, ook gelden voor 
de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als 
kandiaat-lid mogen voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité of de raad van 
bestuur. 
 

Decreet lokaal bestuur. 
 
Vlaamse decreet 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 
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Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 
De heer Michel Eeraerts, raadslid, Dendermondsesteenweg 178, 2830 Willebroek voor te dragen 

als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden 
tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
 
Artikel 2 
Mevrouw Solange Cluydts, raadslid, Ploegstraat 11, 2830 Willebroek voor te dragen als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de 
periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.  

 
Artikel 3 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Antwerpen, 
Antwerpsesteenweg 260, 2660 Antwerpen, tav het Vennootschapssecretariaat.  
 
 

16. Fluvius - voordracht beheerder in de Raad van Bestuur 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeente Willebroek neemt ingevolge de fusie van Iveg met IMEA en Integan vanaf deze 

legislatuur deel aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen. 

 

Feiten en context 

De gemeente Willebroek wordt per aangetekend schrijven van 23 november 2018 opgeroepen om 
een voordracht te doen van kandidaat-mandatarissen als vertegenwoordiger in de Algemene 
Vergaderingen van Fluvius Antwerpen ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraden, alsook een 
kandidaat beheerder voor te dragen voor de Raad van Bestuur. 

 
De principenota werd als documentatie aan de gemeente Willebroek overgemaakt eveneens op 23 
november 2018. 
 

Juridische grond 

Artikel 423, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 

opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 

gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering.  
 
Het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor 
de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 

 
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in punt 2 
van het documentatiedossier dat aan de Gemeente Willebroek werd overgemaakt, ook gelden voor 
de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als 
kandiaat-lid mogen voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité of de raad van 
bestuur. 
 

Decreet lokaal bestuur. 
Vlaamse decreet 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
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Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 
De heer Luc Spiessens, Schepen, voor te dragen als beheerder voor de Raad van Bestuur van 

Iverlek.  
 
Artikel 2 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Antwerpen, 
Antwerpsesteenweg 260, 2660 Antwerpen, tav het Vennootschapssecretariaat.  

 
 

17. Fluvius - voordracht beheerder met raadgevende stem in de Raad van 

Bestuur 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeente Willebroek neemt ingevolge de fusie van Iveg met IMEA en Integan vanaf deze 
legislatuur deel aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen. 
 

Feiten en context 

De gemeente Willebroek wordt per aangetekend schrijven van 23 november 2018 opgeroepen om 

een voordracht te doen van kandidaat-mandatarissen als vertegenwoordiger in de Algemene 
Vergaderingen van Fluvius Antwerpen ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraden, alsook een 
kandidaat beheerder voor te dragen voor de Raad van Bestuur. 
 

De principenota werd als documentatie aan de gemeente Willebroek overgemaakt eveneens op  
23 november 2018. 
 

Juridische grond 

Artikel 423, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering.  

 
Het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor 
de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 
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Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in punt 2 

van het documentatiedossier dat aan de Gemeente Willebroek werd overgemaakt, ook gelden voor 
de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als 
kandiaat-lid mogen voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité of de raad van 
bestuur. 

 
Decreet lokaal bestuur. 
 
Vlaamse decreet 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit:  

 
Artikel 1 
Geen voordracht als beheerder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van Fluvius 

Antwerpen.   
 
Artikel 2 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Antwerpen, 
Antwerpsesteenweg 260, 2660 Antwerpen, tav het Vennootschapssecretariaat.  

 
 

18. Fluvius Antwerpen - Buitengewone Algemene Vergadering - 27 maart 2019 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis  

De gemeente Willebroek werd per aangetekend schrijven van 3 januari 2019 opgeroepen om deel 
te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen die op 27 maart 
2019 plaats heeft in het Lindner Hotel, Lange Kievitstraat 125, 2018 Antwerpen. 
  
Gelet op een principenota die als documentatie aan de Gemeente Willebroek op 23 november 2018 
per brief werd overgemaakt.  
 

Feiten en context 

De gemeente Willebroek neemt ingevolge de fusie van Iveg met IMEA en Integan vanaf deze 
legislatuur voor één of meerdere activiteiten deel aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius 
Antwerpen. 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Fluvius 

Antwerpen onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een 
algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan.  
 
Punten op de agenda:  
 

1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen 
 

Vertegenwoordigers, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019: 
- Vertegenwoordiger: Michel Eeraerts] 
- Plaatsvervanger: Solange Cluydts 
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Juridische grond 

De Gemeente Willebroek is ingedeeld bij een regional bestuurscomité (RBC). 
 
Het feit dat overeenkomstig artikel 17. Punt 2. van de statuten elke gemeente het recht heeft om 
één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het regional bestuurscomité (RBC). 

 
Het feit dat overeenkomstig artikel 12. Punt 2. van de statute de deelnemende gemeenten het 
recht hebben om maximaal 15 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde 
persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC. 
 
Het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad van 
bestuur beperkt is tot vijftien (15).  

 
Het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74° en 
dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de 
toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd.  
 

Gelet op de beraadslagingen. 

 
Het decreet lokaal bestuur.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 

neemt kennis van de uitnodiging ontvangen op 4 januari 2019 van Fluvius Antwerpen, 
Antwerpsesteenweg 260, 2660 Antwerpen, waarbij ons bestuur wordt uitgenodigd op de 
Buitengewone Algemene Vergadering van woensdag 27 maart 2019 om 18u00 in het Lindner 
Hotel, Lange Kievitstraat 125, 2018 Antwerpen. 
 
Artikel 2 
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 

van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen d.d. 27 maart 2019: 
 

1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen 
 
Artikel 3 
De heer Luc Spiessens, schepen, Hazewinkelstraat 1C, 2830 Willebroek voor te dragen als 
kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Mechelen van de opdracht-houdende 

vereniging; voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 
22 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025. 
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Artikel 4 

dezelfde persoon vermeld in artikel 3 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van 
bestuur van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene 
vergadering van 27 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025. 
 

Artikel 5 
de vertegenwoordiger van de Gemeente Willebroek die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 27 maart 2019, op te 
dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 
heden inzake voormelde artikelen; 
 
Artikel 6 

het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde be-, 
slissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Fluvius Antwerpen, Antwerpsesteenweg 260, 2660 Antwerpen tav het 
vennootschapssecretariaat.  
 

 

19. Iverlek - voordracht vertegenwoordigers op de (Buitengewone) Algemene 

Vergadering 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis  

 
De gemeente Willebroek neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel 
aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek. 
 

Feiten en context 

De gemeente Willebroek wordt per aangetekend schrijven van 27 december 2018 opgeroepen om 
deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek die op 22 maart 

2019 plaatsheeft te 1708 Dilbeek, Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 131.  
 
De principenota werd als documentatie aan de gemeente Willebroek overgemaakt op 30 oktober 
2018. 
 

Juridische grond 

Artikel 423, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 

deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering.  
 
Het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor 

de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 
 

Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in punt 2 
van het documentatiedossier dat aan de Gemeente Willebroek werd overgemaakt, ook gelden voor 
de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als 
kandiaat-lid mogen voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité of de raad van 
bestuur. 

 
Decreet lokaal bestuur. 
 
Vlaamse decreet 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 
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Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 

De heer Eddy Moens, raadslid, Dendermondsesteenweg 82, 2830 Willebroek voor te dragen als 
vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot 
het einde van de gemeentelijke legislatuur.  

 
Artikel 2 
De heer Kevin Eeraerts, raadslid, Désiré Meeslaan 5, 2830 Willebroek voor te dragen als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de 
periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
 
Artikel 3 

het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 
9090 Melle.  

 
 

20. Iverlek - voordracht beheerder in de Raad van Bestuur 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeente Willebroek neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel 
aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek. 

 

Feiten en context 

De gemeente Willebroek wordt per aangetekend schrijven van 27 december 2018 opgeroepen om 
deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek en hiervoor een 
vertegenwoordiger aan te duiden, alsook een beheerder voor de raad van bestuur.  

 

De principenota werd als documentatie aan de gemeente Willebroek overgemaakt op 30 oktober 
2018. 
 

Juridische grond 

Artikel 423, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 

gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering.  
 
Het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor 
de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 



27 

Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in punt 2 

van het documentatiedossier dat aan de Gemeente Willebroek werd overgemaakt, ook gelden voor 
de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als 
kandiaat-lid mogen voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité of de raad van 
bestuur. 

 
Decreet lokaal bestuur. 
 
Vlaamse decreet 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De Gemeenteraad besluit:  

 
Artikel 1 
De heer Luc Spiessens, Schepen, voor te dragen als beheerder voor de Raad van Bestuur van 
Iverlek.  

 
Artikel 2 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 

beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Iverlek, ter attentie van het secretariaat, secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 
Melle.  

 
 

21. Iverlek - Buitengewone Algemene Vergadering - 22 maart 2019 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeente Willebroek werd per aangetekend schrijven van 27 december 2018 opgeroepen om 
deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Iverlek die op 22 maart 2019 

plaats heeft in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 131, 1708 Dilbeek. 
  
Gelet op een principenota die als documentatie aan de Gemeente Willebroek op 30 oktober 2018 
per brief werd overgemaakt.  
 

Feiten en context 

De gemeente Willebroek neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel 

aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek. 
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Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Iverlek 

onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele 
vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan.  
 
Punten op de agenda:  

 
2. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen 

 
Vertegenwoordigers, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019: 

- Vertegenwoordiger: Eddy Moens] 
- Plaatsvervanger: Kevin Eeraerts 

 

Juridische grond 

De Gemeente Willebroek is ingedeeld bij een regional bestuurscomité (RBC). 
 
Het feit dat overeenkomstig artikel 17. Punt 2. van de statuten elke gemeente het recht heeft om 

één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het regional bestuurscomité (RBC). 
 

Het feit dat overeenkomstig artikel 12. Punt 2. van de statute de deelnemende gemeenten het 
recht hebben om maximal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde person 
moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC. 
 
Het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad van 
bestuur beperkt is tot negen (9).  
 

Het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74° en 
dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de 
toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd.  
 
Gelet op de beraadslagingen. 
 
Het decreet lokaal bestuur.  

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad:  

 
Artikel 1 
neemt kennis van de uitnodiging ontvangen op 31 december 2018 van Iverlek, 
Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven, waarbij ons bestuur wordt uitgenodigd op de Buitengewone 
Algemene Vergadering van vrijdag 22 maart 2019 om 18u00 in Salons Waerboom, Jozef 
Mertensstraat 131, 1708 Dilbeek. 
 

Artikel 2 
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 

van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 22 maart 2019: 
 

2. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen 
 
Artikel 3 

De heer Luc Spiessens, schepen, Hazewinkelstraat 1C, 2830 Willebroek voor te dragen als 
kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Mechelen van de 
opdrachthoudende vereniging; voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 
22 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025. 
 
Artikel 4 

dezelfde persoon vermeld in artikel 3 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van 
bestuur van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene 
vergadering van 22 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025. 
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Artikel 5 

de vertegenwoordiger van de Gemeente Willebroek die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 22 maart 2019, op te 
dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 
heden inzake voormelde artikelen; 

 
Artikel 6 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 
vereniging lverlek, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 
 
 

22. Vlaamse Waterweg - voordracht vertegenwoordigers op de (Buitengewone) 

Algemene Vergadering 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Voor de Algemene Vergaderingen van De Vlaamse Waterweg NV, Havenstraat 44, 3500 Hasselt 
dient overgegaan te worden tot aanduiding van een vertegenwoordiger van de Gemeente 
Willebroek op de Algemene Vergaderingen.   
 

Feiten en context 

De vertegenwoordigers van de Gemeente Willebroek kunnen aangeduid worden voor de volledige 

duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 
 

Juridische grond 

Artikel 423, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 

opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit diene naan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 

herhaald voor elke algemene vergadering.  
 
Het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor 
de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 
 
Decreet lokaal bestuur. 
 

Vlaamse decreet 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
Artikel  59  van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking waarbij bepaalt  wordt 
dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 
vergadering en dat van lid  van de andere organen. 
 

Het Gemeentedecreet. 

 
De statuten van de Vlaamse Waterweg NV van 31 mei 2017. 
 
Het lidmaatschap van de Gemeente van de intergemeentelijke vereniging De Vlaamse Waterweg 
NV. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 
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Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 
De heer Eddy Bevers, burgemeester, Grote Bergen 27, 2830 Willebroek voor te dragen als 
vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot 

het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
 

Artikel 2 
Mevrouw Ilse Lenvain, schepen, Korenstraat 3, 2830 Willebroek  
en 
de heer Luc Spiessens, schepen, Hazewinkelstraat 1C, 2830 Willebroek 
voor te dragen als plaatsvervangend vertegenwoordigers op de (Buitengewone) Algemene 

Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
 
Artikel 3 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de intergemeentelijke 
vereniging De Vlaamse Waterweg NV. 

 
 

23. Wegenis- en rioleringswerken verkaveling Keizerstraat - goedkeuring 

ontwerpdossier 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 15 april 2016 werd voor de verkaveling Keizerstraat, aangevraagd door Casso bvba, Meirbrug 1 
te 2000 Antwerpen, een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het college van 
burgemeester en, schepenen.  
De gemeenteraad keurde het wegtracé goed in zitting van 22 maart 2016. 

 
Nu wordt het definitief ontwerpdossier alsook de overeenkomst met de verkavelaar voor de 
realisatie en overdracht van de wegenis- en rioleringswerken in het kader van dit project ter 
kennisgeving en goedkeuring voorgelegd aan het college respectievelijk de gemeenteraad. 
 

Feiten en context 

Het ingediende ontwerpdossier werd op basis van de opmerkingen geformuleerd tijdens de 

ontwerpfase en vergunningsprocedure aangepast in nauw overleg met de betrokken partijen.  Zo 
kon een definitief ontwerpdossier worden opgesteld dat voldoet aan alle opgelegde voorwaarden.  
Dit dossier wordt nu ter kennisgeving en goedkeuring voorgelegd aan het college respectievelijk de 
gemeenteraad. 
 
Eén bijkomende opmerking wordt nog geformuleerd naar aanleiding van de aanslepende 
problemen met straatkolken in de Overwinningsstraat en Nonnenvijverstraat.   

Aangezien ook binnen dit wegenisontwerp een aantal kolken worden voorzien in een overrijdbare 
zone, wordt een aangepast type straatkolk gevraagd met tweeledig opendraaiend rooster waarbij 
elk van de opengaande delen afzonderlijk op slechts drie steunpunten rust (scharnieren inclusief).  
Dit type zal ook worden ingezet in de Overwinningsstraat en Nonnenvijverstraat; Pidpa heeft een 
succesvolle proefopstelling met dit type straatkolk gerealiseerd in de gemeente Niel. 
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De kosten voor deze werken zijn volledig ten laste van de ontwikkelaar, Casso bvba, Meirbrug 1 te 

2000 Antwerpen, en worden geraamd op € 341.416,02 incl. btw, te vermeerderen met de kosten 
verbonden aan de nutsuitbreidingen (inclusief openbare verlichting), zie onder.  De werken zullen 
worden gegund aan de hand van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 

 
Naast het ontwerpdossier wordt tot slot ook nog de overeenkomst met betrekking tot vermelde 
werken voorgelegd aan de gemeenteraad.  Hierin wordt nader bepaald welke bijkomende kosten 
en voorwaarden de verkavelaar dient te voldoen. 
 

Juridische grond 

Het wegtracé werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 maart 2016 conform 

artikel 4.2.25. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
 
Op 15 april 2016 werd een stedenbouwkundige vergunning  afgeleverd door het college van 
burgemeester en, schepenen. 

 
De kosten voor deze werken zijn volledig ten laste van de ontwikkelaar, Casso bvba, Meirbrug 1 te 

2000 Antwerpen, en worden geraamd op € 341.416,02 incl. btw, te vermeerderen met de kosten 
verbonden aan de nutsuitbreidingen (inclusief openbare verlichting).  De werken zullen bijgevolg 
worden gegund aan de hand van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
 
In toepassing van  artikel 15-1° en 2° van het algemeen reglement op het bouwen van 27 juli 
1953 waarbij bepaald wordt dat, zonder af te zien van de bijzondere voorwaarden door de 

omstandigheden vereist, de toelating tot openen van wegen aan de volgende voorwaarden kunnen 
onderworpen worden: 

1. de kosteloze afstand aan de gemeente van de bedding van de weg; 
2. de verplichting van de aanvragers, om de kosten van bestrating, riolering, instelling van 

openbare verlichting en beplanting van de weg te dragen; 
 
De ontwikkelaar  is verplicht  in te staan voor de aanleg van de wegenis- en rioleringswerken en de 

nutsvoorzieningen. 
 
De nodige garanties dienen gegeven aan ons bestuur. 
 
Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van het dossier in zitting van 01 februari 
2019. 

 

Adviezen - argumenten 

Het ontwerpdossier werd opgesteld in nauw overleg met de betrokken diensten en instanties.   
 
Eén bijkomende opmerking wordt nog geformuleerd naar aanleiding van de aanslepende 
problemen met straatkolken in de Overwinningsstraat en Nonnenvijverstraat.  Aangezien ook 
binnen dit wegenisontwerp een aantal kolken worden voorzien in een overrijdbare zone, wordt een 

aangepast type straatkolk gevraagd met tweeledig opendraaiend rooster waarbij elk van de 
opengaande delen afzonderlijk op slechts drie steunpunten rust (scharnieren inclusief).  Dit type 
zal ook worden ingezet in de Overwinningsstraat en Nonnenvijverstraat; Pidpa heeft een 

succesvolle proefopstelling met dit type straatkolk gerealiseerd in de gemeente Niel. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Er zijn geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur, tenzij het latere onderhoud van de 

wegenis na definitieve overdracht. 
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan het ontwerpdossier en de overeenkomst met de ontwikkelaar voor de 
wegenis- en rioleringswerken in het kader van de verkaveling Keizerstraat. 
 
 

Omgeving 

24. Polder Willebroek - voordracht vertegenwoordigers op de (Buitengewone) 

Algemene Vergadering 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De statuten van Polder Willebroek, waarbij de gemeente Willebroek is aangesloten, schrijven de 
vertegenwoordiging voor van de gemeente op de algemene vergadering van Polder Willebroek.  
 

Feiten en context 

De vertegenwoordigers van de Gemeente Willebroek kunnen aangeduid worden voor de volledige 
duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 

 

Juridische grond 

Volgens de statuten van Polder Willebroek worden de bestuurders die het gemeentebestuur 
vertegenwoordigden gekozen onder de kandidaten die door het betrokken openbaar bestuur 
worden voorgedragen. De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op 6 jaar (legislatuur). 
 

Artikel 423, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 

deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit diene naan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering.  
 
Decreet lokaal bestuur. 

 
Het Gemeentedecreet. 
 
De statuten van Polder Willebroek. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 
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De Gemeenteraad besluit:  

 
Artikel 1 
De heer Luc Spiessens, schepen, Hazewinkelstraat 1C, 283 Willebroek voor te dragen als 
vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot 

het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
 
Artikel 2 
Mevrouw Maaike Bradt, schepen, Hoogstraat 123, 283 Willebroek voor te dragen als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de 
periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
 

Artikel 3 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Polder Willebroek. 

 
 

25. Polder Vliet en Zielbeek - voordracht vertegenwoordigers op de 

(Buitengewone) Algemene Vergadering 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Volgens de statuten van Polder Vliet- en Zielbeek worden de bestuurders die het gemeentebestuur 
vertegenwoordigen gekozen onder de kandidaten die door het betrokken openbaar bestuur worden 
voorgedragen.  
 

Feiten en context 

De vertegenwoordigers van de Gemeente Willebroek kunnen aangeduid worden voor de volledige 

duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 

 

Juridische grond 

De vertegenwoordigers van de Gemeente Willebroek kunnen aangeduid worden voor de volledige 
duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 
 
 
Juridische grond 

 
Volgens de statuten van Polder Vliet- en Zielbeek worden de bestuurders die het gemeentebestuur 
vertegenwoordigden gekozen onder de kandidaten die door het betrokken openbaar bestuur 
worden voorgedragen. De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op 6 jaar (legislatuur). 
 
Artikel 423, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 

deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 

opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit diene naan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering.  
 
Decreet lokaal bestuur. 
 

Het Gemeentedecreet. 
 
De statuten van Polder Vliet- en Zielbeek. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 
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Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De Gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 

De heer Luc Spiessens, schepen, Hazewinkelstraat 1C, 2830 Willebroek voor te dragen als 
vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot 
het einde van de gemeentelijke legislatuur.  

 
Artikel 2 
Mevrouw Maaike Bradt, schepen, Hoogstraat 123, 2830 Willebroek voor te dragen als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de 
periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
 
Artikel 3 

het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Polder Vliet en Zielbeek. 

 
 

26. IGEMO - Voordracht vertegenwoordigers op de (Buitengewone) Algemene 

Vergadering 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen werden de volgende personen 
aangeduid om ons bestuur te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IGEMO 
tijdens de vorige legislatuur:  

Vertegenwoordiger: Mevrouw Marina De Wit, gemeenteraadslid, plaatsvervangers de heer Lars van 
Aken en de heer Michel Eeraerts. 
 

Feiten en context 

De gemeente Willebroek wordt per aangetekend schrijven van 6 februari 2019 opgeroepen om deel 
te nemen aan de algemene vergadering van IGEMO die op 22 maart 2019 plaatsheeft.  

 

Juridische grond 

Artikel 423, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering.  

 
Het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor 
de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 
 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 verschenen op 15 februari 2018 in het Belgisch 
Staatsblad. 
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Artikel 35 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO.  

 
Vlaamse decreet 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 
De heer Jeroen De Jonghe, raadslid, Stationsstraat 96, 2830 Willebroek, voor te dragen als eerste 
afgevaardigde in de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO. Die eerste 
afgevaardigde vertegenwoordigt het volledige stemmenaandeel van de gemeente in de algemene 
vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO.  

 
Artikel 2 
De heer Daniel De Maeyer, raadslid, Molenweg 48, 2830 Willebroek, voor te dragen als tweede 
afgevaardigde in de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO. Die 

tweede afgevaardigde vertegenwoordigt geen stemmenaandeel van de gemeente in de 
buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO; Bij afwezigheid 
van de in artikel 1 van dit besluit aangeduide eerste afgevaardigde, verleent de gemeenteraad aan 

de tweede afgevaardigde het mandaat om het volledige stemmenaandeel van de gemeente in de 
algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO te vertegenwoordigen.  
 
Artikel 3 
De heer Michel Eeraerts, raadslid, Dendermondsesteenweg 178, 2830 Willebroek, voor te dragen 
als derde afgevaardigde in de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO. 

Die derde afgevaardigde vertegenwoordigt geen stemmenaandeel van de gemeente in de 
buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO; Bij afwezigheid 
van de in artikels 1 en 2 van dit besluit aangeduide eerste en tweede afgevaardigde, verleent de 
gemeenteraad aan de derde afgevaardigde het mandaat om het volledige stemmenaandeel van de 
gemeente in de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO te 
vertegenwoordigen.  
 

Artikel 4 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IGEMO, Schoutetstraat 2, 2800 
Mechelen, tav het secretariaat.  
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27. IGEMO - voordracht kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Volgens artikel 18 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 
gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) moet de gemeente Willebroek één kandidaat-bestuurder 
voordragen.  
 

Feiten en context 

Per aangetekend schrijven van 6 februari 2019 wordt de gemeente Willebroek opgeroepen één 
kandidaat-bestuurder voor te dragen voor IGEMO. 

 

Juridische grond 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 verschenen op 15 februari 2018 in het Belgisch 
Staatsblad. 
 
Artikel 18 van de statuten van IGEMO. 

 
Overwegende dat de leden van de raad van bestuur van IGEMO worden benoemd door de 
algemene vergadering op voordracht van de vennoten. 
 
Overwegende dat de gemeente, overeenkomstig artikel 18 van de statuten van IGEMO 1 
kandidaat-bestuurder moet voordragen. 
 

Overwegende dat de algemene vergadering d.d. 22 maart 2019 de leden voor de raad van bestuur 
van IGEMO zal benoemen. 
 
Gelet op de onverenigbaarheden vermeldt in artikel 436 van het decreet lokaal bestuur van 22 
december 2017. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 
Mevrouw Maaike Bradt, schepen, Hoogstraat 123, 2830 Willebroek voor te dragen als kandidaat-
bestuurder van IGEMO 
 
Artikel 2 

het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IGEMO, Schoutetstraat 2, 2800 
Mechelen, tav het secretariaat.  
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28. IGEMO - aanduiding van een kandidaat-lid met raadgevende stem in de raad 

van bestuur 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Volgens artikel 440 van het decreet lokaal bestuur, aan de vergaderingen van de raad 
van bestuur wordt deelgenomen door.ten hoogste vijf rechtstreeks door verschillende gemeenten 
aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem; dat de statuten de criteria dienen 
te vermelden die bepalend zijn voor de wijze van aanduiding van deze afgevaardigden, die steeds 
raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele 

verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen; 
 

Feiten en context 

Per aangetekend schrijven van 6 februari 2019 wordt de gemeente Willebroek gemeld dat zij het 

recht heeft één gemeenteraadslid aan te duiden, behorend tot de oppositie, als lid met 
raadgevende stem van de raad van bestuur van IGEMO en dat deze aanduiding wordt voorgelegd 
aan de algemene vergadering van 22 maart 2019. 

 

Juridische grond 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 verschenen op 15 februari 2018 in het Belgisch 
Staatsblad. 
 
Artikel 440 van het decreet lokaal bestuur, aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt 

deelgenomen door.ten hoogste vijf rechtstreeks door verschillende gemeenten aangewezen 
afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem; dat de statuten de criteria  dienen te vermelden 
die bepalend zijn voor de wijze van aanduiding van deze afgevaardigden, die steeds raadsledend 
zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel 
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. 
 

De statuten van IGEMO, artikel 21 bepalen de criteria die bepalend zijn voor de aanduiding van 

de afgevaardigden met raadgevende stem. 
 
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 21 van de statuten van IGEMO, indien het aantal 
gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste drie bedraagt, de algemene vergadering 
van 22 maart 2019 akte neemt van de gemeenteraadsbeslissingen, dat de aldus aangeduide leden 
met raadgevende stem vanaf dat ogenblik deel uitmaken van de raad van bestuur van IGEMO. 
 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 21 van de statuten van IGEMO, indien het aantal 
gemeenten dat van dit recht gebruik maakt, méér dan drie bedraagt, de algemene vergadering van 
22 maart 2019 akte neemt van de gemeenteraadsbeslissingen en de rangorde bepaalt van de 
aangeduide leden met raadgevende stem in afdalende volgorde op basis van statutair vastgestelde 
criteria; dat de eerste drie gerangschikte leden met raadgevende stem vanaf dat ogenblik deel 
uitmaken van de raad van bestuur van IGEMO. 

 
Gelet op het schrijven d.d. 17 december 2012 (ref. GUBRl1201209) van de intergemeentelijke 

vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO), waarin de gemeente 
op de hoogte wordt gesteld van de decretale en statutaire bepalingen terzake. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 
Geen voodracht als lid met raadgevende stem van de raad van bestuur van IGEMO.  
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Artikel 2 

het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IGEMO, Schoutetstraat 2, 2800 
Mechelen, tav het secretariaat.  
 

 

29. IGEMO - vaststelling van de vergoeding voor de leden van de raad van 

bestuur 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Artikel 448. van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 bepaalt dat de leden 
van de bestuursorganen van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging, per 
bijgewoonde vergadering een presentiegeld kunnen ontvangen dat ten hoogste gelijk is aan het 
hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in een 

van de deelnemende gemeenten. De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld en, binnen 
de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden die vastgesteld zijn door de Vlaamse 
Regering, de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van de 

dienstverlenende of de opdrachthoudendé vereniging kunnen worden toegekend. 

 

Feiten en context 

Per aangetekend schrijven van 6 februari 2019 wordt de gemeente Willebroek gevraagd een besluit 
te nemen betreffende de vaststelling van de vergoeding voor de leden van de raad van bestuur van 
IGEMO. 

 

Juridische grond 

Het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 verschenen op 15 februari 2018 in het Belgisch 
Staatsblad. 

 
Artikel 448. van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 bepaalt dat de leden 
van de bestuursorganen van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging, per 

bijgewoonde vergadering een presentiegeld kunnen ontvangen dat ten hoogste gelijk is aan het 
hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in een 
van de deelnemende gemeenten. De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld en, binnen 
de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden die vastgesteld zijn door de Vlaamse 
Regering, de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van de 
dienstverlenende of de opdrachthoudendé vereniging kunnen worden toegekend. 
 

Artikel 17, § 2 van het decreet over het lokaal bestuur stelt dat het bedrag van het 
presentiegeld wordt bepaald door de gemeenteraad binnen de grenzen vastgesteld door de 
Vlaamse Regering. 
 
Artikel 18 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut 
van de lokale mandataris die grenzen vastlegt. Het presentiegeld bedraagt minimaal 28,57 euro en 

maximaal 124,98 euro tegen 100% (gekoppeld aan spilindex 138,01 ).De geïndexeerde minima en 

maxima vanaf 1 oktober 2018 bedragen 48, 77 euro en 213,32 euro. Uit een rondvraag blijkt dat 
het hoogste bedrag dat uitgekeerd wordt in één van de deelnemende gemeenten, heden 213,32 
euro bedraagt. 
 
De beslissingen van de algemene vergadering van IGEMO, in zitting van 19 juni 1992, 29 juni 
2001, 30 maart 2007 en 29 maart 2013. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 
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Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad: 
 
Artikel 1 

neemt kennis van het feit dat binnen de perken van het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 6 Juli 
2018 houdende het statuut van de lokale mandataris, wordt aan de leden van de raad van bestuur 
- met ingang van 22 maart 2019 – per effectief bijgewoonde zitting een presentiegeld toegekend 

van 124,98 EUR, gekoppeld aan de spilindex 138,01. 
 
Artikel 2 
neemt kennis van het feit dat de modaliteiten tot toekenning van het presentiegeld en andere 
vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van een dienstverlenende of 
opdrachthoudende vereniging kunnen worden toegekend, worden vastgesteld door de raad van 
bestuur van IGEMO. 

 
Artikel 3 
Besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IGEMO, Schoutetstraat 2, 2800 
Mechelen, tav het secretariaat.  
 

 

30. IGEMO - Algemene Vergadering - 22 maart 2019 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Ons bestuur werd met  aangetekend schrijven van IGEMO, ontvangen op 6 februari 2019, 
uitgenodigd op de Algemene Vergadering van vrijdag 22 maart 2019 om 18u30.  

 

Feiten en context 

Punten op de agenda: 
 

1. Aanduiding stemopnemers 

2. Benoeming stemgerechtigde bestuurders van de intergemeentelijke vereniging voor 

ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 
3. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen betreffende de aanduiding van 

kandidaat-leden met raadgevende stern voor de intergemeentelijke vereniging voor 
ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 

4. Vaststelling van de rangorde van de aangeduide kandidaat-leden met raadgevende stem 
voor de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en 
omgeving (IGEMO) 

5. Vaststelling van de vergoeding voor de leden van de raad van bestuur van de 
intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving 
(IGEMO) 

6. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
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7. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 22 maart 2019 van de 

intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving 
(IGEMO) 
 

Eerste afgevaardigde : Jeroen De Jonghe 

Tweede afgevaardigde : Daniel De Maeyer 
Derde afgevaardigde : Michel Eeraerts 
 

Juridische grond 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 verschenen op 15 februari 2018 in het Belgisch 
Staatsblad. 
 

Ingevolge artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, de agenda van de algemene 
vergadering door de vennoten moet worden voorgelegd aan hun respectieve raden. 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

 
Artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 

agenda van de algemene vergadering door de vennoten moet worden voorgelegd aan hun 
respectieve raden. 
 
Artikel 44, 1° en 3° alinea van Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers 
voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit 
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure 

met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 
algemene vergadering. 
 
Artikel  59  van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking waarbij bepaalt  wordt 
dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 
vergadering en dat van lid  van de andere organen. 
 

De statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO, vastgesteld door de algemene 
vergadering op 2 juni 1973, zoals gewijzigd op 19 juni 1978, 26 mei 1981, 24 juni 1988, 3 mei 
1991, 29 oktober 1993, 26 maart 1999, 29 juni 2001, 21 juni 2002, 26 april 2003, 5 december 
2003, 25 juni 2004, 22 juni 2007, 26 juni 2009, 28 juni 2013, 20 juni 2014, 9 december 2016, 15 
december 2017 en 14 december 2018. 
 

Gelet op de voorstellen betreffende de agendapunten van de algemene vergadering van 22 maart 
2019, zoals geformuleerd door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in 
vergadering van 25 januari 2019. 
 
De Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de 
vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 

Artikel 1 
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van IGEMO van 22 maart 
2019, houdende:  
 

8. Aanduiding stemopnemers 
9. Benoeming stemgerechtigde bestuurders van de intergemeentelijke vereniging voor 

ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 
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10. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen betreffende de aanduiding van 

kandidaat-leden met raadgevende stern voor de intergemeentelijke vereniging voor 
ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 

11. Vaststelling van de rangorde van de aangeduide kandidaat-leden met raadgevende stem 
voor de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en 

omgeving (IGEMO) 
12. Vaststelling van de vergoeding voor de leden van de raad van bestuur van de 

intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving 
(IGEMO) 

13. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
14. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 22 maart 2019 van de 

intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving 

(IGEMO) 
 
Artikel 2 
de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van 
IGEMO op 22 maart 2019, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 

genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. artikel 1 van de 

onderhavige raadsbeslissing. 
 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IGEMO, Schoutetstraat 2 te 
2800 Mechelen, ter attentie van het secretariaat.  
 

 

31. IGEMO - voordracht beheerder Gemeenschappelijke Interne Dienst voor 

Preventie en Bescherming 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis  

 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen werd de volgende persoon aangeduid 
om ons bestuur te vertegenwoordigen op het beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne 
Dienst voor Preventie en Bescherming van IGEMO tijdens de vorige legislatuur:  
Vertegenwoordiger: Eddy Bevers, burgemeester. 
 

Feiten en context 

De gemeente Willebroek wordt per schrijven van 10 januari 2019 opgeroepen om deel te nemen 
aan het beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming 
van IGEMO.  
 

Juridische grond 

Artikel 423, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 

opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering.  
 
Het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor 

de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 
 
Oprichting Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming bij Koninklijk Besluit 
d.d. 10 april 1991. 
 
Overeenkomstig artikel 2.3 van voormeld Koninklijk Besluit wordt de Gemeenschappelijke Interne 
Dienst beheerd door een beheerscomité, dat bestaat uit personen belast met het dagelijks beheer 

van de aangesloten besturen.  
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Het betreft personen die bevoegd zijn om het aangesloten bestuur te vertegenwoordigen en te 

verbinden (rekening houdend met deze voorwaarden komen uitsluitend leden van het College van 
Burgemeester en Schepenen in aanmerking).  
 
Decreet lokaal bestuur. 

 
Vlaamse decreet 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 

De heer Eddy Bevers, burgemeester, Grote Bergen 27, 2830 Willebroek, voor te dragen als 
beheerder in de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie & Bescherming van IGEMO voor 
de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
 

Artikel 2 
De heer Bavo Anciaux, schepen, Schoolstraat 9, 2830 Willebroek, voor te dragen als 
plaatsvervangend beheerder in de Gemeenschappelijk Interne Dienst voor Preventie & 

Bescherming van IGEMO voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 
 
Artikel 3 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IGEMO, Schoutetstraat 2, 2800 
Mechelen, tav het secretariaat.  

 
 

32. IVAREM - voordracht vertegenwoordigers op de (Buitengewone) Algemene 

Vergadering 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De statuten van IVAREM, waarbij de Gemeente Willebroek is aangesloten, schrijven de 
vertegenwoordiging voor van de gemeente op de Algemene Vergadering van IVAREM.  
 

Feiten en context 

De vertegenwoordigers van de Gemeente Willebroek kunnen aangeduid worden voor de volledige 
duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 
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Juridische grond 

Artikel 423, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 

herhaald voor elke algemene vergadering.  
 
Het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor 
de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 
 
Decreet lokaal bestuur. 
 

Vlaamse decreet 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
Artikel  59  van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking waarbij bepaald  wordt 
dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 
vergadering en dat van lid  van de andere organen. 

 

De statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, vastgesteld door de algemene 
vergadering op 26 april 2003, zoals gewijzigd op 5 december 2003, 3 december 2004, 22 juni 
2007, 30 november 2007, 26 juni 2009, 17 december 2010, 13 december 2013, 17 juni 2016 en 
15 december 2017 en 7 december 2018. 
 
Het lidmaatschap van de Gemeente van de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 
Mevrouw Solange Cluydts, raadslid, Ploegstraat 11, 2830 Willebroek, wordt aangewezen als eerste 
afgevaardigde in de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM op 15 
maart 2019.  Die eerste afgevaardigde vertegenwoordigt het volledige stemmenaandeel van de 

gemeente in de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
 
Artikel 2 
De heer Kevin Eeraerts, raadslid, Désiré Meeslaan 5, 283 Willebroek, wordt aangewezen als tweede 
afgevaardigde in de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM op 15 
maart 2019.  Die tweede afgevaardigde vertegenwoordigt geen stemmenaandeel van de gemeente 
in de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM.  Bij afwezigheid van de 

in artikel 1 van dit besluit aangewezene eerste afgevaardigde, verleent de gemeenteraad aan de 
tweede afgevaardigde het mandaat om het volledige stemmenaandeel van de gemeente in de 
algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM te vertegenwoordigen. 
 
Artikel 3 
De afvaardiging geldt voor de resterende bestuursperiode. 
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Artikel 4 

het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de intergemeentelijke 
vereniging IVAREM. 
 

 

33. IVAREM - voordracht kandidaat bestuurder raad van bestuur 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Volgens artikel 18 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam 

afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) moet de gemeente Willebroek één kandidaat-bestuurder 
voordragen.  
 

Feiten en context 

Per schrijven van 7 februari 2019 wordt de gemeente Willebroek opgeroepen één kandidaat-
bestuurder voor te dragen voor IVAREM. 

 

Juridische grond 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 verschenen op 15 februari 2018 in het Belgisch 
Staatsblad, meer bepaald artikel 434. 
 
Artikel 18 van de statuten van IVAREM. 
 

Overwegende dat de leden van de raad van bestuur van IVAREM worden benoemd door de 
algemene vergadering op voordracht van de vennoten. 
 
Overwegende dat de gemeente, overeenkomstig artikel 18 van de statuten van IVAREM 1 

kandidaat-bestuurder moet voordragen. 
 
Overwegende dat de algemene vergadering d.d. 15 maart 2019 de leden voor de raad van bestuur 

van IVAREM zal benoemen. 
 
Gelet op de onverenigbaarheden vermeldt in artikel 436 van het decreet lokaal bestuur van 22 
december 2017. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 
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De gemeenteraad besluit:  

 
Artikel 1 
Mevrouw Maaike Bradt, schepen, Hoogstraat 123, 2830 Willebroek, voor te dragen als kandidaat-
bestuurder van IVAREM. 

 
Artikel 2 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IVAREM, t.a.v. Vera Noppe. 
 
 

34. IVAREM - aanwijzing van een lid met raadgevende stem in de raad van 

bestuur 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Volgens artikel 440 van het decreet lokaal bestuur, aan de vergaderingen van de raad 

van bestuur wordt deelgenomen door.ten hoogste vijf rechtstreeks door verschillende gemeenten 
aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem; dat de statuten de criteria dienen 
te vermelden die bepalend zijn voor de wijze van aanduiding van deze afgevaardigden, die steeds 
raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele 
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen; 
 

Feiten en context 

Per schrijven van 7 februari 2019 wordt de gemeente Willebroek gemeld dat zij het recht heeft één 
gemeenteraadslid aan te duiden, behorend tot de oppositie, als lid met raadgevende stem van de 
raad van bestuur van IVAREM en dat deze aanduiding wordt voorgelegd aan de algemene 
vergadering van 15 maart 2019. 
 

Juridische grond 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 verschenen op 15 februari 2018 in het Belgisch 
Staatsblad. 
 
Artikel 440 van het decreet lokaal bestuur, aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt 
deelgenomen door.ten hoogste vijf rechtstreeks door verschillende gemeenten aangewezen 
afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem; dat de statuten de criteria  dienen te vermelden 
die bepalend zijn voor de wijze van aanduiding van deze afgevaardigden, die steeds raadsledend 

zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel 
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. 
 
De statuten van IVAREM, artikel 21 bepalen de criteria die bepalend zijn voor de aanduiding van 
de afgevaardigden met raadgevende stem. 
 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 21 van de statuten van IVAREM, indien het aantal 

gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste drie bedraagt, de algemene vergadering 
van 15 maart 2019 akte neemt van de gemeenteraadsbeslissingen, dat de aldus aangeduide leden 
met raadgevende stem vanaf dat ogenblik deel uitmaken van de raad van bestuur van IVAREM. 
 
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 21 van de statuten van IVAREM, indien het aantal 
gemeenten dat van dit recht gebruik maakt, méér dan drie bedraagt, de algemene vergadering van 

15 maart 2019 akte neemt van de gemeenteraadsbeslissingen en de rangorde bepaalt van de 
aangeduide leden met raadgevende stem in afdalende volgorde op basis van statutair vastgestelde 
criteria; dat de eerste drie gerangschikte leden met raadgevende stem vanaf dat ogenblik deel 
uitmaken van de raad van bestuur van IVAREM. 
 
Gelet op de e-mail van IVAREM van 10 januari 2019, waarin de gemeente op de hoogte wordt 
gesteld van de decretale en statutaire bepalingen terzake. 
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Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit:  

 
Artikel 1 
Geen voordracht als lid met raadgevende stem van de raad van bestuur van IVAREM.  
 
Artikel 2 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IVAREM, t.a.v. Vera Noppe. 

 
 

35. IVAREM - samenstelling van het bestuurscomité maatschap MBS 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De Gemeente Willebroek is aangesloten bij de Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam 
afvalbeheer region Mechelen: IVAREM. 
 
Tussen IOK Afvalbeheer en IVAREM  werd in 2006 de maatschap MBS opgericht in functie  van de 
gezamenlijke exploitatie van de installatie MBS. 

 

Feiten en context 

De leden van het bestuurscomité worden benoemd door de algemene vergadering van de 
vereniging die zij vertegenwoordigen. 

 

Juridische grond 

In artikel 8.1. van de maatschapsovereenkomst tussen IVAREM en IOK Afvalbeheer wordt 

aangegeven dat de Maatschap MBS wordt bestuurd door het bestuurscomité dat paritair wordt 
samengesteld.  
 
De voorzitters van IOK Afvalbeheer en IVAREM maken van rechtswege deel uit van het 
bestuurscomité. Verder hebben IOK Afvalbeheer en IVAREM elk het recht om maximaal vier leden 
van het bestuurscomité voor te dragen. 
 

De voorzitter en ondervoorzitters kunnen pas worden aangewezen door de nieuwe raad van 
bestuur, die wordt benoemd door de algemene vergadering van 15 maart 2019.  
 
Voor de volledigheid wordt nog vermeld dat naast die maatschapsovereenkomst in 2006 ook een 
nv Patrimonium MBS werd opgericht. In dat kader zal ook de samenstelling van de raad van 

bestuur van de NV patrimonium MBS  worden voorgelegd aan de nieuwe raad van bestuur van 

IVAREM in functie van de formele aanwijzing binnen de Algemene Vergadering van de NV 
Patrimonium MBS in het voorjaar 2019. 
 

Adviezen - argumenten 

Aan de algemene vergadering wordt aldus voorgesteld dat de voorzitter en de ondervoorzitters van 
IVAREM worden gemandateerd in het  Bestuurscomité van de Maatschap MBS. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 
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Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 

in te stemmen met het voorstel betreffende de samenstelling van het Bestuurscomité van de 
Maatschap MBS. 
 

Artikel 2 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de intergemeentelijke vereniging 
IVAREM. 

 
 

36. IVAREM - Bijzondere Algemene Vergadering - 15 maart 2019 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Ons bestuur werd met  schrijven van IVAREM, ontvangen op 7 februari 2019 uitgenodigd op de 

Bijzondere Algemene Vergadering van vrijdag 15 maart 2019 om 17u30. De vergadering zal plaats 
hebben in Vergaderzaal Themis, Administratieve gebouw IVAREM, Leuvensesteenweg 443D, 

Muizen. 
 

Feiten en context 

Punten op de agenda: 
 

1. Aanwijzing stemopnemers 
2. Benoeming stemgerechtigde bestuurders van de intergemeentelijke vereniging voor 

duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM)  
3. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen betreffende de aanwijzing van kandidaat-

leden met raadgevende stem voor de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam 
afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 

4. Vaststelling van de rangorde van de aangewezen kandidaat-leden met raadgevende stem 
voor de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen 

(IVAREM) 
5. Vaststelling van de vergoeding voor de leden van de raad van bestuur van de 

intergemeentelijke vereniging duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 
6. Aanwijzing leden bestuurscomité Maatschap MBS 
7. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen. 
8. Goedkeuring van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 15 maart 2019 

van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 

 
Vertegenwoordigers, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019: 

- Solange Cluydts : eerste afgevaardigde 
- Kevin Eeraerts : tweede afgevaardigde 
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Juridische grond 

Decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur 
 
De nieuwe gemeentewet. 
 

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
Artikel  59  van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking waarbij bepaalt  wordt 
dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 
vergadering en dat van lid  van de andere organen. 
 
Het Gemeentedecreet. 

 
De statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, vastgesteld door de algemene 
vergadering op 26 april 2003, zoals gewijzigd op 5 december 2003, 3 december 2004, 22 juni 
2007, 30 november 2007, 26 juni 2009, 17 december 2010, 13 december 2013, 17 juni 2016, 15 
december 2017 en 7 december 2018. 

 

Het lidmaatschap van de Gemeente van de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
 
Artikel 44, 1° en 3° alinea van Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers 
voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit 
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 

algemene vergadering. 
 
Artikel 434 § 5 van het nieuw Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de algemene vergadering een 
code van goed bestuur vaststelt. 
De gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013, houdende de aanduiding van de 
vertegenwoordigers van ons bestuur. 
 

De Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de 

vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur (tot en met 31 december  2025). 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad: 
 
Artikel 1:  
neemt kennis van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 15 maart 2019. 
 

Artikel 2: 
hecht zijn goedkeuring aan de door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging 

IVAREM voorgestelde agenda. 
 
Artikel 3: 
besluit dat zijn afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van 15 maart 2019 van 
de intergemeentelijke vereniging IVAREM het mandaat heeft om te beraadslagen en te beslissen 

overeenkomstig voormeld besluit. 
 
Artikel 4:  
Deze beslissing wordt nog ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging 
IVAREM, ter attentie van Vera Noppe (secretariaat).  
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37. Aanduiding vertegenwoordiger bekkenbesturen Benedenschelde en Dijle 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het decreet van 18 juli 2003 houdende het integraalwaterbeleid (gecoördineerd op 15 juni 2018 in 
het nieuwe 'Waterwetboek') regelt het integraal waterbeleid in Vlaanderen, en de samenstelling en 
werking van de bekkenbesturen. 
 
Het bereiken van een goede waterkwaliteit in onze waterlopen, de problematiek van  
overstromingen en verdroging, de ecologie van de waterlopen ... Al deze belangrijke thema's vallen 
onder de noemer 'integraal waterbeleid' . 

 
De Coördinatiecommissie integraal Waterbeleid (CIW)coördineert het ¡integraal waterbeleid op 
Vlaams niveau. Het bekkenbestuur coördineert het ¡integraal waterbeleid op lokaal niveau. 
Voor het integraal waterbeleid is Vlaanderen opgedeeld in 11 bekkens. Uw gemeente maakt deel 

uit van het Benedenscheldebekken en het Dijlebekken 
 

Feiten en context 

Het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt de minimale samenstelling van een bekkenbestuur. Elke 
gemeente, waarvan het grondgebied geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van het bekken, heeft 
een vertegenwoordiger in het bekkenbestuur. 
 
Via een schrijven van de Gouverneur om voor onze gemeente een (nieuwe) vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger aan te duiden voor de bekkenbesturen Beneden schelde en Dijle. 

 
Het bekkenbestuur heeft tot taak: 
 
1- het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen; 
2- het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te keuren, 
rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en met de 

resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel I.6.2.5, binnen een termijn 

van 90 dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het 
begin van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft; 
3- het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te 
keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht; 
4- advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld i¡ artikel 1.6.2.5, S 
1.; 

5- advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, S 3, van het 
besluit van de Vlaamse Regering van L0 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels 
voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de 
vaststelling van de zoneringsplannen; 
6-advies te verlenen over: 

a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de 
watersystemen; 

b) ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en 
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties 

7- het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de 
onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter 
beheer te realiseren; 
8- indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties binnen het 
bekken te agenderen. 

 

Juridische grond 

Gelet op het nieuwe gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van l-8 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid (gecoördineerd op 15 
juni 201-8 in het Waterwetboek) 

 



50 

Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur, voorzitter van het bekkenbestuur 

Benedenscheldebekken, van datum m.b.t. de vraag tot afvaardiging van een gemeentelijk 
mandataris in het bekkenbestuur, waarvan gemeente Willebroek deel uitmaakt. 
 

Adviezen - argumenten 

Het lijkt aangewezen een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de bekkenbesturen af te 
vaardigen, gelet op het belang van de goede werking van het waterbeheer in onze gemeente. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Niet van toepassing. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 

Zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het Benedenscheldebekken onder 
voorzitterschap van de gouverneur van de provincie Antwerpen en de  gouverneur van de provincie 
Oost-Vlaanderen. Hiertoe worden volgende gemeentelijke mandatarissen aangeduid: 

 
Effectief lid: Maaike Bradt 
Plaatsvervanger: Luc Spiessens 
 

Artikel 2 
Het antwoordformulier wordt ingevuld gezonden naar het bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken, Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen. 

 
 

38. VVOG - voordracht vertegenwoordigers op de (Buitengewone) Algemene 

Vergadering 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Sinds verschillende jaren is de gemeente Willebroek lid van de Vereniging voor Openbaar Groen - 

Predikherenlei 1C - 8000 Brugge 
 

Feiten en context 

De vertegenwoordigers van de Gemeente Willebroek kunnen aangeduid worden voor de volledige 
duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 
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Juridische grond 

Het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor 
de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 
 
Decreet lokaal bestuur. 

 
Vlaamse decreet 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
Het lidmaatschap van de Gemeente aan de Vereniging voor Openbaar Groen. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit:  

 
Artikel 1 
Mevrouw Carine Praet, raadslid, Populierenlaan 19, 2830 Willebroek, voor te dragen als 

vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot 
het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
 
Artikel 2 

De heer Jeroen De Jonghe, Stationsstraat 96, 2830 Willebroek, voor te dragen als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de 
periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
 
Artikel 3 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de Vereniging voor Openbaar 
Groen, Predikherenlei 1C, 8000 Brugge. 

 
 

39. Waterschap Rivierenland - Deelbekken Vliet en Zielbeek - voordracht 

vertegenwoordigers op de (Buitengewone) Algemene Vergadering 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Sinds verschillende jaren is de gemeente Willebroek lid van Waterschap Rivierenland - Deelbekken 
Vliet en Zielbeek. De statuten bepalen de vertegenwoordiging van de gemeente op de Algemene 

Vergadering.  
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Feiten en context 

De vertegenwoordigers van de Gemeente Willebroek kunnen aangeduid worden voor de volledige 
duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 
 

Juridische grond 

Het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor 
de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 
 
Decreet lokaal bestuur. 
 
Vlaamse decreet 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 

Het lidmaatschap van de Gemeente aan Regionaal Landschap Rivierenland. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 
Mevrouw Maaike Bradt, schepen, Hoogstraat 123, 283 Willebroek, voor te dragen als 

vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot 
het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
 
Artikel 2 
De heer Gert Boey, raadslid, Zavelweg 54, 2830 Willebroek, voor te dragen als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot 

het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
 
Artikel 3 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Regionaal Landschap 
Rivierenland. 
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40. SM voor Volkshuisvesting - voordracht vertegenwoordigers op de 

(Buitengewone) Algemene Vergadering 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Volgens de statuten van de SM voor volkshuisvesting Willebroek kan de gemeenteraad personen 
aanduiden om ons bestuur te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van de SM voor 
Volkshuisvesting. 
 

Feiten en context 

De statuten van de SM voor volkshuisvesting Willebroek, waarbij gemeente Willebroek is 
aangesloten, schrijven de vertegenwoordiging voor van de gemeente op de algemene vergadering 
van de SM voor volkshuisvesting Willebroek. De vertegenwoordigers van de gemeente Willebroek 
kunnen aangeduid worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 

2024. 
 

Juridische grond 

De statuten van SM voor volkshuisvesting Willebroek 
 

Adviezen en argumenten 

Overwegende dat moet worden overgegaan tot de aanduiding van vertegenwoordigers en 
eventuele plaatsvervangers van de gemeente Willebroek voor de algemene vergadering van de SM 
voor Volkshuisvesting Willebroek, waarbij het gemeentebestuur is aangesloten. 

De volgende personen worden voorgedragen teneinde ons bestuur te vertegenwoordigen in 
voormelde vergaderingen: 
Vertegenwoordiger : Eddy Bevers 
1e plaatsvervanger : Luc Spiessens 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit:  

 
Artikel 1 
De heer Eddy Bevers, burgemeester, Grote Bergen 27, 2830 Willebroek voor te dragen als 
vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot 
het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
 
Artikel 2 

De heer Luc Spiessens, Hazewinkelstraat 1C, 2830 Willebroek, voor te dragen als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot 
het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
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Artikel 3 

het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de SM voor Volkshuisvesting 
Willebroek. 

 
 

41. Voordracht vertegenwoordiging raad van bestuur voor Volkshuisvesting 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Volgende personen werden vorige legislatuur (inclusief tussentijdse vervangingen) aangeduid om 
ons bestuur te vertegenwoordigen op de raad van bestuur van de SM voor volkshuisvesting. 

 Heidi Van Praet – Voorzitter, Afgevaardigde van de Gemeente Willebroek 

 Leo Neefs – Bestuurder, Afgevaardigde van de Gemeente Willebroek 
 Marc Verelst - Bestuurder, Afgevaardigde van de Gemeente Willebroek 
 Seney Ugurlu – Bestuurder, Afgevaardigde van de Gemeente Willebroek 
 Eddy Moens – Bestuurder, Afgevaardigde van de Gemeente Willebroek 

 Gudrun Van Houdt – Bestuurder, Afgevaardigde van de Gemeente Willebroek 
 Ayten Güngor - Bestuurder, Afgevaardigde van de Gemeente Willebroek 
 Danny De Maeyer - 1ste Ondervoorzitter, Afgevaardigde van de Gemeente Willebroek 
 Arne Audiens - 2 de Ondervoorzitter, Afgevaardigde van de Gemeente Willebroek 
 Thea Van Someren  – Bestuurder, Afgevaardigde van de Gemeente Willebroek 

 

Feiten en context 

Bij het starten van de nieuwe legislatuur is het aangewezen om de samenstelling in de raad van 
bestuur volkshuisvesting te wijzigen. 
Als de heren De Maeyer Danny en Audiens Arne en mevrouw Van Someren Thea opnieuw 
voorgedragen zouden worden als bestuurder, is het aangewezen om hun huidig mandaat niet te 

herroepen zodat zij een raad van bestuur kunnen samenroepen om de andere bestuurders te 
kunnen aanstellen. 

 

Juridische grond 

De statuten van de SM voor Volkshuisvesting , art 14 
Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 
 

Adviezen - argumenten 

Overwegende dat moet worden overgegaan tot aanduiding van vertegenwoordigers voor de raad 

van bestuur van de SM voor volkshuisvesting, waarbij de gemeente is aangesloten. 
Voorstel om volgende personen voor te dragen teneinde ons bestuur te vertegenwoordigen: 

 Raf Coenjaerts 
 Audrey van Doorslaer 
 Jeroen De Jonghe 

 Marcel De Boeck 

 Danny De Maeyer  
 Arne Audiens  
 Thea Van Someren 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 
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Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit om het mandaat van volgende personen in de raad van bestuur van de 
SM voor volkshuisvesting Willebroek in te trekken vanaf 1 maart 2019: 

 Heidi Van Praet  
 Leo Neefs  
 Marc Verelst  

 Seney Ugurlu  
 Eddy Moens  

 Gudrun Van Houdt  
 Ayten Güngor 

 
De gemeenteraad besluit om het mandaat als bestuurder van volgende personen in de raad van 
bestuur van de SM voor volkshuisvesting Willebroek te verlengen met 6 jaar: 

 Danny De Maeyer  
 Arne Audiens  
 Thea Van Someren   

 
De gemeenteraad besluit om volgende personen voor te dragen als bestuurder in de raad van 
bestuur van de SM voor volkshuisvesting Willebroek: 

 Raf coenjaerts 

 Audrey van Doorslaer 
 Jeroen De Jonghe 
 Marcel De Boeck 

 
 

42. Straatnaamgeving - voorstel noordperceel site De Naeyer (B2017/0167) 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Naar aanleiding van de ontwikkeling van site De Naeyer wordt er een nieuwe straat aangelegd die 
een straatnaam moet krijgen. Het gaat om de stedenbouwkundige vergunning voor het uitvoeren 
van wegenis- en rioleringswerken op de site De Naeyer (noordperceel) afgeleverd aan MEDIAPAR 

(ref. vergunning: B20170167). 
 
In zitting van 19 december 2017 keurde de gemeenteraad de vastlegging van de nieuwe wegenis 
goed. 
 

In zitting van 26 januari 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen een 
vergunning voor voornoemde werken. 

 
Het college van burgemeester en schepenen besloot op 20 juli 2018 de Sectorale Adviesraad 
Cultureel Patrimonium & Erfgoed een voorstel te vragen van straatnaamgeving voor het 
noordperceel op de site De Naeyer. 
 
Op 22 januari 2019 maakte de Sectorale Adviesraad Cultureel Patrimonium & Erfgoed een advies 
over betreffende de straatnaamgeving. 

 
Op 1 februari 2018 besloot het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad voor te 
stellen over te gaan tot het verlenen van volgende straatnaam: ‘Pulpstraat’. 
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Feiten en context 

De site is gelegen ten noorden van de Mechelsesteenweg en ten oosten van de Fabrieksstraat. 
Vlakbij bevindt zich de Vredesbrug en het Zeekanaal Brussel-Schelde. Op de locatie van de nieuwe 
straat lagen vroeger de ‘usine à bois’ en ‘usine à pâte’ die deel uitmaakten van de voormalige 
papierfabriek De Naeyer. 

 

Juridische grond 

Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen (B.S. 
07.04.1977), gewijzigd bij: 
 

 Decreet van 1 juli 1987 houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot 
bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen (B.S. 01.09.1987);  

 
 Decreet van 4 februari 1997 tot wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot 

bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen (B.S. 25.02.1997); 
 

 Decreet van 29 november 2002 houdende wijzigingen van het decreet van 28 januari 
1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen (B.S. 

17.12.2002). 
 
Omzendbrief van 4 mei 1998 over reclame op naamborden (B.S 03.06.1988). 
 
V. en A.,Vl.P.,19.02.1996,1995-96,(8),405-406; T.B.P.,november 1996,V.51,(11),709; 
T.B.P.,oktober 1996,V.51,(10),639. 
 

Adviezen - argumenten 

Op 22 januari 2019 maakte de Sectorale Adviesraad Cultureel Patrimonium & Erfgoed volgend 
advies over: 
 
‘Vanuit de adviesraad wordt de voorkeur gegeven aan het eventueel hergebruik van oude 
benamingen van de straten of buurten.  

Aangezien op het te verkavelen perceel de papierafdeling van De Naeyer was gevestigd stelt de 

adviesraad voor om een naam hieraan gelinkt te gebruiken. 
 
De adviesraad adviseert daarom voor de site De Naeyer volgende mogelijke straatnamen (in 
volgorde van voorkeur): 
- Cellulosestraat (= basis van het papierdeeg) 
- Pulpstraat 

- Papierdeegstraat 
- Papierstraat (misschien geeft dit te veel verwarring met de Papyruslaan?)’ 
 
 
Fincanciële gevolgen 
NVT 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen over te gaan tot het verlenen van 
volgende straatnaam: ‘Pulpstraat’. 
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43. Straatnaamgeving - voorstel verkaveling site Craenhals (V2016/0002) 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 
Naar aanleiding van de ontwikkeling van de site Craenhals worden er nieuwe straten en een plein 
aangelegd die een straatnaam moeten krijgen. Het gaat om de verkavelingsvergunning 
(V20160002) voor het verkavelen van een grond in 33 loten + aanleg wegenis en infrastructuur 
afgeleverd aan Groep Caenen – Capital Fund NV. 
 
In zitting van 27 september 2016 keurde de gemeenteraad de vastlegging van de rooilijnen en 

weguitrusting van de nieuwe wegenis goed. 
 
In zitting van 30 september 2016 verleende het college van burgemeester en schepenen een 
vergunning voor voornoemde werken. 

 
Op 15 november 2016 werd beroep aangetekend tegen voornoemde vergunning. 

Op 2 maart 2017 werd door de Deputatie vergunning verleend voor voornoemde werken. 
In zitting van 24 maart 2017 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van deze 
vergunning. 
 
Het college van burgemeester en schepenen besloot op 31 maart 2017 de Sectorale Adviesraad 
Cultureel Patrimonium & Erfgoed een voorstel te vragen van straatnaamgeving voor de verkaveling 
op de site Craenhals.  

 
Op 10 juli 2018 maakte de Sectorale Adviesraad Cultureel Patrimonium & Erfgoed een advies over 
betreffende de straatnaamgeving. 
 
Op 1 februari 2018 besloot het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad voor te 
stellen over te gaan tot het verlenen van volgende straatnamen: 
- Blok Z3/1, Z3/2, Z3/3: ‘Veenhof’ 

- Grondgebonden woningen met lot nummers 14-28: ‘Breekwerfstraat’ 
 

Feiten en context 

De site Craenhals is gelegen in het noorden van de gemeente Willebroek tussen de Vaartstraat – 
Stapelstraat – Appeldonkstraat en heeft een grootte van ca. 2,6 hectare. Vlakbij is de autosnelweg 
A12 met als gevolg een vlotte verbinding voor de naastgelegen bedrijventerreinen. De invulling van 

de site gebeurt door een gedifferentieerde woningtypologie en dichtheid aangepast aan de 
omgeving. 

 

Juridische grond 

Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen (B.S. 
07.04.1977), gewijzigd bij: 
 

 Decreet van 1 juli 1987 houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot 

bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen (B.S. 01.09.1987);  
 

 Decreet van 4 februari 1997 tot wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot 
bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen (B.S. 25.02.1997); 

 
 Decreet van 29 november 2002 houdende wijzigingen van het decreet van 28 januari 

1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen (B.S. 
17.12.2002). 

 
Omzendbrief van 4 mei 1998 over reclame op naamborden (B.S 03.06.1988). 
 
V. en A.,Vl.P.,19.02.1996,1995-96,(8),405-406; T.B.P.,november 1996,V.51,(11),709; 

T.B.P.,oktober 1996,V.51,(10),639. 
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Adviezen - argumenten 

Op 10 juli 2018 maakte de Sectorale Adviesraad Cultureel Patrimonium & Erfgoed volgend advies 
over:  
 
‘Vanuit de adviesraad wordt de voorkeur gegeven aan het eventueel hergebruik van oude 

benamingen van de straten of buurten. 
De historische benaming die op oude kaarten worden vermeld voor het gebied aan de site 
Craenhals is de volgende: 
 
- Vorsenpoel: de naam Vorsepoel komt op verschillende historische kaarten voor 
 
- de Vorschepoul, op Villaret kaarten (1745-1748). Hier staat ook Hapledonck vermeldt, de 

voorloper van Appeldonk? En nog iets 'raar' waar ik de betekenis niet van begrijp: Cense 
Dendewedick 
- Vorsepoel gehucht met wat bebouwing), op kaart Ferraris jaar 1777 - Vorsenpoel, op kaart Atlas 
der Buurtwegen (jaar 1841), Appeldonkstraat bestaat al en wordt vermeldt.  
- Vossenpoel, op kaart Vandermaelen (1846-1854), vermoedelijk een verbastering van het 

Willebroekse dialect: veussepoel? - Vorssepoel, op Popp-kaart (1842-1879) 

 
Voorstel is om eventueel de naam van Vorsenpoel te behouden. 
 
Eventueel kan bij de straatnaamgeving ook verwezen worden naar de vroegere bestemming van de 
site, zoals Breekwerfstraat of naar de natuurlijke omgeving bv. Veenhof (gezien Willebroek Noord 
een laagveengebied is). 
 

De adviesraad adviseert voor de site Craenhals volgende straatnamen: 
- Vorsenpoel: 

o Hier dient te worden bekeken of er geen verwarring kan ontstaan met de 
Vorsenpoelweg 

- Veenhof: 
o Verwijzing naar het veengebied van Willebroek Noord (en sluit eventueel aan bij de 

naamgeving van de Turfsteeg) 

- Breekwerfstraat: 

o Verwijzing naar de vroegere bestemming van de site’ 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen over te gaan tot het verlenen van 
volgende straatnamen: 
 

- Blok Z3/1, Z3/2, Z3/3: ‘Veenhof’ 
- Grondgebonden woningen met lot nummers 14-28: ‘Breekwerfstraat’ 
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Leven en reizen 

Burgerteam 

44. Intergemeentelijke samenwerking: PONTES - aanduiding 

vertegenwoordiger algemene vergaderingen bestuursperiode 2019 - 2024 - 

goedkeuring 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

 
De gemeente Willebroek is deelnemer in de intergemeentelijke vereniging PONTES. 

 
De vertegenwoordiger van de gemeente in een intergemeentelijk samenwerkingsverband wordt 
door de gemeenteraad uit zijn leden aangeduid. 

 
De vertegenwoordiger van de gemeente moet bij geheime stemming worden aangesteld. 
 
Deze aanstelling is herroepbaar en doet geen afbreuk aan het feit dat het individueel mandaat  van 

de vertegenwoordiger vooraf aan elke algemene vergadering moet worden voorgesteld. 
 

Feiten en context 

Bij het begin van iedere bestuursperiode moeten de afgevaardigden van de leden-gemeenten in de 
verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opnieuw worden aangeduid. 
 

Aangezien de gemeente aandeelhouder is in de intergemeentelijke vereniging PONTES, moet een 
gemeentelijke vertegenwoordiger worden aangeduid. Deze kan worden aangesteld voor de duur 
van de hele bestuursperiode. 
 
Gelet op de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen op 22 februari 2019. 

 

Juridische grond 

Artikel 34, §2,2°, artikel 43, §2, 4° en 9° en artikel 432 van het decreet lokaal bestuur 
De gemeenteraad is bevoegd voor de aangelegenheden inzake de deelname aan en de 
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen, evenals voor de 
aangelegenheden die het decreet uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt. 
De gemeenteraden bepalen de afvaardiging en het mandaat van hun vertegenwoordigers in de 
algemene vergadering van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 
De algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leden-gemeente die door 

en uit de leden van de gemeenteraad worden aangewezen. Het mandaat van de vertegenwoordiger 
moet telkens voor elke vergadering opnieuw worden vastgesteld. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 
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Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad beslist dat :  
De heer Ronald Somers, schepen, Nieuwstraat 6, 2830 Willebroek, en mevrouw Carine Praet, 
gemeenteraadslid, wonende te Populierenlaan 19, 2830 Willebroek, worden aangeduid als 

respectievelijk effectief en plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente op de 
buitengewone en algemene vergaderingen van PONTES op 27 maart 2019. 

 
 

45. Intergemeentelijke Samenwerking: PONTES- aanduiding vertegenwoordiger 

algemene vergadering van 27 maart 2019 en vaststelling mandaat 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

De gemeente Willebroek is deelnemer in de intergemeentelijke vereniging PONTES. 

PONTES heeft een uitnodiging gestuurd voor de algemene vergadering met opgave van de agenda. 
 

Aangezien er geen bezwaren bestaan ten aanzien van de voorgestelde agenda, kan de 
voorgestelde agenda worden goedgekeurd en het mandaat van de gemeentelijke 
vertegenwoordiger(s) dienovereenkomstig worden vastgesteld. 
 
De vertegenwoordiger van de gemeente moet – voor zover deze nog niet voor de hele 
bestuursperiode werd aangeduid – bij geheime stemming worden aangesteld. 
 

Gelet op de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen op 22 februari 2019. 
 

Feiten en context 

De intergemeentelijke vereniging PONTES heeft een uitnodiging gestuurd voor de buitengewone 
algemene vergadering van 27 maart 2019. Het betreft een bijzondere algemene vergadering 
waarop een wijziging van de statuten van PONTES staan geagendeerd. 

 
Aangezien de gemeente Willebroek aandeelhouder is in deze vereniging, moet een gemeentelijke 
vertegenwoordiger worden vastgesteld. 
 
Vermits een bijzondere meerderheid van de leden-gemeenten een staturenwijziging moet 
goedkeuren, is zowel de goedkeuring van de gemeenteraad als de aanwezigheid van de 
gemeentelijke afgevaardigde tijdens de algemene vergadering van groot belang. 

 

Juridische grond 

Artikel 34, §2, 2°, artikel 43, §2, 4° en 9° en artikel 247 van het decreet lokaal bestuur 
De gemeenteraad is bevoegd voor de aangelegenheden inzake deelname aan en de 
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen, evenals voor de 
aangelegenheden die het decreet uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt. 
De gemeenteraden bepalen de afvaardiging en het mandaat van hun vertegenwoordigers in de 

algemene vergaderingen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

Een statutenwijziging van een intergemeentelijk samenwerkingsverband moet met bijzondere 
meerderheden worden goedgekeurd door de algemene vergadering.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

Er wordt kennis genomen van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging PONTES van 27 maart 2019, die er als volgt uit ziet: 

1. Algemene vergadering: verslag 19 december 2018 – goedkeuring 
2. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (effectieve leden) – goedkeuring 
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3. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (leden met raadgevende stem) – 

aktename 
4. Financiën: vaststelling presentiegelden bestuursperiode 2019 – 2024 – goedkeuring 

 
De vertegenwoordigers van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 

vergadering van PONTES op 27 maart 2019 worden opgedragen zijn/haar stemgedrag af te 
stemmen op de besluiten van de gemeenteraad van heden inzake onderhevige aangelegenheid 
 
De heer Ronald Somers, schepen, wonende te Nieuwstraat 6, 2830 Willebroek en mevrouw Carine 
Praet, gemeenteraadslid, wonende te Populierenlaan 19, 2830 Willebroek, worden aangeduid als 
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de 
buitengewone algemene vergadering van PONTES op 27 maart 2019. 

 
 

Sportdienst 

46. Goedkeuring wijziging statuten + huishoudelijk reglement van de 

intergemeentelijke samenwerking, projectvereniging WIKA, voor de 

exploitatie van zwembad De Druppelteen 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Op 30 januari 2003 werd door de gemeenten Kapelle-op-den Bos en Willebroek een 
projectvereniging WIKA opgericht om de optimalisatie te verzekeren van de exploitatie van het 
zwembad De Druppelteen, gelegen te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Marktplein 27 
 

Feiten en context 

De projectvereniging werd initieel opgericht voor een periode van zes jaar. De projectvereniging 

kan voor een termijn, die niet langer mag zijn dan 6 jaar, opnieuw verlengd worden. 

 
De projectvereniging werd twee maal verlengd 1 keer voor 6 jaar en 1 keer voor 5 jaar. 
 
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
werden de statuten + het huishoudelijk reglement op een aantal plaatsen gewijzigd (zie bijlagen). 

 

Juridische grond 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 279, 401 t.e.m.412  
 

Adviezen - argumenten 

Actieplan VRIJ001003: Aanbieden van een eigen sportaanbod en samenwerking met externe 
partners  

We willen Willebroekenaars stimuleren meer te bewegen. Daarom streven we naar een breed 
gedragen, kwalitatief ‘Sport voor Allen – beleid. Goed aangeduide routes en knooppunten horen 

daarbij, net als een programma voor de Willebroekse scholen. De invulling van het sportaanbod 
gebeurt in samenwerking met externe partners en de lokale sportclubs. We zorgen ook voor een 
kwalitatieve sportinfrastructuur en voor zwemmogelijkheden voor inwoners, scholen en 
sportclubs. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Jaarlijkse tussenkomst van het maximumbedrag (niet indexeerbaar) van € 198.000,00 te voorzien 
in het budget. 
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Besluit: Unaniem 

Artikel 1 
de wijzigingen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de projectvereniging WIKA  
goed te keuren; 

 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en 
uitvoering van het dossier en waarbij de burgemeester of zijn plaatsvervangend schepen voor de 
gemeente zal optreden bij het verlijden van de akte. 

 
 

47. Voordracht kandidaat beheerders projectvereniging WIKA 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeenteraad van 26 november 2002 keurde de statuten en het huishoudelijk reglement goed 

van de projectvereniging ‘WIKA’ met zetel te 1880 Kapelle o/d Bos, Marktplein 27, met als 
opdracht de exploitatie van het zwembad De Druppelteen. Statuten werden gewijzigd op de 
gemeenteraad van 23 september 2008 en een tweede wijziging werd goedgekeurd op de 
gemeenteraad van 16 december 2014. 
 

Feiten en context 

Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad dient één afgevaardigde  met beslissende stem en 
één afgevaardigde met ‘raadgevende stem’ voor de projectvereniging WIKA te worden aangeduid. 
 

Juridische grond 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en gewijzigd op 21 december 2018 zegt over de 

intergemeentelijke samenwerking, meer in het bijzonder de projectvereniging, het volgende: 
Artikel 404 § 1: De projectvereniging beschikt uitsluitend over een raad van bestuur. Alleen 

natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur. 
De deelnemers benoemen de leden van de raad van bestuur rechtstreeks. Elke deelnemer heeft 
slechts één afgevaardigde in de raad van bestuur, naast de afgevaardigde met raadgevende 
stem, vermeld in paragraaf 3. 
Voor de gemeenten kunnen uitsluitend gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen het 
mandaat als lid van de raad van bestuur vervullen. 
Het voorzitterschap van de raad van bestuur wordt altijd toevertrouwd aan een bestuurder die een 

gemeente aangewezen heeft. 
§ 2. De raad van bestuur, waarin alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn en waarin 
iedere bestuurder beschikt over één stem, heeft uitsluitend de bevoegdheid om beslissingen te 
nemen die hem expliciet door de deelnemers zijn opgedragen. De raad van bestuur is in elk geval 
bevoegd voor het personeelsbeleid. De raad van bestuur kan het dagelijks personeelsbeheer, de 
bevoegdheid voor het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en 

tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel toevertrouwen aan het personeelslid dat aan het 

hoofd staat van het personeel van de projectvereniging. 
§ 3. Iedere gemeente wijst een afgevaardigde aan die deelneemt aan de vergaderingen van de 
raad van bestuur als lid met raadgevende stem. Die afgevaardigden zijn altijd raadsleden in de 
betrokken gemeenten, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het 
college van burgemeester en schepenen. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit om: 
 
Schepen Ronald Somers voor te dragen als stemgerechtigd kandidaat-beheerder om te zetelen in 

de raad van beheer van de projectvereniging WIKA. 
 
Raadslid:Serkan Bozyigit voor te dragen als kandidaat-beheerder ‘met raadgevende stem’ bij de 
projectvereniging WIKA. 

 
 

48. Aanduiding afgevaardigde vzw TC Duvels 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op de gemeenteraad van 26 februari 2008 keurde de gemeenteraad de concessieovereenkomst 
tussen het gemeentebestuur en de vzw TC Duvels goed. 

 

Feiten en context 

In artikel 10 van deze concessieovereenkomst is overeengekomen dat een afgevaardigde van de 
gemeente gratis wordt opgenomen in de algemene vergadering van de VZW TC Duvels en inzage 
heeft in alle documenten van de VZW. 
De afgevaardigde heeft geen stemrecht en kan enkel advies geven. 

 

Juridische grond 

Concessieovereenkomst gemeentebestuur – vzw TC Duvels. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit om de heer Ronald Somers als afgevaardigde en de heer Eddy Moens als 
plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergadering van de vzw TC Duvels. 
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49. Aanduiding afgevaardigde ILV Sportregio Rivierenland 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De interlokale vereniging Sportregio Rivierenland werd opgericht bij de inwerkingtreding van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en werd op 01/01/2007 
opgericht voor onbepaalde duur door de gemeenten Aartselaar, Boom, Bornem, Hemiksem, Niel, 
Puurs, Rumst, Schelle, Sint-Amands, Willebroek en Zwijndrecht onder coördinatie van de 
provinciale sportdienst. 
Op 24 april 2014 heeft de provincie Antwerpen zich terug getrokken omwille van herstructurering 
(provinciale sportdienst werd opgeheven). 

Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten Aartselaar, Bornem, Puurs en Sint-Amands ook uitgetreden. 
Op 1 januari 2019 is Hemiksem uit de sportregio gestapt. 
 

Feiten en context 

Intergemeentelijke samenwerking is de samenwerking op vrijwillige basis tussen twee of meer 
gemeenten. Dit met het oog op het realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling van twee of 

meer gemeenten. 
De sportdiensten van de  gemeenten  Niel, Schelle, Hemiksem, Boom, Rumst, Willebroek en 
Zwijndrecht werkten de voorbije legislatuur samen binnen de interlokale vereniging ‘Sportregio 
Rivierenland’, met als doelstelling:  overleg over gemeentelijke sportaangelegenheden, uitwerken 
van een activiteitenaanbod voor de moeilijk bereikbare doelgroepen op lokaal niveau (o.m. 
tieners), realisatie van gezamenlijke grensoverschrijdende sportprojecten. 
In het gemeentelijk park van Boom zal door de ILV Sportregio Rivierenland een parcours voor 

oriëntatieloop worden uitgezet en in kaart gebracht. Alle scholen van de deelnemende gemeenten 
zullen gratis van dit parcours gebruik kunnen maken.   
 
De statuten bepalen dat de schepen van sport als effectief vertegenwoordiger door het 
gemeentebestuur wordt afgevaardigd en een raadslid/schepen als plaatsvervanger .  
 

De bijdrage per gemeente aan de sportregio bedraagt 0,025 €/inwoner. 

 

Juridische grond 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (gewijzigd op 18/12/2018) onderscheidt 5 vormen 
van samenwerkingsverbanden. De lichtste vorm van intergemeentelijke samenwerking is de 
Interlokale vereniging: samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en zonder 
beheersoverdracht. Een overeenkomst tussen de partners, die tezelfdertijd de statuten omvat, 

vormt de basis. De interlokale vereniging dient vooral voor de realisatie van in omvang beperkte 
projecten. 
 

Adviezen – argumenten 

In de voorbije jaren werden heel wat sportieve projecten opgezet. Activiteiten voor tieners blijken 
op gemeentelijk vlak niet op voldoende belangstelling te kunnen rekenen om op een efficiënte 
manier te organiseren.  Door de activiteiten open te trekken naar de regiogemeenten wordt de 

doelgroep tieners wel bereikt. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 
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Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit om de heer Ronald Somers aan te duiden als vertegenwoordiger en de 
heer Jeroen De Jonghe als plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente Willebroek in het 
beheerscomité van de interlokale vereniging Sportregio Rivierenland. 

 
 

Toerisme en evenementen 

50. Afgevaardigden Toerisme Scheldeland 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Naar aanleiding van de verkiezingen moet worden overgegaan tot de aanduiding van een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de gemeente Willebroek voor de algemene 
vergaderingen van Toerisme Scheldeland vzw 

 

Feiten en context 

Naar aanleiding van de verkiezingen moet worden overgegaan tot de aanduiding van een 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de gemeente Willebroek voor de algemene 
vergaderingen van Toerisme Scheldeland vzw, Noordlaan 21, 9200 Dendermonde. 
Er wordt 1 vertegenwoordiger aangeduid door de gemeenteraad.  Er worden geen specifieke eisen 
gesteld naar vertegenwoordiging. 
Er moet ook een plaatsvervanger aangesteld worden 

 

Juridische grond 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en gewijzigd op 21 december 2018 
 

Adviezen - argumenten 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen worden de volgende personen 
voorgedragen, teneinde ons bestuur te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van 

Toerisme Scheldeland : 

- Vertegenwoordiger : Ronald Somers 
- Plaatsvervanger : Michel Eeraerts 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 
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Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad beslist in openbare zitting : 
 
De heer Ronald Somers, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene 
vergaderingen van Toerisme Scheldeland vzw. 

 
De heer Michel Eeraerts, aan te duiden als plaatsvervanger van de gemeente op de algemene 
vergaderingen van Toerisme Scheldeland vzw. 
 
 

51. Afvaardiging Kempisch Landschap vzw 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Naar aanleiding van de verkiezingen moet worden overgegaan tot de aanduiding van een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de gemeente Willebroek voor de algemene 
vergaderingen van vzw Kempens Landschap. 
 

Feiten en context 

Naar aanleiding van de verkiezingen moet worden overgegaan tot de aanduiding van een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de gemeente Willebroek voor de algemene 
vergaderingen van vzw Kempens Landschap, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. 
Er wordt 1 vertegenwoordiger aangeduid door de gemeenteraad.  Er worden geen specifieke eisen 
gesteld naar vertegenwoordiging. 

Er kan ook een plaatsvervanger aangesteld worden  
 

Juridische grond 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en gewijzigd op 21 december 2018 
 

Adviezen - argumenten 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen worden de volgende personen 

voorgedragen, teneinde ons bestuur te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van 
Kempisch Landschap vzw : 

- Vertegenwoordiger : Maaike Bradt 
- Plaatsvervanger : Eddy Bevers 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 
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Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad beslist in openbare zitting : 

 
Mevrouw Maaike Bradt aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene 
vergaderingen van Kempisch Landschap vzw. 
 
De heer Eddy Bevers aan te duiden als plaatsvervanger van de gemeente op de algemene 
vergaderingen van Kempisch Landschap vzw. 
 

 

52. Aanpassing gemeentelijk reglement braderie Kanaalfeesten 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Naar jaarlijks gewoonte wordt er tijdens het laatste volledige weekend van juni het evenement 
“Kanaalfeesten en braderie” georganiseerd. 
 
In de gemeenteraad van 23 februari 2016 werd het gemeentelijk reglement braderie Kanaalfeesten 
goedgekeurd. Een wijziging van het gemeentelijk reglement werd goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 21 februari 2017 en 27 februari 2018. 
 

Feiten en context 

Tijdens de evaluatie- en startvergadering d.d. 23 januari 2019 gaf de stuurgroep zijn akkoord om 
in kader van veiligheid en reinheid het gemeentelijk reglement braderie Kanaalfeesten aan te 
passen. 
 

In het collegezitting van burgemeester en schepenen op 8 februari 2019 werd het gemeentelijk 

reglement braderie Kanaalfeesten goedgekeurd. 
 
In bijlage het aangepaste versie van het gemeentelijke reglement braderie Kanaalfeesten. 
 

Juridische grond 

Gemeentedecreet inzonderheid artikel 42. 
 

Politieverordening inzonderheid bijlage 6. Kanaalfeesten aangenomen in de gemeenteraad van 16 
december 2014 en gewijzigd in de gemeenteraad van 21 februari 2017. 
 
Gemeentelijk reglement braderij Kanaalfeesten goedgekeurd in e gemeenteraad van 23 februari 
2016 en gewijzigd in de gemeenteraad  van 21 februari 2017 en 27 februari 2018. 
 
Kennisname en doorverwijzing naar de gemeenteraad van de aanpassing gemeentelijk reglement 

braderie Kanaalfeesten en politieverordening Bijlage 6. Kanaalfeesten in college zitting van 8 
februari 2019. 
 

Adviezen - argumenten 

Adviezen werden bekomen tijdens de startvergadering van de stuurgroep op woensdag 23 januari 
2019 (zie verslag startvergadering in bijlage). 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Het gewijzigd gemeentelijk reglement braderie Kanaalfeesten zal, na goedkeuring door de 
gemeenteraad, op de gemeentelijke website gepubliceerd worden en aan alle standhouders 
verstuurd worden via briefwisseling. 
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Besluit: Unaniem 

Artikel 1 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan het gewijzigd gemeentelijk reglement 
braderie Kanaalfeesten. 

Dit aangepast reglement vervangt het reglement van 23 februari 2016 en de wijzigingen van 21 
februari 2017 en 27 februari 2018. 

 
 

Welzijn 

Samenleven 

53. Mozaïek reglementen en overeenkomsten 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

In 2011 is het buurthuis Mozaïek opgestart. Er waren verenigingen en vrijwilligers die mee zorgden 
voor activiteiten in De Mozaïek. Het huishoudelijk reglement en de overeenkomsten werden 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 20/09/2011. Op 20 januari 2017 werd de oprichting van het 

keramiekatelier goedgekeurd.   

 

Feiten en context 

Aangezien de werking van de Mozaiek de laatste jaren is veranderd, waren ook het huishoudelijk 
reglement en de overeenkomsten aan vernieuwing toe.  
Dienst samenleven heeft samen met de verenigingen en vrijwilligers die hun werking hebben in De 

Mozaïek,  het huishoudelijk reglement aangepast. Dit reglement is door de juridische dienst 
gecontroleerd.   
 

De belangrijkste wijzigingen zijn de bepalingen van vergoedingen en 
samenwerkingsovereenkomsten. Als de verenigingen of vrijwilligers voldoen aan de volgende 
zaken dienen ze geen vergoeding te betalen, maar hebben ze ook geen recht op een toelage. 
 

 Ze hebben geen inkomsten van de leden. 
 Ze helpen mee tijdens minstens 3 activiteiten van De Mozaïek. 
 Ze delen hun activiteit mee aan dienst Samenleven en aan de leden van De Mozaïek via 

de kalender 
 Ze nemen deel aan de algemene vergaderingen van De Mozaïek en minstens 1 persoon 

werkt ook mee in een werkgroep.  
 Ze maken de Mozaïek bekend bij de achterban en Willebroekenaren 

 Ze onderschrijven het huishoudelijk reglement en delen de regels mee aan de bezoekers 
van hun activiteit(en)  
 

Er werd ook gewerkt aan een vernieuwing van de overeenkomsten samen met de juridische dienst. 
Eenmaal het sjabloon is goedgekeurd, zullen alle verantwoordelijken deze overeenkomsten 

ondertekenen.  

 
Momenteel zijn volgende verenigingen aanwezig en worden volgende activiteiten in De Mozaïek 
georganiseerd: creaclub, naaiclub, Line Dance Blue Bridge, open keramiekatelier van Theresia 
Simkens, Transitie Vaartland, Bloemschikken, “Samen koken, samen eten”, Streetaction, 
Koffieklets, Tapori.    
Theresia Simkens is de enige die gebruiksgeld betaald en dus een toelage krijgt.  De verenigingen 
moeten samen beslissingen nemen over de regels binnen De Mozaïek en organiseren gezamenlijk 

activiteiten. De verenigingen moeten een open en zichtbare houding naar de buurt aannemen en 
open activiteiten organiseren. Daarnaast krijgen ze op bepaalde uren beschikking tot een lokaal 
waarmee ze ook de ruimte krijgen om hun eigen werking te ontwikkelen. De Mozaïek dient ook als 
communicatiekanaal tussen beleid, buurtbewoners/Willebroekenaren en verenigingen.  
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Juridische grond 

WELZ001: BEVORDEREN VAN SAMENLEVEN IN DIVERSITEIT EN HET VERHOGEN VAN DE 
LEEFBAARHEID EN DE SOCIALE COHESIE IN DE GEMEENTE  
WELZ001001004: buurthuis Mozaïek 
 

Adviezen - argumenten 

Vrijwilligers krijgen een vrijwilligerscontract indien ze structureel meewerken aan de organisatie 
van De Mozaïek.  
Per vereniging is één persoon verantwoordelijk, deze persoon komt naar de algemene vergadering 
en is ook de contactpersoon tussen de vereniging en dienst Samenleven.  
 
Willebroekenaren en verenigingen of organisaties kunnen gebruik maken van De Mozaïek. 

Afhankelijk van het doel van het gebruik van De Mozaïek betalen ze al dan niet gebruiksrecht of 
huur voor deze activiteit.  Dit past in de doelstelling van het Huis van Dialoog zoals het ook 
bedoeld was.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit het huishoudelijk reglement, in bijlage, goed te keuren. 
De gemeenteraad besluit om de nieuwe sjablonen van de overeenkomsten (in bijlage) goed te 
keuren.  
 
 

54. Mozaïek aanpassing huurreglement 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

De Mozaïek is gestart in 2011 als huis van de dialoog. Verenigingen en vrijwilligers vinden er een 
plaats waar ze kunnen samen komen om te vergaderen of om een activiteit te doen voor de 
inwoners van Willebroek.  

Dienst Samenleven zoekt steeds naar vernieuwing en naar nieuwe partners om samen aan een 
laagdrempelige en kwalitatieve invulling van De Mozaïek te werken.  
In het college van 27 mei 2014 werd het huurreglement van De Mozaïek goedgekeurd op de 
gemeenteraad.  
 

Feiten en context 

We hebben het huishoudelijk reglement, de samenwerkingsovereenkomsten en nu ook het 

huurreglement aangepast. Het vorige huurreglement dateert van 2014 en is aan vernieuwing toe.  
Dienst Samenleven wil de Mozaïek toegankelijk maken voor onze partners van het welzijnsoverleg 
door hen mee op te nemen in categorie A: erkende verengingen en scholen van Willebroek. Zo 
ontstaat er een win-winsituatie: De Mozaïek heeft een grotere bezettingsgraad en het aanbod van 

de Mozaïek (en bij uitbreiding organisatie Willebroek) kan bekend gemaakt worden via de Mozaïek. 
Voor de organisatie is het dan weer voordelig omdat ze van een lager tarief genieten.   

 
In het huurreglement werd het volgende aangepast:  
Categorieën:   
A Erkende verenigingen/ scholen Willebroek/ partners van het welzijnsoverleg 
B Willebroekse dienstverlenende organisaties / instellingen buiten het welzijnsoverleg 
 (namen werden verwijderd omdat sommigen mee in het welzijnsoverleg zitten)  
C Bedrijven / organisaties met commercieel karakter/ niet erkende verenigingen/niet-Willebroekse 

verenigingen of organisaties (‘particulieren’ werd verwijderd, omdat we de Mozaïek niet verhuren 
voor privé aangelegenheden) 
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Einduur: 

Het einduur werd ook gelijkgesteld met het uur dat in het huishoudelijk reglement staat: i;p.v. 23u 
of  middernacht dat op verschillende plaatsen stond, werd nu overal 1u ’s nachts als einduur 
gesteld.  
 

Nachtlawaai:  
De verwijzing naar het politiereglement is aangepast aan de huidige algemene bestuurlijke 
politieverordening, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17/2/2018.  
  
 
Juridische grond 
 

WELZ001: BEVORDEREN VAN SAMENLEVEN IN DIVERSITEIT EN HET VERHOGEN VAN DE 
LEEFBAARHEID EN DE SOCIALE COHESIE IN DE GEMEENTE  
WELZ001001004: buurthuis Mozaïek 
 

Adviezen - argumenten 

Samenleven: positief advies: We willen een hogere betrokkenheid creëren bij de Willebroekenaar 

bij het aanbod van de Mozaïek. We willen ook de bezettingsgraad van de lokalen van de Mozaïek 
verhogen.  
Armoedebestrijding: positief advies. Onze partners van het Willebroekse welzijnsoverleg en nemen 
ook deel aan het doorverwijsnetwerk. Dit maakt dat zij ook doorverwijspartner zijn en cliënten 
kunnen toeleiden naar ons aanbod en vice versa. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad beslist om het vernieuwde huurreglement van de Mozaïek goed te keuren.  
 
 

Integrale veiligheid 

55. Samenstelling beheerscomité GASAM 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

26.02.2008: oprichting van de Interlokale vereniging Gemeentelijke Administratieve Sancties 
Arrondissement Mechelen (GASAM) bij overeenkomst met statutaire draagkracht tussen de dertien 
steden en gemeenten van het gerechtelijke arrondissement Mechelen. De vereniging staat in voor 
de professionele organisatie in de deelnemende gemeenten van de toepassing van de 
gemeentelijke administratieve sancties zoals voorzien in artikel 119 bis Nieuwe Gemeentewet. 
• 26.02.2008: de gemeenteraad duidt Marc De Laet en Eddy Bevers aan als respectievelijk 

effectief en plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de interlokale vereniging. 
• 29.01.2013: de gemeenteraad duidt Eddy Bevers en Claudia Ceurstemont aan als 
respectievelijk effectief en plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de interlokale 
vereniging. 
 

Feiten en context 

•   Volgens de oprichtingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement van GASAM wordt het 
beheer toevertrouwd aan een beheerscomité. 
• De beheerders worden aangeduid door de gemeenteraad van de deelnemende gemeente. 
• Het mandaat van effectief en plaatsvervangend beheerder dat inging bij de oprichting van de 
vereniging nam van rechtswege een einde bij afloop van de vorige gemeentelijke legislatuur. 
• Er dient voor de nieuw gestarte legislatuur één effectief lid en één plaatsvervanger te worden 
aangeduid, ze moeten lid zijn van het college van burgemeester en schepenen. 
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• De vergaderingen van het beheerscomité vinden plaats meestal één keer per trimester en 

worden bijna altijd gepland in aansluiting of voorafgaand aan een vergadering van de zogenaamde 
Mandaatgroep in de schoot van IGEMO. Dit vergadertijdstip samen met het feit dat GAS bij de 
meeste gemeentelijke deelnemers in het bevoegdheidspakket van de burgemeester is vervat, 
zorgde ervoor dat in de vorige legislatuur quasi hoofdzakelijk de burgemeesters als effectieve 

vertegenwoordigers werden aangeduid. 
• Naar analogie met vorige bestuursperiode wordt voorgesteld de heer Eddy Bevers voor te 
stellen als effectief en plaatsvervangend lid van het beheerscomité. 
• De eerste vergadering van het nieuwe beheerscomité wordt georganiseerd op 01.03.2019. 
 

Juridische grond 

• Decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

• Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad duidt de heer Eddy Bevers als effectief vertegenwoordiger en de heer Luc 
Spiessens als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de interlokale vereniging GASAM aan. 
 
 

56. Aanstelling gemeenschapswachten GAS 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeenschapswachten voeren tot op vandaag preventieve taken uit. Sinds januari 2017 zijn de 
gemeenschapswachten met 4 waardoor beslist werd er 2 van de 4 ook in te zetten als GAS- 

vaststellers. Chafik Komiri en Joni De Cleen slaagden voor hun opleiding vaststeller bij 
bestuursschool PIVO. Naast het volgen van de opleiding, zijn onderstaande minimumvoorwaarden 
van toepassing (bepalingen KB van 21-12-2013): 

● Ten minste 18 jaar zijn 

● Nog geen enkele strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen 

● Minstens beschikken over: een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs. 

 

Feiten en context 

Er werd advies gevraagd aan verschillende diensten om zo tot een voorstel te komen: waarvoor 
gaan de gemeenschapswachten in Willebroek GAS- vaststellingen doen? Vanuit  de 
gemeenschappelijke Algemene bestuurlijke politieverordening. 
 

Het voorstel is dat de gemeenschapswachten enkel een bestuurlijk verslag opmaken wanneer het 
gaat over overtredingen op volgende artikelen: 

● Art 7 omtrent sluikstorten 
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● Art 8 omtrent het onderhoud van het voetpad 

● Art 9 omtrent de goede staat van onbebouwde terreinen 

● Art 19-23 omtrent beplakking en graffiti 

● Art 28, 111-120, 130, 178, 179 omtrent inname openbaar domein 

● Art 31 omtrent huisvuil deponeren in de openbare ruimte 

● Art 35/5-6-7-32-33 omtrent huisvuilophaling 

● Art 138 omtrent het sneeuw- en ijzel vrijhouden van de stoep 

● Art 143 omtrent het aanbrengen van een huisnummer 
 
Om het personeel te beschermen tegen ongewenste en agressieve reacties van bewoners en 
gezien de gemeenschapswachten geen politionele bevoegdheden hebben, werd daarnaast beslist 

dat zij bij het doen van hun vaststelling niet in rechtstreeks contact komen met de overtreder.  
 
Gemeenschapswachten zullen enkel GAS- boetes uitschrijven in het kader van opdrachten en 
projecten. 
 

Procedure GAS- GW: 
Als de gemeenschapswachten een bepaalde vaststelling doen vullen zij het bestuurlijk verslag in 

(zie bijlage). Er wordt vermeld welke inbreuk(en) werd(en) vastgesteld, waar en wanneer. 
Daarnaast ook de beschikbare gegevens van de overtreder. Dit wordt overgemaakt aan de GAS 
ambtenaar in Mechelen. Daar zal bepaald worden of er een boete opgelegd wordt alsook het 
bedrag van de boete.  
 
Daarnaast ook de beschikbare gegevens van de overtreder. Dit wordt overgemaakt aan de GAS 
ambtenaar in Mechelen. Daar zal bepaald worden of er een boete opgelegd wordt alsook het 

bedrag van de boete. 
 

Juridische grond 

BD WELZ001: Bevorderen van samenleven in diversiteit en het verhogen van de leefbaarheid en de 
sociale cohesie in de gemeente -> AP WELZ001003: Integrale veiligheid, gemeenschapsgerichte 
preventie -> Actie WELZ001003001: Gemeenschapswachten 

 

Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en latere wijzigingen 
 
15 MEI 2007. - Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot 
instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis 
van de nieuwe gemeentewet. 
 

Adviezen - argumenten 

Advies milieudienst: positief 
 
Advies politie: positief 
 
Advies GASAM: gemeenschapswachten zijn bevoegd de identiteitskaart van de burger op te 
vragen, niet op te eisen. Na goedkeuring door de GR is het aan te bevelen om de GW 

vaststellingen te laten doen op basis van het sjabloon dat ook gebruikt wordt binnen GASAM. 
 

Advies ruimtelijke ordening: aanvulling controle vergunningen inname openbaar domein. 
 
Advies integrale veiligheid: positief 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen voor de aanstelling van de 
gemeenschapswachten (Chafik Komiri en Joni De Cleen) in de hoedaningheid van GAS- vaststeller 
en voor bovengenoemde vaststellingen. 
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De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen voor de aanstelling van de 

gemeenschapswachten (Chafik Komiri en Joni De Cleen) in de hoedaningheid van GAS- vaststeller 
en voor bovengenoemde vaststellingen. 
 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

57. Bijkomende punten 

 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a-fractie, 

overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Verwaarloosd voetbalveld  
 
Het voetbalveld ter hoogte van De Schalk (naast het vroegere stadion) ligt er verwaarloosd bij. 
Netten ontbreken aan de beide goals en er zijn putten in het veld.  
 

1. Is het bestuur hiervan op de hoogte?  
2. Welke stappen op welke termijn zullen genomen worden om hieraan te verhelpen?  

 
Schepen Ronny Somers antwoordt: 
 
1. De afgelopen jaren was er nauwelijks voetbalactiviteit op De Schalk en was er ook 

geen vraag naar. Het veld is dan ook niet meer jaarlijks voetbalklaargemaakt. Het 

veld wordt nog wel voor bestemmingen zoals atletiek, schoolsport, sportkampen, 
sportdagen en de speelpleinwerking ZOWI. Op maandag, dinsdag en woensdag is 

het veld in gebruik tot 20u30 door de twee atletiekverenigingen (alsook op 
zaterdagvoormiddag).  
 
- Het polyvalent gebruik van dit terrein veroorzaakt wel oneffenheden in het 

veld, doch zou dit opgevolgd moeten worden.  
- De reden dat er geen netten in de goals hangen is omwille van het eenvoudige 

feit dat er niet gevoetbald wordt op dit veld.  
 
2. Voetbalclub WSV heeft gevraagd of ze het voetbalveld kunnen afhuren waardoor 

een renovatie van dit voetbalveld werd bekeken. Na onderzoek werd beslist 
om het voetbalterrein van de Schalk op dit ogenblik NIET te renoveren omdat: 

- het polyvalente gebruik dan zal wegvallen (o.a. de zomerwerking, sportweken 
en ZOWI) 

- geen gebruik meer kan gemaakt worden van dit terrein bij het nodige jaarlijks 
voetbalgerelateerd onderhoud en inzaaien.  

- het ontbreken van douchegelegenheid (alle kleedkamers reeds bezet door 

binnensporters). 
- binnen max 3 jaar wordt gestart met de renovatie van sporthal De Schalk, de 

atletiekpiste en het voetbalveld in het kader van fase 2 van het Huis van de 
Vrije Tijd. 

- de hoge kostprijs voor een grondige renovatie (ca. 10.000 euro) tegenover het 
beperkte gebruik in tijd (max 2 seizoenen) 

- het beperkt gebruik voor voetbal (voetbalterrein kan 3x/week pas ná 20u30 
ter beschikking gesteld worden (na gebruik door atletiekverenigingen). 

 
Eenmaal fase 2 van het Huis van de Vrije Tijd afgerond is zal dit opnieuw een volwaardig 
voetbalveld zijn dat kan afgehuurd worden door de voetbalclubs.  

 
Tot dan wordt het terrein onderhouden met het oog op het polyvalent gebruik. 
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Raadslid Bozyigit geeft aan dat het niet over het B-veld gaat maar over het kleinere veld. 

 
Schepen Somers antwoordt dat dit kleinere veld niet gecategoriseerd staat als 
voetbalveld maar als trapveld / speelplein. Het klopt dat er ter hoogte van de doeltjes 
putten zijn, doch deze worden regelmatig aangevuld door de gemeentelijke werkplaats. 

Eerstdaags staat dit ook opnieuw ingepland. Ook dit veld zal herbekeken worden bij de 
uitwerking van fase 2 van site de schalk. 

 
 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het decreet lokaal bestuur. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 
Vrachtwagensluis Appeldonkstraat 
 
In een recent verleden werd blijkbaar door het bestuur aan inwoners van de Appeldonkstraat de 
belofte gedaan om door middel van een vrachtwagensluis vrachtwagens te weren die daar niet 

hoeven te zijn. 

 
Hoe ver staat dit dossier? 
Komt er effectief een vrachtwagensluis ter hoogte van de Appeldonkstraat? 
 

Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
Er zal op korte termijn in de Appeldonkstraat een vrachtwagensluis geïnstalleerd 

worden. 
 
De installatie van de 2de fase van de vrachtwagensluizen is als volgt opgevat: 

- Appeldonkstraat 
- Breendonkstraat (na heraanleg) 
- V. Dumonlaan (in relatie met camera’s aan de Vredesbrug) 
- Kasteelstraat-Dorpsstraat-Heindonksesteenweg 

- Trajectcontrole handelscentrum 

- Fysieke sluis in de Ten Berghstraat en de Molenweg 
 
Eindoverleg heeft hierover plaats gehad op ma 25/02/2019, plaatsing van de nodige 
camera’s wordt uitgevoerd in april-mei 2019 zodat de sluizen operationeel zijn tegen 
eind mei 2019. 

 
Op maandag 18/03/2019 vindt er een evaluatievergadering plaats ivm de huidige 
vrachtwagensluizen in aanwezigheid van alle betrokken partijen om eventuele pro’s en 
contra’s te bespreken en bijsturing te kunnen doorvoeren waar nodig. 
 
Verder wordt nog onderzocht welke trajecten er nog nodig zouden zijn voor 
noodzakelijke handhaving. 

 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het decreet lokaal bestuur. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 
Naast de postjes, het beleid?  

 
We hebben nu net een ganse agenda afgewerkt waarvan veruit de meeste punten – 44 van de 56 
punten - handelden over het toewijzen van vertegenwoordigers in diverse raden van bestuur en 
besturen van tal van organisaties en instellingen. Dat deel is nu geregeld binnen de meerderheid. 
Alles postjes zijn verdeeld. 
 

1. En hoe zit het nu met het beleid dat deze meerderheid de komende zes jaar zal 
voeren? Is er ondertussen al een politiek akkoord tussen de 3 partners daarover? 
Wanneer gaan we daarvan kennis kunnen nemen? 

2. Is er ondertussen een beleidsplan in de maak? Wat is daarrond de timing? Welk traject 
gaat men volgen? 
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Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 

 
1. Bestuursakkoord:  

 Het zit goed met het beleid van de meerderheid.  
 Er is een politiek akkoord van de coalitie dat begin november voor het eerst met 

de speerpunten werd aangekondigd.  
 Het volledig bestuursakkoord zal u binnenkort kunnen terugvinden op de 

website van de gemeente.  
 Het document bevat: 

o 1. Leefomgeving 
o 2. Economie 
o 3. Integrale veiligheid 

o 4. Vrije tijd 
o 5. Welzijn en zorg 
o 6. Bestuur en financiën  

 
2.      Wat de opmaak van het meerjarenplan betreft is alles in gereedheid geplaatst 

inzake het traject voor de opmaak ervan: 

 Op het CBS van 15/02/2019 werd het consultancybureau ARCH aangesteld om 
ons te begeleiden zoals dit ook de  2 voorgaande legislaturen  

 De opstartvergadering dient uiteraard nog plaats te vinden, maar in grote lijnen 
zal het project opgedeeld worden in 6 fasen: 

- Fase 1: analyse van de organisatie 
- Fase 2 opmaak van de doelstellingenboom 
- Fase 3: opmaken van ramingen en meerjarenbudgetten 

- Fase 4: operationele inplanning (wat wanneer door wie) 
- Fase 5: opvolging en rapportage 
- Fase 6: oplevering meerjarenplan en afsluiting 

 
De exacte timing zal opgemaakt worden op de kick-off vergadering met het consultancy 
bureau.  
 

Het meerjarenplan dient vastgesteld te worden door de gemeenteraad uiterlijk op 

31/12/2019. 

 
Raadslid De Laet:”We gaan er dus vanuit dat het bestuursakkoord binnenkort op de 
website geplaatst zal worden. Betekent dit dat het bestuursakkoord pas vrij recent klaar 

was en dat er dus eerst een politiek akkoord was alvorens er een bestuursakkoord was?” 
 
De burgemeester verwijst naar het akkoord dat reeds vorig jaar gesloten werd en 
waarover toen reeds gecommuniceerd werd over de belangrijke speerpunten die 
vertaald zijn in 6 doelstellingen. 
 
Raadslid De Laet:”Mijn opmerking gaat over het feit dat er eerst een politiek akkoord 

was alvorens een bestuursakkoord.” 
 
Burgemeester geeft aan dat het bestuursakkoord de gedetailleerde uitwerking is van de 
speerpunten. 
 
 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a-fractie, 

overeenkomstig artikel 22 van het decreet lokaal bestuur. 
(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 
Het kerkhof van Willebroek: ’s avonds dicht of niet?  
 
Recent bereikten ons meldingen van vandalisme op het kerkhof langs de Dendermondse-steenweg, 

ter hoogte van het urneveld.  
Ter hoogte van de diverse ingangen van het kerkhof in Willebroek staan de openingsuren van het 
kerkhof aangegeven. Indien ik mij niet vergis staan deze ook vermeld in het reglement op de 
kerkhoven.  
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Klopt het evenwel dat het kerkhof ’s avonds niet meer wordt afgesloten? 

Zo ja, wat is daarvan de reden? 
 
Schepen Ronny Somers antwoordt: 
 

De vier begraafplaatsen in onze gemeente zijn volgens het reglement permanent 
toegankelijk voor het publiek van 8 tot 17 uur. En voor begrafenissen, bijzettingen en 
asverstrooiingen zijn iedere werkdag van 9 tot 15 uur en op zaterdag van 9 tot 14 uur 
mogelijk. 
 
Vanaf het sluitingsuur zijn de begraafplaatsen weliswaar niet toegankelijk maar er is 
geen fysieke afsluiting voorzien aan de toegangen. 

 
Van vandalisme hebben onze diensten momenteel geen weet. Wel zijn er enkele 
uitzonderlijke meldingen van een verdwenen en beschadigd bloemstuk, een verdwenen 
fotokadertje en de overlast van de konijnen op het kerkhof van Willebroek. 
 

We zullen dit verder opvolgen en bekijken de noodzaak en de mogelijkheden om op het 

kerkhof van Willebroek de poorten ’s avonds te sluiten. Er is wel afgesproken dat onze 
gemeenschapswachten en de politiediensten op hun ronde een oogje in het zeil houden 
en eventuele overtredingen melden (gemeenschapswachten) of verbaliseren (politie). 
 
Raadslid De Laet geeft aan het antwoord onvolledig te vinden. “Het gaat inderdaad over 
kleine feiten, maar voor de mensen zelf is dit wel erg en gevoelig. U antwoordt dat de 
politiediensten en gemeenschapswachten een oogje in het zeil zullen houden, maar ik ga 

er van uit dat die daar niet gaan patrouilleren. Het blijft voor mij onduidelijk: ofwel volg 
je het reglement en sluit je af en dan is de vraag waarom het kerkhof niet afgesloten 
wordt ofwel kan of wil je het niet afsluiten en dan moet je het reglement wijzigen.” 
 
Schepen Somers:”We zullen bekijken op welke manier we dit kunnen doen. We zoeken 
een goede ziel die dit in de toekomst zou kunnen afsluiten.” 
 

 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het decreet lokaal bestuur. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Geen gratis rattenvergif meer te verkrijgen bij het Gemeentebestuur?  

 
Tot eind januari 2019 kon je als inwoner van de gemeente Willebroek gratis rattenvergif afhalen 
aan de snelbalie van het Administratief Centrum. Door een wijziging in de wetgeving mag de 
gemeente geen rattenvergif meer bedelen aan particulieren. De bedeling werd definitief stopgezet 
op 1 februari 2019. De verkoop is enkel toegestaan door erkende professionelen, geregistreerd op 
een gesloten lijst. Maar de bestrijding van ratten op het openbaar domein blijft een taak van de 
gemeente.  

 
Blijkbaar zijn er nog op verschillende plaatsen in onze gemeente ratten: bvb: aan het afgebroken 
stadion van Willebroek en het plein achter de huizen van de Emiel Vanderveldestraat, Camille 
Huysmansstraat en de Dendermondsesteenweg en in de buurt van de Appeldonkstraat.  
Enkele jaren geleden waren er al veel problemen met ratten aan de vorige locatie van Jh perron 4 

na de afbraakwerken @ De Naeyer.  
 

Onze vraag: 
Welke acties gaat het gemeentebestuur ondernemen om problemen met ratten te 
voorkomen en deze desgevallend te bestrijden? 
 

Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 

De gemeente blijft inzetten op de rattenproblematiek.  
De overlast door ratten manifesteert zich niet alleen in Willebroek maar is een 
uitgestrekt probleem.  
 
Op gemeentelijk vlak blijven wij maximaal inzetten op de bestrijding op het openbaar 
domein.  
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Zo werden er de voorbije jaren twee personen opgeleid als “rattenvanger”.  

De bestrijding op openbaar domein gebeurt door het plaatsen van gifblokken. 
 
Aan de hand van een rondvraag werd er bij verschillende gemeenten en steden 
geïnformeerd hoe zij na de gewijzigde wetgeving omgaan de rattenproblematiek. Er 

werd feedback ontvangen van 21 steden en gemeenten. Aan de hand van deze input en 
kennis van onze diensten is een nieuw plan van aanpak in opmaak. 
 
Bewoners die langskomen voor rattenvergif krijgen een flyer met tips om ratten te 
voorkomen. 
 
Raadslid Van Santvoort geeft aan zelf geïnformeerd te hebben bij de buurgemeenten en 

geeft aan dat het rattenvergif daar nog wel wordt uitgedeeld. 
 
Schepen Bradt geeft aan dat de andere gemeenten dan niet handelen volgens de 
wetgeving. 
 

Raadslid Van Santvoort vraagt bij wie men terecht kan als men klachten heeft over een 

rattenplaag? 
 
Schepen Bradt zegt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het openbaar domein en 
dat we mensen zullen sensibileren voor het privédomein. We kunnen de strijd alleen 
aangaan indien we dit samen doen. 
 
Raadslid De Laet: “Allemaal goed en wel, maar stel iemand gooit veel eten bij de kippen 

waardoor de omgeving last heeft van ratten. Wat ga je dan doen?” 
 
Schepen Bradt geeft aan dat er dan zeker kan op gehandhaafd worden. 
 
Raadslid De Laet: “We weten allemaal dat dit het probleem niet zal verkleinen.” 
 
 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a-fractie, 

overeenkomstig artikel 22 van het decreet lokaal bestuur. 
(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 
Hervorming van de Dienst Burgerlijke stand 
 

De revolutionaire hervorming van de Burgerlijke Stand komt eraan.  
Willebroek is steeds een voorloper in de digitalisering geweest.  
 

Hoe verloopt de voorbereiding?  
Welke gevolgen zijn er voor de burger?  
Welke beleidsbeslissingen zijn er op dat vlak reeds genomen? (bvb. Huwelijk) 

 

Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 
Vanaf 1 april gaat in heel het land de DABS (Digitale Akten Burgerlijke Stand) in voege. 
Dit betekent dat alle akten die door onze dienst burgerlijke stand worden gemaakt en 
afgeleverd vanaf dan digitaal worden aangemaakt, vanaf de gebeurtenis die aan de 

akten voorafgaan. 
 

Willebroek is in de DABS geen voorloper, we springen mee op de kar zoals iedere andere 
gemeente. Wel heeft Willebroek reeds enige tijd al zijn akten in een digitaal archief 
zitten met de bedoeling om een degelijk en toegankelijk archief te hebben waardoor de 
overgang naar DABS iets eenvoudiger zal zijn. 
 
Voor de burger zijn er geen gevolgen, zij komen nog steeds bij het loket om een aangifte 

te doen van geboorten, huwelijk en overlijden (door de begrafenisondernemer). Zij 
moeten dus nog steeds naar het loket komen maar moeten niets meer handgeschreven 
ondertekenen. 
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Op de huwelijksplechtigheid zelf zal er een onderdeel anders worden: de burgemeester 

of plaatsvervanger zal niet meer ter plaatse handgeschreven ondertekenen, maar dat 
gebeurt dan digitaal via een portaal voor digitale ondertekening. De ambtenaar van de 
burgerlijke stand kan ook zijn handtekening delegeren. 
 

Beleidsbeslissingen zijn hiervoor niet nodig, hoogstens kan de invulling van het 
ceremonieel gedeelte vernieuwend worden zoals het overhandigen van een 
huwelijksboekje, het ontvangen van het echtpaar in de trouwzaal, … Verder verandert er 
niets. 
 
Raadslid Meeus vraagt of we nog een trouwboekje zullen geven? Bovendien zullen er ook 
burgers niet mee kunnen.Hoe gaan we daar rekening mee houden? 

 
Burgemeester: “We zullen via de loketten de burger blijven helpen. We hebben 
momenteel ook contacten met de softwareleveranciers met oog op de beste oplossing.” 
 
 

 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het decreet lokaal bestuur. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Station Willebroek - harder vechten voor heropening van ons station  
 
Op 01/07/2015 werd ons Willebroeks stationsgebouw door de NMBS gesloten. Of dat destijds tot 

groot protest en zwaar gelobby vanuit ons toenmalig bestuur heeft geleid kan ik niet zeggen. 'Dit 
alles speelt zich boven onze hoofden af', dat leek zowat de lijn van de communicatie van het 
bestuur te zijn.  
Wat er ook van zij, de gevolgen van deze beslissing van de NMBS waren drastisch voor de reizigers 
die er gedurende meer dan anderhalf jaar zelfs niet konden schuilen onder een afdak. Dat stond 
immers bloot aan de hemel en werd tergend traag hersteld.De laatste fase van een paradoxale 
opknapbeurt die het station te beurt viel: eerst herschilderen, dan sluiten en vervolgens het afdak 

tergend traag herstellen, zo ging dat.  

 
De treinreizigers, al getergd door de onderbestedingen in openbaar vervoer ten gunste van fiscale 
gunstregimes voor bedrijfswagens, waren ‘not amused’. En gelijk hadden ze: wachtend op treinen 
die systematisch te laat kwamen, konden zij niet langer in een verwarmd station uit het raam hun 
trein zien aanrijden. Ze moeten dat doen vanop een koud en schraal perron, waar ze vaak staan 

aan te schuiven voor een ticket uit een machine die al te vaak niet operationeel is, of waar oudere 
of minder geletterde mensen niet wijs uit geraken.  
 
In de GvA lezen we dat de N-VA in 2017 pogingen ondernam om met de NMBS tot een 
overeenkomst te komen, nadat men dit eerder in Bornem had voorgedaan. Wie gisteren de trein 
nam, weet dat het station nog steeds potdicht en matig onderhouden is: kapotte ramen met 
houtvezelplaten dichtgevezen en vuil op de grond. En dat terwijl reizigers de elementen trotseren, 

niet begrijpend waarom de wachtruimte binnen zelfs niet onverwarmd kan worden opengemaakt.  
Jammer toch voor zo'n prachtig gebouw met groot potentieel om onze gemeente, of toch zeker die 
buurt, een stuk dynamischer te maken. Er zijn ideeën genoeg, maar zeker een pop-up koffiebar, 
fietsherstelplaats of ruimte waar artistieke projecten een plaats krijgen, spreken tot de 
verbeelding.  

Onze fractie gelooft graag dat het college goede plannen heeft, maar vraagt zich af wat concreet 
vooropgesteld wordt om beweging in het dossier te krijgen.  

Onze fractie deelt immers uw bezorgdheden en is vragende partij om zo snel mogelijk aan onze 
bevolking te communiceren wanneer die terug gebruik zal kunnen maken van het station, en of ze 
er terecht kunnen voor andere doeleinden binnen de vele mogelijkheden die het gebouw biedt.  
 
Onze vragen:  

1. Welke acties heeft het college het voorbije jaar 2018 genomen om pro-actief te lobbyen bij 

NMBS, al dan niet via parlementaire weg, om deze absurde situatie om te keren?  

2. Welke resultaatsgerichte stappen worden gepland, en hoe kunnen wij daarbij vanuit de 
oppositie toe bijdragen?  
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Schepen Luc Spiessens antwoordt: 

 
Meermaals, zelfs medio 2018, werd het station bezocht in het bijzijn van de 
verantwoordelijke Vastgoed van de NMBS-holding voor diverse projectvoorstellen die 
gerelateerd konden worden aan openingsuren. (jeugddienst, school, kantoor, sociale 

economie, flexpack voor fietspunt, horeca). 
 
Een vaak terugkerende hindernis tot herbestemming is het feit dat ook het interieur van 
het gebouw deel uit maakt van de erkenning als beschermd monument. Verder zijn er 
ook een aantal technische hindernissen. In het gebouw is ook (momenteel) nog een 
elektrische installatie met voeding en sturing van de seinhuizen langs de spoorlijn 
aanwezig. Ook de toegang tot het gebouw is beperkt tot de trapzaal van het gebouw, 

toegang via de perrons is voor NMBS-holding uitgesloten. Dit wil dan ook zeggen dat er 
aangrijpende aanpassingen nodig zijn om het gebouw toegankelijk te maken voor bv. 
andersvaliden. Dit alles maakt dat de mogelijkheden tot herbestemming en inrichting 
zeer beperkt zijn. 
 

Eind 2018 werd er nog een nieuw voorstel tot invulling voorgelegd waarbij ook een deel 

van het gebouw terug toegankelijk zou kunnen gemaakt worden voor treinreizigers, met 
hetzelfde resultaat als alle andere. Tot op heden heeft de NMBS de gebruikers letterlijk 
en figuurlijk in de kou gezet. Jammer!  
 
Raadslid Serrien: "We vernemen dat er bereidwilligheid is. Misschien moeten we – als dit 
te lang aansleept – dit aan de grote klok hangen? 
 

Schepen Spiessens geeft nog het verschil mee met het station van Bornem. In Willebroek 
is ook het interieur beschermd en is de installatie nog in dienst. 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het decreet lokaal bestuur. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 

Uitvoering Tuinwijk fase 2 – bomenkap in de Acacialei  
 
Tijdens de zitting van 27 februari 2018 keurde de gemeenteraad het ontwerpdossier Tuinwijk fase 
2 unaniem goed. Het ontwerpdossier werd opgesteld in samenspraak met PIDPA, dat subsidies kon 
bekomen bij de Vlaamse Milieumaatschappij, en het gemeentebestuur. Bij de adviezen en 

argumenten werd gesteld dat slechts in beperkte mate een herinrichting van het openbaar domein 
werd voorzien. In functie daarvan vond dan ook intern overleg plaats, onder meer met betrekking 
tot de herinrichting van enkele groene pleintjes ter hoogte van enkele kruispunten; in casu overleg 
met de milieudienst om het project ‘Vergroen je voortuin’ bij de uitvoering te integreren. 
 
U kan de verbazing van bewoners van de Acacialei schetsen toen bleek dat bij de herinrichting van 
groene pleintjes alle bomen werden gekapt. Bij consulatie van de bewoners was nochtans 

uitdrukkelijk gebleken dat zij deze bomen in hun straat wensten te behouden.  
 
Wij vragen ons met Groen-EOS af of dit alles conform afspraken en reglementen verliep. Daarnaast 
wensen wij zulks in de toekomst te vermijden. Als er projecten zijn zoals ‘Buurt aan de beurt’, 
‘Buurtboosters’ en ‘Vergroen je voortuin’, dan is het niet meer dan normaal dat de buurtbewoners 

ook mee het uitzicht van de straat kunnen bepalen als die wordt heraangelegd. Indien deze 
inspraak niet in ontwerpdossiers of samenwerkingsovereenkomsten wordt gegarandeerd, zullen wij 

deze punten met Groen-EOS in de toekomst sowieso niet goedkeuren. 
 
Onze vragen:  

1. Was het kappen van de bomen op de Acacialei in de oorspronkelijke plannen opgenomen? 
2. Was er een vergunning nodig om deze bomen te kappen? Zo ja, was die er?  
3. Kan worden overwogen nieuwe bomen in de Acacialei aan te planten?  

4. Is het college van burgemeester en schepenen bereid in de toekomst bij de heraanleg van 
straten en buurten de betrokken bewoners te horen en een werkelijke kans op inspraak te 
geven alvorens plannen definitief zijn? 

 
 
 



80 

Schepen Maaike Bradt antwoordt: 

 
De plannen voor de heraanleg van de Tuinwijk, zoals ook toegelicht tijdens de 
infoavonden op 8 december 2016 en 30 oktober 2018 zijn nooit gewijzigd en toonden al 
in 2016 de nieuwe pleintjes. Indicatief werden toen nog de bestaande bomen aangeduid 

op deze pleintjes.   
 
Parallel met het ontwerp voor de wegenis- en rioleringswerken startte de gemeente ook 
het project ‘Vergroen je voortuin’. Dit project had net als doel om de Tuinwijk weer te 
vergroenen. Jammer genoeg kon dit project op erg weinig bijval rekenen bij de 
bewoners van de wijk. Er werden door de gemeente meerdere participatieve momenten 
georganiseerd, waaronder een startmoment, een eerste inspiratiemoment (busreis naar 

Nederland), een tweede inspiratiemoment in de lokettenzaal en tot slot twee momenten 
waarbij bewoners hun ideeën door een architect konden laten uittekenen. De opkomst 
vanuit de wijk was telkens nagenoeg nihil, zelfs nadat deur aan deur werd aangebeld om 
mensen aan te sporen toch te participeren binnen dit project. 
 

Uiteindelijk bleek bijna niemand zelf het initiatief te willen nemen om zijn eigen voortuin 

te willen vergroenen.  
 
Wegens  dit gebrek aan interesse vanuit de wijk om de eigen omgeving een groener 
karakter te geven, besliste de gemeente uiteindelijk de beide eigen pleintjes opnieuw 
kwalitatief én groen in te richten in het kader van de wegeniswerken. Hiertoe werden de 
nodige budgetten voorzien. Zo krijgt de wijk zeker ook na deze werken weer een groener 
karakter.   

 
Wegens de beperkte esthetische kwaliteit van het bestaande groen werd ervoor 
geopteerd om van de nieuwe inrichting van nul af aan te beginnen, om tot een zo mooi 
en kwalitatief mogelijk resultaat te komen.  Het bestaande groen kon verwijderd worden 
zonder de nood aan een vergunning, en zal dus sowieso vervangen worden door een 
nieuwe, betere groenaanplanting.  
 

Raadslid Serrien antwoordt dat het duidelijk is wat betreft de pleintjes en dat er in de 

toekomst opnieuw groen zal zijn. Komt er een participatietraject voor zulke projecten in 
de toekomst? 
 
Schepen Bradt: “Het participatietraject was gestart in 2016, maar jammer genoeg wilden 
de mensen zelf niet afstappen van hun grijze voortuinen.” 

 
Raadslid Serrien: “Het gaat voor mij ook over participatie bij grote projecten in de 
toekomst. Is dat in de toekomst de bedoeling?” 
 
Schepen Bradt: “Ja dat is de bedoeling.” 
 
 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het decreet lokaal bestuur. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Voorstel tot invoeren ‘Burgerkwartier’ en actualiteitsdebat 

 
De Mechelse gemeenteraad voert een ‘Burgerkwartier’ in, een moment voor de gemeenteraad 

waarop burger- en actiecomités de kans krijgen om een petitie of voorstel te overhandigen en dat 
kort toe te lichten.  
Die petities of voorstellen worden dan in ontvangst genomen door de voorzitter van de 
gemeenteraad, een lid van het college en de fractieleiders. Daarna worden ze in de 
gemeenteraadscommissie besproken. Het is een goede manier om de werking van de 
gemeenteraad op te waarderen en draagt bij tot de versterking van de lokale democratie.  

In onze gemeenteraad hebben we onlangs een schitterend voorbeeld gezien van die kracht van de 
lokale democratie. Na de ophefmakende N-VA-verkiezingsbelofte van een jachthaven in het 
centrum van onze gemeente organiseerden bewoners zich in het actiecomité ‘Willebroek centrum’.  
De petitie en de constructieve houding van het actiecomité resulteerden mee in een politieke 
besluitvorming over de partijen heen. Een bijna nooit gezien hoogtepunt voor onze lokale 
democratie. 
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Daarnaast stellen we met de fractie Groen-EOS voor om de mogelijkheid tot het voeren van een 

actualiteitsdebat in het huishoudelijk reglement op te nemen. Het moet mogelijk zijn dat op het 
voorstel van twee fracties zo’n debat wordt gehouden. Om een wildgroei in te perken, kan er voor 
een maximum van twee actualiteitsvragen per gemeenteraad worden geopteerd.  
 

Onze vragen: 
1. Verklaart het college van burgemeester en bij uitbreiding de gemeenteraad zich akkoord 

met het principe van het Burgerkwartier en is men bereid dit aan de agenda van de 
gemeenteraad en dus het huishoudelijk reglement toe te voegen? 

2. Verklaart het college van burgemeester en schepenen en bij uitbreiding de gemeenteraad 
zich akkoord met de mogelijkheid tot het voeren van een actualiteitsdebat en dus met het 
toevoegen van dit gegeven aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad? 

Toevoeging: vanzelfsprekend begrijpen we dat de technische uitwerking best onderwerp is 
van een bespreking in de gemeenteraadscommissie en een overleg tussen de verschillende 
fracties. 

 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 

 

In de komende periode zal bekeken worden hoe we participatie een plaats zullen geven 
in de nieuwe meerjarenplanning. In het kader van het nieuwe decreet lokaal bestuur 
wordt een gemeentelijk participatiereglement opgesteld waarin onder meer ook 
aandacht zal worden gegeven voor inspraak en participatie. 
 
We gaan ervan uit dat dit initiatief bij de mogelijkheden zal behoren en hebben we 
bovendien oog voor de tools die we momenteel in handen hebben: 

1. De organisatie van de (n)AAgedacht waarbij we een bepaald beleidsthema verder 
uitdiepen en de vraag te stellen: Wat kan je zelf doen? Wat kan het 
gemeentebestuur doen? In deze legislatuur kwamen al aan bod: Jongeren 
(Willebroek-Noord), opvoeding en kinderopvang, meertaligheid, veiligheid, 
jongeren en identiteit, … Telkens worden hieruit beleidsaanbevelingen 
opgemaakt die we proberen te implementeren. 

2. We hebben een buurtgericht luik ‘buurt aan de beurt’: tijdens de buurtwandeling 

kunnen buurtbewoners knelpunten aanhalen in hun buurt die dan in de periode 

daarna zoveel mogelijk worden aangepakt door de diensten, 
3. Nog een buurtgericht project is ‘buurtboosters’: buurtbewoners kunnen samen 

een aanvraag indienen om zelf iets te realiseren in hun buurt. Enkele realisaties 
tot nu toe zijn: speelplein in Cardijnwijk, verfraaiing nutskasten in Planetenwijk, 
Samentuin in Willebroek-Zuid, buurtboekenkast in Tisselt, …  

De projecten van de wijk Kebbingen II, Heindonksesteenweg en Capt. Trippstraat 
werden ondertussen goedgekeurd voor uitvoering. 

4. Bij enkele projecten hebben we in de afgelopen beleidsperiode inspraak 
georganiseerd: dorpsplein Heindonk, Schoolweg en park, Willebroe 
kunstprojecten, Huis van de Vrije tijd, .… 

5. De opmaak van het armoedebestrijdingsplan waarbij we samenwerken met tal 
van verenigingen en organisaties en waarbij Willebroekse ervaringsdeskundigen 

in armoede betrokken. 
 
Raadlid Serrien: “Graag nog 1 toevoeging; We appreciëren dat men wijkgericht werkt. Maar we 
leven in een tijd dat mensen zich bottum up over heel de gemeente organiseren. Het zou een 
meerwaarde zijn om dit burgerkwartier in te voeren.” 
 
De openbare zitting wordt geschorst en gevolgd door de openbare zitting van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Thierry Serrien (raadslid, Groen) verlaat de zitting. 

Ondersteunende diensten 

HRM 

58. Pensioen algemeen directeur 

 

 

Financiën 

59. Aanstelling van een rekenplichtige voor het Autonoom Gemeentebedrijf 

Willebroek 

 

 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Waarnemend Algemeen Directeur Voorzitter 

 


