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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 28 mei 2019  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Dirk Blommaert, waarnemend algemeen directeur. 

 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Thierry Serrien, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, 

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

Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, Robbe Carleer, 

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

Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden. 

 

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

Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen. 

 

Verontschuldigd: Anita Moens, raadslid 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 23 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

HRM 

2. Openverklaring van de functie van algemeen directeur 

3. Vervanging raadslid als afgevaardigde bij Provant 

Facility 

4. Aankoop veegwagen - wijze van gunnen : vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze 

Financiën 

5. Aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering 

Sociaal woonkrediet regio Mechelen 

6. Aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering 

Sokrema in vereffening 
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Bouwen en wonen 

Lokale economie 

7. Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen (ERSV) - 

Aanduiding vertegenwoordigers Algemene Vergadering 

Openbare werken 

8. Inbreng 'Verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen', goedkeuring aanbod 

openbare verlichting door distributienetbeheerder Iverlek en kennisnemen 

bijhorend reglement 

9. Fluvius Antwerpen - Algemene vergadering tevens jaarvergadering - 26 juni 

2019 

10. Pidpa - Algemene Vergadering - 21 juni 2019 

Omgeving 

11. IVERLEK - vervanging raadslid in algemene vergaderingen 

12. IVERLEK - Algemene Vergadering tevens jaarvergadering - 14 juni 2019 

13. IVAREM - vervanging raadslid in algemene vergaderingen 

14. IVAREM - Algemene Vergadering - 21 juni 2019 

15. IGEMO - Wijziging van de statuten d.d. 28 juni 2019 

16. IGEMO - Buitengewone Algemene Vergadering - 28 juni 2019 

IVA Innova 

17. Bestek en gunningswijze projectmatige verkoop binnengebied C 

Huysmansstraat 

18. Bestek en gunningswijze projectmatige verkoop binnengebied 

Mechelsesteenweg 

19. Bestek en gunningswijze projectmatige verkoop site Cash&Fresh 

Leven en reizen 

Burgerteam 

20. PONTES - Algemene vergadering 19 juni 2019 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

21. Aanpassing bijzondere politieverordening parkeren 

22. Toestemming zichtbaar cameragebruik lokale politie MeWi 

Algemeen 

23. Vertegenwoordiging Algemene Vergadering Ecoso vzw 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punt 24 werd hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

24. Bijkomende punten 
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Punten van de besloten zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

25. Actualiteitsdebat 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Raadslid De Laet vraagt de voorzitter om na de openbare zitting een geheime zitting van 
de gemeenteraad te houden. 

Verder had raadslid De Laet volgende 2 zaken genoteerd willen zien: 

1/ In de gemeenteraad van maart had hij een vraag gesteld inzake de kostprijs van De 
Ster. Er werd toen meegegeven dat er zo goed als geen kosten meer waren, maar dat men 

het overzicht zou bezorgen. In april heeft het raadslid zijn vraag herhaald. Nadien werd 
dan een lijst overgemaakt, waaruit bleek dat er dan toch ongeveer 56.000€ aan kosten 
waren. 

2/ In het verleden had hij de vraag gesteld of er een zebrapad kon voorzien worden ter 
hoogte van het A. Van Landeghemplein. Er werd toen geantwoord dat die niet nodig was, 
aangezien het daar zone 30 is. Het raadslid vraagt zich af waarom men dan nu in Klein 
Willebroek in een zone 30 wel zebrapaden aanbrengt, waardoor de parkeerplaatsen 

kleiner worden. 

Schepen Spiessens antwoordt dat het feit dat het zone 30 was, slechts 1 van de 
argumenten was en dat er in de A. Van Landeghemstraat, waar het ook zone 30 is, ook 
zebrapaden zijn. 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
23 april 2019. 

 
 

HRM 

2. Openverklaring van de functie van algemeen directeur 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Sinds 1 april 2019 is de algemeen directeur op pensioen na een carrière van 31 jaar bij OCMW en 

gemeente Willebroek. 
 
Sinds 3 juli 2018 wordt de functie van algemeen directeur waargenomen. 
 

Feiten en context 

Momenteel bevindt de organisatie Willebroek zich in een situatie waarbij de functie van algemeen 

directeur reeds een 10-tal maanden wordt waargenomen. Gezien de algemeen directeur 
ondertussen met pensioen is, is het aangewezen om de functie open te verklaren en opnieuw in te 
vullen. Zolang de huidige situatie aanhoudt, blijft de definitieve invulling onzeker en kan dat op 
termijn een efficiënte en goede werking van het managementteam en het geheel van de 
organisatie hypothekeren.  
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Een nieuwe invulling van deze decretale functie betekent een nieuwe start en geeft de nieuwe 

algemeen directeur alle middelen om de functie volwaardig en met alle modaliteiten uit te oefenen. 
Op die manier kan de continuïteit van de huidige werking gewaarborgd worden en komt dit ten 
goede aan de uitvoering van het meerjarenplan dat momenteel in volle opmaak is. 
 

Juridische grond 

De rechtspositieregeling voorziet dat de gemeenteraad volgende bepaalt: 
- de selectiecriteria; 
- de keuze van de selectietechniek(en) waaronder, in voorkomend geval, het gebruik van een 
betrouwbare selectietechniek voor preselectie 
- het verloop van de selectie, met inbegrip van de timing; 
- het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de 

selectieprocedure en, in voorkomend geval, het minimale resultaat om toegelaten te worden tot 
een volgende stap in de selectieprocedure; 
- de samenstelling en werking van de selectiecommissie; 
De Gemeenteraad kan ook beslissen om de selectie voor de aanwerving in de functies van 

algemeen directeur en financieel directeur geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een erkend 
extern selectiebureau.  

 
De rechtspositieregeling voorziet de mogelijkheid om via een interne bevorderingsprocedure de 
functie in te vullen. 
 

Adviezen - argumenten 

Het college van burgemeester en schepenen van 10 mei 2019 stelt voor om de functie in te laten 
vullen via een interne bevorderingsprocedure. 

 
De bevorderingsprocedure laat toe om medewerkers van de organisatie de kans te geven om zich 
via een interne procedure kandidaat te stellen. Dit heeft als voordeel dat de kandidaten de 
organisatie reeds goed kennen (en andersom) en de verwachtingen goed kunnen inschatten. De 
gemeente Willebroek wenst daarbij interne doorgroeimogelijkheden te promoten, zo ook voor de 
functie van algemeen directeur. 

 

Om deze procedure optimaal en volledig objectief te organiseren is het aangewezen om beroep te 
doen op een externe partner, een selectiebureau dat erkend is, de nodige ervaring heeft en 
gemachtigd is om assessments, psychotechnische proeven en persoonlijkheidstests af te nemen. 
 
Gezien Willebroek is toegetreden tot de coöperatieve vennootschap Poolstok werd hiervan gebruik 
gemaakt om via deze weg een geschikt consulting bureau te zoeken. Het voorstel van Fenix 

Consulting die de bevoegdheid heeft om de nodige tests uit te voeren en de ervaring heeft in 
selectieprocedures voor algemeen directeurs is terug te vinden in bijlage. 
 
Samen met de HRM-dienst werd een voorstel uitgewerkt qua selectieprocedure en timing (zie 
voorstel Fenix Consulting in bijlage). Er wordt gestreefd om de aanstelling van de nieuwe algemeen 
directeur te kunnen afronden in de gemeenteraad van 24 september 2019. Gezien de 
vakantieperiode is de timing sterk afhankelijk van de persoonlijke agenda’s van de juryleden en 

zijn verschuivingen alsnog mogelijk. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer : nvt Datum :  nvt 

Beschikbaar krediet: 6.221,24 euro Actie: ALGB001007005 Dienstjaar: 2019 

Vast te leggen: 5.000,00 euro (incl. BTW) AR: 6131007 2019 

Raadslid K. Eeraerts citeert uit het verslag: “De Gemeenteraad kan ook beslissen om de 
selectie voor de aanwerving in de functies van algemeen directeur en financieel directeur 
geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een erkend extern selectiebureau.” Het feit dat 
dit niet volledig gebeurt, vindt het raadslid een gemiste kans.  

Raadslid K. Eeraerts: “We kennen de tijd van vriendjespolitiek en dat had hier 
uitgesloten kunnen worden.” 
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Burgemeester geeft aan dat de procedure grotendeels door externen gevoerd wordt en 

dat het gehele traject in handen is van Poolstok en het selectiebureau Fenix. 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad beslist: 

 
1) De functie van algemeen directeur open te verklaren via de interne bevorderingsprocedure 

waarbij zowel medewerkers van de gemeente als het OCMW van Willebroek zich kandidaat 
kunnen stellen. 

2) De kandidaten dienen te voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden die werden opgenomen 
in de functieomschrijving, goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 april 2018. 

3) Kandidaturen, bestaande uit een uitgebreide CV en een motivatiebrief, dienen kenbaar te 

zijn ten laatste op datum van 12 juni 2019. 
4) De aktename van de kandidaten en goedkeuring van de aanvaarde kandidaten te laten 

beslissen door het college van burgemeester en schepenen op 14 juni 2019. 
5) De selectieprocedure gedeeltelijk te laten begeleiden door Fenix Consulting, via en i.s.m. CV 

Poolstok, Technologielaan 11, 3001 Heverlee, op basis van het voorstel met projectnummer 
32.574. 

6) de selectiecriteria en de selectietechnieken op basis van de rechtspositieregeling en 
opgenomen in het voorstel van Fenix Consulting, goed te keuren,  

7) De resultaatsvereisten om te slagen, zoals voorzien in de selectieprocedure die werd 
opgenomen in de functieomschrijving, te bevestigen. 

8) De samenstelling van de jury bestaande uit een consultant van Fenix Consulting, een extern 
jurylid aangebracht door Fenix Consulting en Poolstok, en een extern jurylid aangebracht 
door gemeente Willebroek goed te keuren. 

9) De timing, rekening houdende met mogelijke wijzigingen gezien de verschillende 
vakantieperiodes van alle betrokkenen, goed te keuren. De aanstellingsdatum is voorzien 
voor de gemeenteraad van 24 september 2019. 

 
 

3. Vervanging raadslid als afgevaardigde bij Provant 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Sinds 1 januari 2010 is de gemeente aangesloten bij het Organisme voor de Financiering van de 
Pensioenen van de Provincie Antwerpen, kortweg OFP Provant. 
 

OFP Provant werd opgericht op 26 juni 2008 door de provincieraad binnen de bepalingen van de 
wet op de aanvullende pensioenen (WAP) van 28 april 2003. Als pensioenfonds heeft dit ‘OFP 
PROVANT’ als doel om aan de contractuele personeelsleden in overheidsdienst binnen de provincie 
Antwerpen een aanvullend pensioen uit te keren om een gelijkwaardig pensioen te verzekeren 
tussen contractuele en statutaire personeelsleden. 
 

Voor de legislatuur 2019-2024 werd de heer Kevin Eeraerts, raadslid, aangeduid als vaste 
stemgerechtigde vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van OFP Provant.  

 
Per mail van 28 april 2019 laat de heer Kevin Eeraerts weten niet verder te zetelen in de 
gemeenteraad als N-VA raadslid maar dat hij verder zetelt als onafhankelijk raadslid voor de 
resterende tijd van de bestuursperiode. 
 

Feiten en context 

Omwille van het ontslag uit de NV-A fractie zal de heer Kevin Eeraerts vervangen worden in de 
algemene vergadering van de OFP Provant. 

 

Juridische grond 

Decreet Lokaal Bestuur 22-12-2017 
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Statuten OFP Provant 

Wetswijziging Instelling BedrijfsPensioenvoorziening 11-01-2019 
 

Advies 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de heer Danny De Maeyer af te 

vaardigen als vaste stemgerechtigde vertegenwoordiger voor gemeente Willebroek op de algemene 
vergadering van OFP Provant voor de periode 2019-2024. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 
 

Raadslid M. De Laet geeft volgende stemverklaring: “We dachten dat mijnheer Eeraerts 

de vorige gemeenteraden de mandaten heeft verkregen omwille van zijn kennis en 
kunde, maar nu blijkt dat dit enkel was omwille van het feit dat hij NVA’er was. 

Raadslid Th. Serrien geeft voor zijn fractie aan tegen te stemmen voor de mandaten en 
zich te onthouden voor de agenda’s. 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 
de heer Kevin Eeraerts, raadslid, Désiré Meeslaan 5, 2830 Willebroek te vervangen als vaste 
stemgerechtigde vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de OFP Provant voor de 

resterende bestuursperiode. 
  
Artikel 2 
De heer Danny De Maeyer, raadslid, Molenweg 48, 2830 Willebroek af te vaardigen als vaste 

stemgerechtigde vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de OFP Provant voor de 
periode van heden tot het einde van de resterende bestuursperiode.  
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Facility 

4. Aankoop veegwagen - wijze van gunnen : vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze 

Motivering 

In de begroting 2019 werd krediet voorzien voor de vervanging van één van de twee gemeentelijke 
veegwagens. Het vegen van de wegen en fietspaden is essentieel in het Proper Willebroek- 

programma. 
 

Voorgeschiedenis 

Begin maart 2019 werd een ernstig defect vastgesteld aan één van de veegwagens van de 
gemeentelijke werkplaatsen. Een bestek voor herstelling werd opgevraagd, waarbij er echter werd 
voor geopteerd deze niet te laten herstellen gelet op de hoge kostprijs en gelet op de ouderdom 

van deze veegwagen. Gezien ook het feit dat er budget voorzien was om deze te vervangen in 
2019. 
Er was reeds een technische omschrijving opgemaakt door de gemeentelijke werkplaatsen die 
verder aangevuld is door dienst facility met de administratieve bepalingen.  
 

Feiten en context 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze CBS van 17/5/2019 

 

Juridische grond 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 
en latere wijzigingen. 
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (de 

geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 221.000,00 niet). 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Adviezen - argumenten 

In het kader van de opdracht “Aankoop veegwagen” werd een bestek met nr. 2019/215 opgesteld 

door de Facilitaire dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 169.421,48 excl. btw of € 204.999,99 incl. 
21% btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: € 411.435,62 Actie: LEEF001999006 Dienstjaar 

Vast te leggen:  AR: 2430000/020000 2019 
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Raadslid Th. Serrien vindt dat er een kans gemist wordt om de klimaatdoelstellingen te 

halen en vindt het jammer dat er niet gekozen wordt voor een elektrisch alternatief. 

De burgemeester antwoordt dat er voor dit format geen alternatieven beschikbaar zijn. 

Raadslid Serrien geeft aan da ter wel degelijk dergelijke modellen zijn met CNG, wat een 
voertuig met heel wat minder CO2-uitstoot betekent. 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen voor: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit:  
 
Art. 1 - Het bestek met nr. 2019/215 en de raming voor de opdracht “Aankoop veegwagen”, 

opgesteld door de Facilitaire dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld 
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 

€ 169.421,48 excl. btw of € 204.999,99 incl. 21% btw. 
 
Art. 2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 
 
Art. 3 - De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

 
 

Financiën 

5. Aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering 

Sociaal woonkrediet regio Mechelen 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Als aandeelhouder van nv Sociaal Woonkrediet – Regio Mechelen heeft de gemeente Willebroek recht op 
aanduiding van één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering met plaatsvervanger. 

 

Juridische grond 

Gelet op het decreet lokaal bestuur ; 
Gelet op het aandeelhouderschap van de gemeente Willebroek in nv Sociaal Woonkrediet – Regio Mechelen  

 

 

Financiële gevolgen & communicatie 
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Nvt 

 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De raad besluit om de heer Bavo Anciaux als vertegenwoordiger en om de heer Jeroen De Jonghe 
als plaatsvervanger in de algemene vergadering bij nv Sociaal Woonkrediet – Regio Mechelen aan 
te stellen en dit voor de duur van de legislatuur. 
 
 

6. Aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering 

Sokrema in vereffening 

Motivering 

Feiten en context 

Als deelgenoot van SOKREMA heeft de gemeente Willebroek recht op 1 vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering. 

 
SOKREMA is sedert 2016 in vereffening én dient als Sokrema in vereffening vernoemd te worden. 
 
Hoewel zij in vereffening zijn, wordt er nog voorgesteld om een vertegenwoordiger en een 
plaatsvervanger aan te stellen voor eventuele algemene vergaderingen. 
 

Juridische grond 

Gelet op het decreet lokaal bestuur ; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 
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Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De raad stelt als vertegenwoordiger in de algemene vergadering voor SOKREMA in vereffening de 
heer Danny De Maeyer en als plaatsvervanger de heer Michel Eeraerts voor de hele duur van de 
legislatuur aan. 

 
 

Bouwen en wonen 

Lokale economie 

7. Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen (ERSV) - 

Aanduiding vertegenwoordigers Algemene Vergadering 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeente is lid van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen (vzw 
ERSV Provincie Antwerpen). 
 

Om de zes jaar vervallen alle mandaten in de algemene vergadering van de vzw Erkend Regionaal 
Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen, onmiddellijk na de eerste vergadering die volgt op de 
vernieuwing van de gemeenteraden. 
 
Op deze eerste vergadering van het jaar 2019 dienen de voordrachten van de gemeenteraden voor 

de benoemingen van de leden in de algemene vergadering te worden voorgelegd. 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
algemene vergadering aan te duiden. 
 

Feiten en context 

De gemeente Willebroek wordt per mail van 10 januari 2019 opgeroepen om deel te nemen aan de 
algemene vergadering van vzw ERSV Provincie Antwerpen die op 1 juli 2019 plaatsheeft.  

 

Juridische grond 

Artikel 7 van de statuten van vzw ERSV Provincie Antwerpen. 
Regelgeving: bevoegdheid 
 
Artikel 41 §1 4° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het 

college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het oprichten van en het toetreden 

tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in 
agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen 
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder) 
 
Artikel 7 van de statuten van vzw ERSV Provincie Antwerpen. 
 
Decreet lokaal bestuur.  

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 
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Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit:  

 
Artikel 1 
Mevrouw Ilse Lenvain, schepen, Korenstraat 3 te 2830 Willebroek voor te dragen als 
vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van de vzw Erkend Regionaal 
Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen, voor de periode van heden tot het einde van de 
gemeentelijke legislatuur.  
 

Artikel 2 
De heer Jeroen De Jonghe, raadslid, Stationsstraat 96 te 2830 Willebroek, voor te dragen als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van de vzw 
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen, 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 vzw Erkend Regionaal 
Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen. 

 
 

Openbare werken 

8. Inbreng 'Verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen', goedkeuring 

aanbod openbare verlichting door distributienetbeheerder Iverlek en 

kennisnemen bijhorend reglement 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

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

aan de opdrachthoudende vereniging IVERLEK. 
 
 
 
Sinds eind 2004 behoren de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen tot de eigendom van de 
distributienetbeheerders. De exploitatie van de openbare verlichting maakt als openbaredienst-
verplichting deel uit van de activiteit ‘Netbeheer elektriciteit’. De exploitatiekosten, met 

uitzondering van de materiaalkosten hieraan verbonden, kunnen hierdoor worden opgenomen in 
het distributienettarief. 
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De activiteiten met betrekking tot de openbare verlichting die niet onder deze openbaredienst-

verplichting vallen (bv. renovatiewerken), worden beschouwd als een nevenactiviteit.   
Dit is een niet-gereguleerde activiteit waarvoor een vergoeding aan kostende prijs word 
aangerekend aan de deelnemers. 
 

De deelnemers van IVERLEK hebben in 2004 naar aanleiding van de overname (aankoop) door de 
distributienetbeheerder van de openbare verlichtingsnetten via gemeenteraadsbesluit de 
beheersoverdracht rond de activiteit openbare verlichting herbevestigd/beslist.  Statutair werd 
ingeschreven dat deze beheersoverdracht voor de exploitatie van de openbare verlichting geldt 
voor de volledige duur van de aansluiting en dat de beheersoverdracht voor de nevenactiviteit 
openbare verlichting steeds herroepbaar is.  
 

Stand van zaken huidige OV-park binnen de Gemeente Willebroek:  
- 10,7 % natrium lagedruklampen 
- 77,3 % hogedruklampen 
- 11,8 % metaalhalogeenlampen 
- 0,2 % LED-lampen 

 

De gemeenteraad heeft op 19/12/2017 de beslissing genomen om de bestaande 
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen tegen de symbolische waarde van 1 euro te 
verkopen aan de opdrachthoudende vereniging.  Op vandaag is deze operatie op juridisch en 
notarieel vlak echter nog niet geheel afgerond. 
 

Feiten en context 

Ingevolge de fusie van Eandis System Operator cvba en Infrax cvba tot Fluvius System Operator 

cvba werden de diverse systemen inzake het aanbod van openbare verlichting richting de lokale 
besturen in kaart gebracht.  Dit resulteerde in een nieuw (verbeterd) aanbod openbare verlichting.   
 
Steden en gemeenten staan voor grote uitdagingen op het vlak van de openbare verlichting, 
milieu, energiebesparing, kostenefficiëntie en Smart City. Er is de snelle technologische evolutie op 
het vlak van de verlichtingstoestellen en hun aansturing. Lokale besturen krijgen tal van 
mogelijkheden om gegevens te verzamelen waarmee ze hun beleid beter kunnen afstemmen op de 

behoeften en vragen van hun burgers, het lokale bestuur zelf, de overheid en ondernemingen. 
Daarnaast hebben de lokale besturen zich via de burgemeestersconvenanten geëngageerd tot 
doelstellingen op het vlak van energie-efficiëntie en CO2-besparing. 
 
Als werkmaatschappij voor de netbeheerders in dienst van de lokale besturen wil Fluvius System 
Operator (hierna ‘Fluvius’) een actieve ondersteuning aanbieden bij de uitwerking van een beleid 

op maat op vlak van milieu, verlichting en Smart City-infrastructuur (de netten, steunen en erop 
geïnstalleerde applicaties).  
 
De raad van bestuur van IVERLEK heeft in zitting van 13/05/2019 het reglement ‘Fluvius Openbare 
verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’  goedgekeurd.  Dit 
reglement wordt toegevoegd als bijlage bij dit gemeenteraadsbesluit, waarvan de tekst primeert op 
onderstaande samenvatting.  Het reglement kan als volgt worden samengevat: 

 
1. Scope: verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen van openbare 

verlichting 
 

Er wordt voorgesteld om de per 1 januari 2018 bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en 
steunen openbare verlichting in te brengen bij de distributienetbeheerder. 
 

Het betreft in het bijzonder verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting die 
zich situeren op of langs de openbare weg of op terreinen die publiek toegankelijk zijn en die 
toebehoren aan de Gemeente Willebroek zelf, met name: 
 

 functionele verlichting, waarbij de functie het verlichten is van wegen, 
oversteekplaatsen, fiets- en wandelpaden, tunnels, waterlopen en pleinen met 

uitzondering van de installaties in het beheer van het Agentschap voor Wegen en 
Verkeer. 

 bakenverlichting, waarvoor het uitgestraalde licht van het verlichtingstoestel zelf dienst 
doet als ‘optical guidance’. 
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 monumentverlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde 
van monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk, …) en ondersteuning geeft aan 
taken van de functionele verlichting. Het te verlichten monument moet gelegen zijn 
langs een openbare weg of plein. 

 straatmeubilairverlichting, zijn aparte verlichtingsinstallaties in/op straatmeubilair 
(fietsenstalling, zitbanken, vuilbakken, wegwijzers, …) en die eigendom zijn en in 
beheer van de gemeente. 

 
De lokale besturen kunnen ook de openbare verlichting van semi-openbare ruimten en hun netten 
inbrengen. Dit na risicoanalyse en het in overeenstemming brengen van de installaties aan de 
geldende wetgeving en regels en waarvan de inbreng op projectbasis gebeurt. Dit betreft: 

 
 Openbare terreinverlichting, de verlichting van terreinen die (tijdens openingsuren) vrij 

toegankelijk zijn voor het publiek (containerpark, begraafplaats, sportterreinen zoals 
voetbalvelden, atletiekpiste, Finse piste, …) en die eigendom zijn van de gemeente. 

 Architecturale verlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische 

waarde van monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk, …). Het te verlichten 

monument moet gelegen zijn langs een openbare weg of plein. De verlichting vereist 
een aparte studieopdracht (specifieke lichtstudie en technisch ontwerp) door een 
lichtarchitect. 

 
Er kan worden geopteerd om het energieverbruik mee deel te laten uitmaken van het aanbod.   
 
Worden buiten de scope gehouden: 

 de feestverlichting (toestellen en overspanningen en tijdelijke netten) en de 
binnenverlichting (verlichting binnen in de gemeentegebouwen waarvan de te verlichten 
ruimte in zijn algemeenheid uitgebaat wordt door de gemeente). 

 de verkeersregelsystemen (het al dan niet branden van de verlichting beïnvloedt de 
wegcode), tenzij hier al een overeenkomst voor bestaat. 

 de stand-alonesystemen (geen DNB-netvoeding) en de ruimten van de gemeenten in 
concessie van andere partijen (de te verlichten ruimte wordt uitgebaat door een derde 

partij waarvoor de gemeente tijdens de looptijd van de concessie-overeenkomst niet 

instaat voor de verlichting). 
 
Worden in beginsel ook buiten scope van het reglement gehouden: 

 de applicaties die zich al op de steunen bevinden (bv. camera’s, sensoren en 
verkeersgeleidingsinstallaties voor Smart City-toepassingen). Hiervoor kunnen evenwel 

aparte afspraken worden gemaakt. 
 ‘klassieke’ applicaties die zich vandaag op de steunen bevinden (bv. verkeers- en 

signalisatieborden, bloembakken en vaandels). 
 

2. Inbreng: maximum 25% van de inbrengwaarde in cash en minimum 75% van 
de inbrengwaarde in OV-aandelen. 

 

Voor de inbreng van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare 
verlichting in de distributienetbeheerder gebeurt een waardering van deze installaties. 
 
De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen 
en armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris op datum van toetreding.   

 
De vergoeding van de inbrengwaarde gebeurt: 

 een deel in cash (max. 25 percent van de inbrengwaarde); 
 een deel in nieuw te creëren niet-stemgerechtigde en niet-dividendgerechtigde OV-

aandelen (min. 75 percent van de inbrengwaarde).   
 
Op de buitengewone algemene vergadering van december ek. zal hiervoor een voorstel van 
statutenwijziging ter goedkeuring worden voorgelegd.   

 
Jaarlijks zal de raad van bestuur van de distributienetbeheerder aan de betrokken 
gemeenten/steden de opbrengsten en kosten verrekenen via het resultaat.  
Op vraag van het lokale bestuur kunnen hier diensten zoals lichtplannen, het energieverbruik als 
onderdeel van ‘licht als dienstverlening’,… aan toegevoegd worden. 
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Na inbreng komen alle nieuwe investeringen dus ten laste van de DNB en in haar volle eigendom 

als activa. 
 
De overgenomen installaties zullen over een periode van maximum twaalf jaar afgeschreven 
worden, gezien het plan om de verledding van Vlaanderen ten laatste tegen 2030 uit te voeren. De 

afschrijvingen van het gedeelte in cash zullen volgens dit ritme verrekend worden. 
 

3. Dienstverlening na overdracht 
 

a. Meerjarig investeringsplan/-budget 
 
Deze investeringen voor de bestaande en voor de toekomstige verlichtingstoestellen, lichtbronnen 

en steunen openbare verlichting zijn geënt op de vaststellingen en vooruitzichten zoals opgenomen 
in het (door de betrokken gemeente/stad en de distributienetbeheerder overeengekomen) 
meerjarig investeringsplan openbare verlichting (op basis van lichtplan of masterplan openbare 
verlichting) en worden geconcretiseerd binnen het door de distributienetbeheerder opgemaakte 
reglement. Indien gewenst, zullen er bij het investeringsmeerjarenplan ook doelen bepaald worden 

zoals onder meer m.b.t. het effect van de investeringen op energieverbruik en CO2-uitstoot. 

 
Als een gemeente/stad wenst om versneld de masterplannen te realiseren en hiervoor bijkomende 
investeringsmiddelen nodig zijn, kan de gemeente/stad overwegen om middels een tussenkomst 
deze bijkomende investeringsmiddelen te voorzien en kan er samen onderzocht worden hoe dit kan 
gerealiseerd worden (bv. aannemerscapaciteit). 
 
De bepaling van de prestatie-eisen en brandprogramma’s (dimmen, doven, enz.) blijft de 

bevoegdheid van de individuele steden/gemeenten. De steden/gemeenten bepalen dus het ritme 
en de locatie waar er een aanpassing/investering nodig is om aan deze eisen te voldoen. 
 
De overeengekomen meerjarenplannen worden minstens eenmaal per jaar verfijnd en omgezet in 
een concreet jaaractieplan waarvoor de Raad van Bestuur van de DNB jaarlijks een maximaal 
budget (jaar X) goedkeurt voor het geheel van haar toegetreden steden/gemeenten dat besteed 
wordt op basis van de door de steden/gemeenten goedgekeurde lichtplannen of masterplannen.  

 

Als het budget op het niveau van de DNB ontoereikend is voor de realisatie van de goedgekeurde 
masterplannen van de toegetreden lokale besturen gebeurt een proratering van het budget, 
enerzijds in functie van het aantal lichtpunten van de betrokken deelnemers, zoals opgenomen in 
de asset databank van de distributienetbeheerder, en anderzijds in functie van de realisatietermijn 
zoals opgenomen in de masterplannen. 

 
Het eventueel saldo van het budget wordt overgedragen en bij voorrang besteed binnen het budget 
voor het daaropvolgende jaar.  
 
De distributienetbeheerder biedt een ruime keuze van (standaard)materialen aan via de jaarlijks 
vastgelegde catalogus. 
 

De door de raad van bestuur vastgelegde en goedgekeurde beleidsregels en principes zoals 
preventieve en curatieve vervangingen blijven van toepassing. 
 

b. Inzet van de door de Fluvius beheerder infrastructuur voor 
toepassingen Smart City 

 
Fluvius wil lokale besturen ondersteunen om hun Smart City-infrastructuur (netten, installaties, 

steunen, …) maximaal te valoriseren. De ondersteuning bestaat uit het beheer van de 
overeenkomsten met operatoren (bv. telecom) die gebruik willen maken van deze infrastructuur. 
Fluvius zal ervoor zorgen dat de installatie van applicaties (bv. camera’s, sensoren, 
verkeersgeleiding, telecominstallaties, …) en aansluiting op de netten veilig en correct uitgevoerd 
worden. 
 

c. Rapportering 
 
Het lokale bestuur krijgt periodiek diverse rapporteringen (stand van zaken van het 
overeengekomen actieplan, effecten ervan op het energieverbruik en de CO2-uitstoot, 
investeringen en onderhoud, nieuwe trends, specifieke Fluvius-projecten m.b.t. openbare 
verlichting en Smart City-infrastructuur,…). 
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Juridische grond 

Het decreet over het lokaal bestuur, 
 
De beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2017 houdende de overname van de 

bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen tegen de symbolische waarde van 1 
euro. 
 

Adviezen - argumenten 

Advies financiële dienst – Guy De Maeseneer – 26 april 2019: 
In bijlage wens ik jullie de presentatie Fluvius inzake overname openbare verlichting en 
omschakeling naar LED over te maken. Ik ben gisteren naar de toelichting van Fluvius in Mechelen 

geweest.  
 
De overname zal ter beslissing op de gemeenteraad van mei 2019 geagendeerd worden. Op die 

manier zitten we in de kopgroep voor de omschakeling. Anders is het pas december 2019. 
 
Vorig jaar was dit al eens beslist doch de voorwaarden zijn aanzienlijk verbeterd door de fusie van 

Eandis en Infrax tot Fluvius én vandaag krijgen we de voorwaarden van het vroegere Infrax. 
 
Dit houdt in dat het overnamebedrag van 1 euro vorig jaar wordt verhoogd tot 251.969 euro in dit 
voorstel in cash. Een mooie meevaller ! 
 
Ik wens ook nog even erop te wijzen dat in het LED-project ook aan gunstige tarieven 
architectuurverlichting en het verlichting van sportterreinen mogelijk is. Het is maar een suggestie 

doch het kan een opportuniteit zijn om een stukje van deze extra-inkomst te investeren in 
architectuurverlichting die je in alle kleuren en accenten kan zetten : Ik denk dan aan bijvoorbeeld 
de voorzijde van de begraafplaats bij het binnenrijden van Willebroek, het standbeeld van De 
Naeyer, het dorpsplein van Heindonk, het marktplein van Willebroek, ’t Pleintje, het park aan ’t 
Pleintje, het nieuwe park Brouwershof, enkele plaatsen in Tisselt, het nieuwe sportcomplex op de 
Schalk  : Het zijn maar accenten, maar zeer zichtbaar, sfeervol en fijn voor de bevolking ! Ook 

hebben de nieuwe verlichtingspalen WIFI, waardoor met een beperkte investering (want de 

infrastructuur is toch al aanwezig) op en rond de dorpspleinen/winkelstraten van Willebroek en 
deelgemeenten gratis WIFI-internet voor de burgers en bezoekers kan voorzien worden. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Het ingeschatte bedrag aan investeringen, onderhoud en exploitatie voor de periode 2019-2028 
bedraagt 2 451 723 euro. De detailweergave is opgenomen in het document in bijlage.   

Een wijziging in de indeling in deelruimtes en/of toekenning van technische fiches heeft impact op 
de in bijlage opgenomen simulatie aantal kWh en investeringskost.   

Overwegende dat alle aan de akte verbonden kosten ten laste zijn van IVERLEK. 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad: 
 

Artikel 1: 
besluit de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende de overname van de 
bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen tegen de symbolische waarde van 1 euro 
in te trekken. 
 
 
 

Artikel 2: 
neemt kennis van het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de 
distributienetbeheerders aan lokale besturen’, zoals opgesteld en goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur van IVERLEK in zitting van 13/05/2019. 
 
Artikel 3: 
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besluit zijn goedkeuring te hechten aan de beheersoverdracht inzake de verlichtingstoestellen, 

lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties, daaraan 
verbonden de automatische overdracht van de eigendom van de in de toekomst nog op te richten 
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare 
verlichtingsinstallaties. 

 
En besluit bijgevolg tevens zijn goedkeuring te hechten aan de uitbreiding van de huidige 
aansluiting van de Gemeente Willebroek bij de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de 
activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als 
onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ en zo deel te nemen aan het aanbod Fluvius Openbare 
verlichting en de opdrachthoudende vereniging te verzoeken om de ‘aanvaarding van de uitbreiding 
van deze aansluiting’ voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering. 

 
Artikel 4: 
besluit de inbreng die de Gemeente Willebroek heeft gedaan overeenkomstig het artikel 9 van de 
statuten van IVERLEK uit te breiden wat betreft: 

 De verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen; 

 De semi-openbare verlichtingsinstallaties die voldoen aan die vereisten die zijn 

weergegeven in het reglement 
 
Artikel 5: 
besluit de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen - op basis van een inventariswaarde 1 
januari 2018 -  tegen een inbrengwaarde van 251 969 euro in cash (zijnde 25% van de 
inbrengwaarde) en 755 907 euro in OV-aandelen (zijnde 75% van de inbrengwaarde) in te brengen 
bij de opdrachthoudende vereniging IVERLEK. 

 
De inbreng van de semi-openbare verlichting gebeurt op projectbasis na risicoanalyse en na het in 
overeenstemming brengen van de installaties aan de geldende wetgeving en regels.  
 
De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen 
en armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris. 
 

Artikel 6:  

besluit dat de beslissingen genomen in de artikelen 3, 4 en 5 gebeuren onder de opschortende 
voorwaarde van het verkrijgen van een ruiling wat de vennootschapsbelasting betreft. 
 
Tevens zal de distributienetbeheerder het nodige doen om de vereiste vennootschapsrechtelijke 
formaliteiten te vervullen die een inbreng met zich meebrengt en om de statuten 

dienovereenkomstig aan te passen. 
 
Artikel 7: 
besluit de Voorzitter van de gemeenteraad en/of algemeen directeur aan te duiden om als 
gevolmachtigde van de Gemeente Willebroek de authentieke akte te ondertekenen alsook de 
hypotheekbewaarder vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij het 
overschrijven van de inbrengakte. 

 
Artikel 8: 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de 
opdrachthoudende vereniging IVERLEK, (in pdf-versie) uitsluitend via e-mailadres 

vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

 
 
 
 
 
 

9. Fluvius Antwerpen - Algemene vergadering tevens jaarvergadering - 26 juni 

2019 

Motivering 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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Voorgeschiedenis 

De gemeente Willebroek werd per aangetekend schrijven van 26 april 2019 opgeroepen om deel te 
nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen die op 26 juni 
2019 plaats heeft in het ’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439/455, 2970 Schilde. 

 

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. 
 
Punten op de agenda:  

 
1. Kennisneming verslagen van IMEA, lveg en lntegan van de raad van bestuur en van de 

commissarissen over het boekjaar 2018. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van IMEA, lveg en lntegan afgesloten op 31 december 
2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels). 

3. Kennisneming resultaat eerste kwartaal 2019 van IMEA, lveg en lntegan. 
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissaris van IMEA met betrekking tot het boekjaar 2018 en 
het eerste kwartaal 2019. 

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van het adviescomité en 
de commissaris van lveg met betrekking tot het boekjaar 2018 en het eerste kwartaal 
2019. 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van lntegan met 
betrekking tot het boekjaar 2018 en het eerste kwartaal 2019. 

7. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging 
tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024. 

8. Aanbod OV 2.0 - uitbreiding activiteiten. 
9. Statutaire benoemingen. 

10. Statutaire mededelingen. 

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

- Vertegenwoordiger: Michel Eeraerts 
- Plaatsvervanger: Solange Cluydts 

 

Juridische grond 

Het feit dat de Gemeente Willebroek voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen. 
 
Het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de Gemeente Willebroek per brief van 26 
april 2019 overgemaakt werd. 
 
Artikel 432, artikel 3 van het decreet lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende 

gemeenten hun vertegenwoordigers voor de 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.  

 
Het feit dat een lid van het regionaal bestuurscomité (RBC) of van de raad van bestuur van Fluvius 
Antwerpen geen vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger kan zijn voor de 
algemene vergadering.  
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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Het decreet lokaal bestuur.  

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
neemt kennis van de uitnodiging ontvangen op 30 april 2019 van Fluvius Antwerpen, 

Antwerpsesteenweg 260, 2660 Antwerpen, waarbij ons bestuur wordt uitgenodigd op de Algemene 
Vergadering tevens jaarvergadering van woensdag 26 juni 2019 om 18u30 in het ’s Graevenhof, 
Turnhoutsebaan 439/445, 2970 Schilde. 
 

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

jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen d.d. 26 juni 2019. 
 
Artikel 3 
besluit de vertegenwoordiger van de Gemeente Willebroek die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen op 26 
juni 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. 

 
Artikel 4 
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.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

10. Pidpa - Algemene Vergadering - 21 juni 2019 

Motivering 
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Voorgeschiedenis 

Door  Pidpa  wordt ons bestuur met schrijven van 26 april 2019 uitgenodigd voor de algemene 
vergadering op vrijdag 21 juni 2019 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. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2018. 
3. Verslag van de commissaris over het jaar 2018. 
4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2018. 
5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris. 

6. Evaluatierapport 2013-2018 en beleidsplan 2019-2024. 
7. Synductis: uitbreiding lidmaatschap. 
8. Benoeming commissaris. 
9. 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. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 
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Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De Gemeenteraad:  
 
Artikel 1 
neemt kennis van de uitnodiging ontvangen op 30 april 2019 van Pidpa, Desguinlei 246, 2018 

Antwerpen, waarbij ons bestuur wordt uitgenodigd op de Algemene Vergadering van vrijdag 21 juni 
2019 om 11u00 te Desguinlei 246, 2018 Antwerpen. 
 
Artikel 2 
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Pidpa d.d. 21 juni 2019. 
 

Artikel 3 
besluit de vertegenwoordiger van de Gemeente Willebroek die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Pidpa op 21 juni 2019, op te dragen zijn/haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormelde artikelen. 
 
Artikel 4 

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. 
 
 

Omgeving 

11. IVERLEK - vervanging raadslid in algemene vergaderingen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de gemeenteraad van 26 februari 2019 werd de heer Kevin Eeraerts, raadslid, Désiré Meeslaan 
5, 2830 Willebroek aangewezen als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK. Deze afvaardiging was voor de 
resterende bestuursperiode. 
 
Per mail van 28 april 2019 laat de heer Kevin Eeraerts weten niet verder te zetelen in de 

gemeenteraad als NV-A raadslid maar dat hij verder zetelt als onafhankelijk raadslid voor de 
resterende tijd van de bestuursperiode. 
 

Feiten en context 

Omwille van het ontslag uit de NV-A fractie zal de heer Kevin Eeraerts vervangen worden in de 
algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de resterende duur 
van de bestuursperiode. 

 
 

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.  
 



22 

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 in januari 2019, 

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, Griet 

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
de heer Kevin Eeraerts, raadslid, Désiré Meeslaan 5, 2830 Willebroek te vervangen als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende 
vereniging IVERLEK voor de resterende bestuursperiode. 

 
Artikel 2 
De heer Michel Eeraerts, raadslid, Dendermondsesteenweg 178, 2830 Willebroek voor te dragen 
als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van de opdracht-houdende 
vereniging IVERLEK voor de periode van heden tot het einde van de resterende bestuursperiode.  
 
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.  

 

12. IVERLEK - Algemene Vergadering tevens jaarvergadering - 14 juni 2019 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 
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De gemeente Willebroek werd per aangetekend schrijven van 30 april 2019 opgeroepen om deel te 

nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek die op 14 juni 2019 om 
11u00 plaats heeft in de Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven. 
 

Feiten en context 

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

1. Kennisneming verslagen van lverlek van de raad van bestuur en van de commissaris 
over het boekjaar 2018. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van lverlek afgesloten op 31 december 2018 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2018. 

4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging 
tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024. 

5. Aanbod OV 2.0 - uitbreiding activiteiten. 
6. Statutaire benoemingen. 
7. Statutaire mededelingen. 

 
Vertegenwoordiger, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019: Eddy 
Moens. 
 

Juridische grond 

1. Aanbod OV 2.0 - uitbreiding activiteiten. 
2. Statutaire benoemingen. 
3. Statutaire mededelingen. 

 
Vertegenwoordiger, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019: Eddy 

Moens. 

 
Juridische grond 
 
Het feit dat de Gemeente Willebroek voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek. 
 

Het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de Gemeente Willebroek per brief van 30 
april 2019 overgemaakt werd. 
 
Artikel 432, artikel 3 van het decreet lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende 
gemeenten hun vertegenwoordigers voor de 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.  
 
Het feit dat een lid van het regionaal bestuurscomité (RBC) of van de raad van bestuur van Iverlek 
geen vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger kan zijn voor de algemene 

vergadering.  
 
De Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de 
vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur. 
 

Het decreet lokaal bestuur.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 
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NVT 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
neemt kennis van de uitnodiging ontvangen op 2 mei 2019 van Iverlek, Aarschotsesteenweg 58, 
3012 Leuven, waarbij ons bestuur wordt uitgenodigd op de Algemene Vergadering tevens 
jaarvergadering van vrijdag 14 juni 2019 om 11u00 in de Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven. 
 

Artikel 2 
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 14 juni 2019. 
 
Artikel 3 
besluit de vertegenwoordiger van de Gemeente Willebroek die zal deelnemen aan de algemene 

vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 14 juni 2019, 
op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad 
van heden inzake voormelde artikelen. 
 
Artikel 4 
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 

Iverlek, Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven tav het vennootschapssecretariaat.  
 
 

13. IVAREM - vervanging raadslid in algemene vergaderingen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de gemeenteraad van 26 februari 2019 werd de heer Kevin Eeraerts, raadslid, Désiré Meeslaan 
5, 2830 Willebroek aangewezen als tweede afgevaardigde in de algemene vergaderingen van de 
intergemeentelijke vereniging IVAREM.  
Deze afvaardiging was voor de resterende bestuursperiode. 
 

Per mail van 28 april 2019 laat de heer Kevin Eeraerts weten niet verder te zetelen in de 
gemeenteraad als NV-A raadslid maar dat hij verder zetelt als onafhankelijk raadslid voor de 
resterende tijd van de bestuursperiode. 
 

Feiten en context 
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Omwille van het ontslag uit de NV-A fractie zal de heer Kevin Eeraerts vervangen worden in de 

algemene vergaderingen van de intergemeentelijke vereniging IVAREM voor de resterende duur 
van de bestuursperiode. 
 

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 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 en 
15 december 2017. 
 
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, Griet 

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit:  

 
Artikel 1 
de heer Kevin Eeraerts, raadslid, Désiré Meeslaan 5, 2830 Willebroek te vervangen als tweede 
afgevaardigde in de algemene vergaderingen van de intergemeentelijke vereniging IVAREM voor de 
resterende bestuursperiode. 
 
Artikel 2 
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De heer Michel Eeraerts, raadslid, Dendermondsesteenweg 178, 2830 Willebroek voor te dragen 

als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van de intergemeentelijke 
vereniging IVAREM voor de periode van heden tot het einde van de resterende bestuursperiode.  
 
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 IVAREM. 

 
 

14. IVAREM - Algemene Vergadering - 21 juni 2019 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Ons bestuur werd met  aangetekend schrijven van IVAREM, ontvangen op 2 mei 2019, uitgenodigd 
op de Algemene Vergadering van vrijdag 21 juni 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. Kennisgeving activiteitenverslag 2018 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam 
afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 

3. Vaststelling definitieve bijdragen voor het afgelopen boekjaar 
4. Goedkeuring jaarrekening 2018 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam 

afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 

a. Balans, resultatenrekening en toelichting 
b. Jaarverslag van de raad van bestuur 

c. Verslag van de revisor 
5. Evaluatierapport bestuursperiode 2013-2018 van de intergemeentelijke vereniging voor 

duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 
6. Bespreking en goedkeuring van het ondernemingsplan 2019-2024 van de 

intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 
7. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor van de intergemeentelijke 

vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 

8. Aanwijzing 2 bijkomende leden bestuurscomité Maatschap MBS 
9. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen. 
10. Goedkeuring van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 21 juni 2019 van 

de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 
 
Vertegenwoordiger, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 is Solange 

Cluydts. 
 

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. 
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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). 
 
Document VVAV1900004, houdende het activiteitenverslag voor het jaar 2018 van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals 

vastgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 
26-04-2019. 
 
Document VVAV1900005, houdende de definitieve bijdragen voor het jaar 2018 van de  
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals 
vastgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 
26-04-2019. 

 

Document VVAV1900006, houdende de balans, de resultatenrekening en de toelichting bij de 
jaarrekening voor het jaar 2018 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer 
regio Mechelen (IVAREM), zoals opgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke 
vereniging IVAREM in zitting van 26-04-2019. 
 

Document VVAV1900007, houdende het financiële jaarverslag voor het jaar 2018 van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 
, zoals vastgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in 
zitting van 26-04-2019. 
 
Document VVAV1900008, het verslag van de commissaris voor het jaar 2018 van de  
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM).  

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 
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Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad: 
 
Artikel 1:  
neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 21 juni 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 21 juni 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).  

 
 

15. IGEMO - Wijziging van de statuten d.d. 28 juni 2019 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Ons bestuur werd met  aangetekend schrijven van IGEMO, ontvangen op 3 april 2019, uitgenodigd 
op de Buitengewone Algemene Vergadering van vrijdag 28 juni 2019 om 18u30. De vergadering 
zal plaats hebben in hun vernieuwde kantoorgebouw, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen. 
 
Op deze vergadering staat ook de wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging 
IGEMO geagendeerd. 

 

Feiten en context 

De gemeente is deelnemer aan de intergemeentelijke vereniging IGEMO. 
 
De Buitengewone Algemene Vergadering van 28 juni 2019 zal een wijziging van de statuten 
behandelen gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals verschenen in het 
Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018. 

 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te 
keuren. 

 
Vertegenwoordiger: Jeroen De Jonghe – Raadslid (zal aanwezig zijn) 
Plaatsvervanger: Daniel De Maeyer – Raadslid 
 

Juridische grond 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 verschenen op 15 februari 2018 in het Belgisch 
Staatsblad. 
 
Overwegende dat ingevolge artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, de agenda van de 
algemene vergadering door de vennoten moet worden voorgelegd aan hun respectieve raden. 
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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. 

 
Document GVAV1900010, houdende het voorstel tot wijziging van de statuten van de 
intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving. 
 
Het Gemeentedecreet. 
 
De gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de 

vertegenwoordigers van ons bestuur aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur (tot en met 31 december  2024). 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 

 

NVT 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad:  
 

Artikel 1 
hecht zijn goedkeuring aan de door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging 
IGEMO voorgestelde wijziging der statuten, waarover de buitengewone algemene vergadering van 
de intergemeentelijke vereniging IGEMO zal beraadslagen en beslissen op 28 juni 2019. 
 
Artikel 2 
verleent aan zijn afgevaardigde(n) in de buitengewone algemene vergadering van 28 juni 2019 van 

de intergemeentelijke vereniging IGEMO het mandaat om te beraadslagen en te beslissen 
overeenkomstig voormeld besluit. 

 
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 de intergemeentelijke vereniging 

IGEMO.  

16. IGEMO - Buitengewone Algemene Vergadering - 28 juni 2019 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 
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Ons bestuur werd met  aangetekend schrijven van IGEMO, ontvangen op 3 april 2019, uitgenodigd 

op de Buitengewone Algemene Vergadering van vrijdag 28 juni 2019 om 18u30. De vergadering 
zal plaats hebben in hun vernieuwde kantoorgebouw, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen. 
 

Feiten en context 

Punten op de agenda: 
 

1. Aanduiding stemopnemers.  
2. Kennisgeving activiteitenverslag 2018 van de intergemeentelijke vereniging voor 

ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 
3. Goedkeuring jaarrekening 2018 

 Balans 

 Jaarverslag van de raad van bestuur 
 Verslag van de revisor 

4. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor van de intergemeentelijke 
vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 

5. Wijzigen van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 
gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 

6. Volmacht om de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 
gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) te coördineren 

7. Bespreking en goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 van de 
intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving 
(IGEMO) 

8. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
9. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 28 juni 2019 

 
Vertegenwoordiger: Jeroen De Jonghe – Raadslid (zal aanwezig zijn) 
Plaatsvervanger: Daniel De Maeyer – Raadslid 
 

Juridische grond 

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

Staatsblad;  

 
Overwegende dat ingevolge Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, de agenda van de 
algemene vergadering door de vennoten moet worden voorgelegd aan hun respectieve raden. 
 
Gelet op artikel 35 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO.  
 

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 en 
15 december 2017 en 14 december 2018. 
 
Het Gemeentedecreet. 
 
De gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de 

vertegenwoordigers van ons bestuur aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur (tot en met 31 december  2024). 
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De voorstellen betreffende de agendapunten van de algemene vergadering van 28 juni 2019, zoals 
geformuleerd door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in 
vergadering van 29 maart 2019. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit: 

 
Artikel 1 
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 
IGEMO van 28 juni 2019, houdende:  

 
10. Aanduiding stemopnemers.  

11. Kennisgeving activiteitenverslag 2018 van de intergemeentelijke vereniging voor 
ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 

12. Goedkeuring jaarrekening 2018 
 Balans 
 Jaarverslag van de raad van bestuur 
 Verslag van de revisor 

13. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor van de intergemeentelijke 

vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 
14. Wijzigen van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 

gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 
15. Volmacht om de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 

gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) te coördineren 
16. Bespreking en goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 van de 

intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving 

(IGEMO) 

17. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
18. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 28 juni 2019 

 
 
 

 
 
Artikel 2 
de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van IGEMO op 29 juni 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. 
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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.  

 
 

IVA Innova 

17. Bestek en gunningswijze projectmatige verkoop binnengebied C 

Huysmansstraat 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 

In de meerjarenplanning en het bestuursakkoord werden onder meer volgende projecten 
opgenomen voor de huidige legislatuur: 
 
Project binnengebied C. Huysmansstraat: 
Actieplan LEEF003004: De werking van IVA INNOVA als ondersteunend en dynamisch instrument 
voor het ruimtelijk beleid van de gemeente Willebroek;  
In de marge van deze actie werd ook de verkoop van projectgrond binnengebied C. 

Huysmansstraat (site voormalige ULLA) opgenomen, dit onder de actie LEEF003004002; 
 
 
Feiten en context 
 
De gronden werden in oorsprong verworven met de aankoop van de gronden en gebouw ULLA, dit 
in het kader van de herhuisvesting gemeentelijke brandweer; 

 
In huidige context is deze bestemming niet meer van toepassing, het gebouw ULLA werd gesloopt 

en de weilanden bouwrijp gemaakt; 
 
De gronden langs de C. Huysmansstraat werden reeds eerder middels projectmatige verkoop 
toegewezen aan de NV Pattanguy, in functie van dit project werd de straat Peperhof aangelegd; 

 
De ontwikkeling van de percelen gelegen binnen de projectzone in eigendom van de gemeente 
omvatten een zone voor plein-parkeer en groenontwikkeling, een projectzone genaamd “Fase 2B 
(op het TOTAALPLAN) en een verharde uitweg aan de achterzijde van de woningen E. 
Vanderveldestraat (aansluitende op het Peperhof); 
  
De visie ontwikkeling en realisatie van het project op voormelde grondpercelen kadert in de 

ruimere visie  van  kernversterking en verdichting: 
 
• Een doorgedreven vernieuwing en opwaardering van het handels- en dienstencentrum van 
Willebroek en de stationsomgeving;  
• Het behoud en selectieve uitbouw van het kleinschalig woonweefsel van de woonwijken en 

verspreide publieke voorzieningen op het niveau van de wijk en het centrum; 
 

Op grond van het BPA 9/4 Dendermondsesteenweg Zuid goedgekeurd door de minister op 9 maart 
2005 werd voor de projectsite een TOTAALPLAN opgemaakt, de ontwikkeling bestaat uit 3 fasen : 
Fase 1 (inmiddels uitgevoerde fase… ) Fase 2a (grond in privaat bezit) en Fase 2b (gronden in 
gemeentelijk bezit); 
 
Buiten de ontwikkelbare fase 2b wordt in het bestek ook gevraagd de aanleg van een publieke zone 

voor plein-parkeren-groen(zie BPA) te voorzien dit aansluitende open een verharde uitweg aan de 
achterzijde van de woningen E. Vanderveldestraat (aansluitende op het Peperhof);  
 
Het voormelde BPA en TOTAALPLAN vormt het wettelijke kader waarbinnen de toekomstige 
ontwikkeling kan worden uitgewerkt; 
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Gelet dat naast de prijs ook de kwaliteit getoetst zal worden aan voornoemde elementen is het van 

belang dat de gemeente ook na de verkoop van de gronden het project kan opvolgen dit  met het 
oog op een garantie tot realisatie van de vooropgestelde kwaliteit; 
 
Hiervoor zal aan de ontwikkelaar gevraagd worden zich te engageren tot de ondertekening van een 

realisatieconvenant; 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het nieuwe Gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
Bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 

 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
 
Gelet dat het de bevoegdheid is van de gemeenteraad om haar goedkeuring te hechten aan 
overeenkomsten afgesloten met kandidaat-kopers, en dus ook de bestekken die hier aan de basis 
van liggen; 
 
 

Adviezen – argumenten 
 
Het bestek werd opgesteld in nauw overleg met alle betrokken diensten; 
   
In het bestek werd rekening gehouden met de feitelijke toestand en inrichting van de percelen, de 
omgevingsfactoren en alle beschikbare planningsinstrumenten: het BPA 9/4 
Dendermondsesteenweg Zuid goedgekeurd door de minister op 9 maart 2005 en het 

“TOTAALPLAN” opgemaakt voor de projectzone; 

 
De inschrijver zal een totaalproject voorstellen: het inrichtingsvoorstel omvat de ontwikkeling van 
de fase 2b, het centrale plein – parkeer en groenvoorziening (zie voorschriften BPA) en een 
verharde uitweg aan de achterzijde van de woningen E. Vanderveldestraat (aansluitende op het 
Peperhof); 

 
Voor de gunning werden in het bestek volgende gunningscriteria en hun weging voorgesteld: 
 
Voor de evaluatie, door het Schepencollege bijgestaan en geadviseerd door ambtenaren, worden 
volgende criteria en waarden in afnemend belang vastgelegd: 
 

1 de prijs  60 punten 

2 toetsing van het voorgesteld project aan het ruimtelijk kader   18 punten 
3 kwaliteit en relatie met de omgeving  10 punten 
5 methodiek en continuïteit   2 punten 
6 engagement - realisatieconvenant  10 punten 
  

Totaal 100 punten 
   

 
 
 
 
 
Financiële gevolgen 

 
Dit project is een desinvestering als volgt opgenomen in meerjarenplanning: 
AR: 2610000  Beleidsitem: 061090     Actie : LEEF 003004002     Project gebiedsontwikkeling 
binnengebied C. Huysmansstraat. 
 

 voor het jaar 2019 een desinvestering ten bedrage van €  260.000,00 
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Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet:  €  Actie: LEEF 003004002 Dienstjaar 

Vast te leggen: €  AR: 2610000 2019 

Raadslid Th. Serrien zegt tegen te stemmen voor de volgende 3 agendapunten omdat ze 
het algemeen kader missen. Men vindt geen visie terug op inbreiding, wonen, klimaat. Er 
zitten wel enkele goede zaken in, maar de totaalvisie waarbinnen dit kadert, wordt 

gemist. 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De raad besluit: 
 

Artikel 1 
goedkeuring te hechten aan het bestek voor de “projectmatige verkoop binnengebied C. 

Huysmansstraat te Willebroek” (ref. IVA/AVB/2019/03); 
 
Artikel 2 
Deze opdracht te gunnen aan de hand van een offerteaanvraag. 

 
 

18. Bestek en gunningswijze projectmatige verkoop binnengebied 

Mechelsesteenweg 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 
In de meerjarenplanning en het bestuursakkoord werden onder meer volgende projecten 
opgenomen voor de huidige legislatuur: 

 

Project ontwikkeling Mechelsesteenweg: 
Actieplan LEEF003004: De werking van IVA INNOVA als ondersteunend en dynamisch instrument 
voor het ruimtelijk beleid van de gemeente Willebroek;  
In de marge van deze actie werd ook de verkoop van projectgrond binnengebied gelegen langs de 
Mechelsesteenweg opgenomen, dit onder de actie LEEF003004006; 
 
 

Feiten en context 
 
De gronden werden in oorsprong verworven met oog op het bouwen van een gemeentelijke 
sporthal. 
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Met de huidige visie en opstart van het Huis van de Vrije Tijd (HVT) wordt de oorspronkelijke 

bestemming verlaten; 
 
De projectontwikkeling van de percelen gelegen binnen de projectzone draagt bij tot de verdichting 
en versterking van de woonkernen doch met de bijzondere aandacht voor een groene omgeving; 

 
Ook met de nabijheid van de Sint Jorisschool en de problematiek rond buurtparkeren dient 
rekening te worden gehouden; 
 
Voor de visie ontwikkeling en realisatie van het strategisch project op voormelde grondpercelen 
vraagt de gemeente aan de projectontwikkelaar bijzondere aandacht voor: 
 

• Het gebruik van innovatieve en duurzame woon- bouwconcepten;  
• Het behoud en verwevenheid van het bestaande groen met het woonproject; 
 
Op het gewestplan Mechelen d.d. 05/08/76 is het goed gelegen in woongebied; 
 

Gelet dat naast de prijs ook de kwaliteit getoetst zal worden aan voornoemde elementen is het van 

belang dat de gemeente ook na de verkoop van de gronden het project kan opvolgen dit  met het 
oog op een garantie tot realisatie van de vooropgestelde kwaliteit; 
 
Hiervoor zal aan de ontwikkelaar gevraagd worden zich te engageren tot de ondertekening van een 
realisatieconvenant; 
 
 

Juridische grond 
 
Gelet op het nieuwe Gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
Bestuurshandelingen; 
 

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het 

administratief toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
 
Gelet dat het de bevoegdheid is van de gemeenteraad om haar goedkeuring te hechten aan 

overeenkomsten afgesloten met kandidaat-kopers, en dus ook de bestekken die hier aan de basis 
van liggen; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Het bestek werd opgesteld in nauw overleg met alle betrokken diensten; 

   
In het bestek werd rekening gehouden met de feitelijke toestand en inrichting van de percelen, de 
omgevingsfactoren en alle beschikbare planningsinstrumenten: het gewestplan Mechelen d.d. 
05/08/76, het Ruimtelijk Structuurplan Willebroek, het gemeentelijk bouwreglement en de 
algemeen geldende normen voor goede ruimtelijk ordening; 

 
De inschrijver zal een totaalproject voorstellen: het inrichtingsvoorstel omvat de ontwikkeling van 

de gehele projectzone inclusief de wegenis (problematiek van de in – en uitrit), infrastructuur, 
buurtparkings en de groenvoorziening; 
 
Voor de gunning werden in het bestek volgende gunningscriteria en hun weging voorgesteld: 
 
Voor de evaluatie, door het Schepencollege bijgestaan en geadviseerd door ambtenaren, worden 

volgende criteria en waarden in afnemend belang vastgelegd: 
 

1 de prijs  60 punten 
2 toetsing van het voorgesteld project aan het ruimtelijk kader   18 punten 
3 kwaliteit en relatie met de omgeving  10 punten 
5 methodiek en continuïteit   2 punten 
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6 engagement - realisatieconvenant  10 punten 

  
Totaal 100 punten 
   

 

 
Financiële gevolgen 
 
Dit project is een desinvestering als volgt opgenomen in meerjarenplanning: 
AR: 2600000  Beleidsitem: 062090    Actie : LEEF 003004006 Project ontwikkeling 
Mechelsesteenweg 
 

 voor het jaar 2019 een desinvestering ten bedrage van € 1.200.000,00 
 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet:  €  Actie: LEEF 003004006 Dienstjaar 

Vast te leggen: €  AR: 2600000 2019 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen voor: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De raad besluit: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te hechten aan het bestek voor de “projectmatige verkoop binnengebied 
Mechelsesteenweg te Willebroek” (ref. IVA/AVB/2019/02); 
 

Artikel 2 
Deze opdracht te gunnen aan de hand van een offerteaanvraag. 

 
 
 
 

 
 

19. Bestek en gunningswijze projectmatige verkoop site Cash&Fresh 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 

 
In de meerjarenplanning en het bestuursakkoord werden onder meer volgende projecten 
opgenomen voor de huidige legislatuur: 
 
Project site Cash & Fresh: 
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Actieplan LEEF003004: De werking van IVA INNOVA als ondersteunend en dynamisch instrument 

voor het ruimtelijk beleid van de gemeente Willebroek;  
In de marge van deze actie werd ook de verkoop van projectgrond aan de hoek van de 
Dendermondsesteenweg - Kapellenboslaan (site voormalige Cash&Fresh vestiging) opgenomen, dit 
onder de actie LEEF003004012; 

 
 
Feiten en context 
 
De gronden werden in oorsprong verworven met de aankoop van de (leegstaande) site 
Cash&Fresh, dit in het kader van de heraanleg  as “watertoren – station” van het kernversterkende 
project “Willebroek Morgen”. 

 
De ontwikkeling van de percelen gelegen binnen de projectzone in het postzegel-RUP Cash&Fresh 
zijn van strategisch belang, dit enerzijds door de leegstand en verpaupering van de aanwezige en 
anderzijds als verbindingsproject tussen het A. Van Landeghemplein, Dendermondsesteenweg, 
Schoolweg, de achterliggende woonwijken en de centraal gelegen watertoren; 

 

De visie ontwikkeling en realisatie van het strategisch project op voormelde grondpercelen kadert 
in de ruimere visie  van het kernversterkende project “Willebroek Morgen” : 
 
• Een doorgedreven vernieuwing en opwaardering van het handels- en dienstencentrum van 
Willebroek en de stationsomgeving;  
• Het behoud en selectieve uitbouw van het kleinschalig woonweefsel van de woonwijken en 
verspreide publieke voorzieningen op het niveau van de wijk en het centrum; 

 
Op grond van een grondige studie rekening houdende met de aanwezige elementen en 
infrastructuur, de omgeving, het RUP Centrum en de visie uit het stedenbouwkundig project 
Willebroek Morgen werd voor de site “Cash&Fresh” een postzegel-RUP opgemaakt en goedgekeurd; 
 
Het voormelde RUP vormt het wettelijke kader waarbinnen de toekomstige ontwikkeling kan 
worden uitgewerkt; 

 

Gelet dat naast de prijs ook de kwaliteit getoetst zal worden aan voornoemde elementen is het van 
belang dat de gemeente ook na de verkoop van de gronden het project kan opvolgen dit  met het 
oog op een garantie tot realisatie van de vooropgestelde kwaliteit; 
 
Hiervoor zal aan de ontwikkelaar gevraagd worden zich te engageren tot de ondertekening van een 

realisatieconvenant; 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het nieuwe Gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
Bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 

 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 

Gelet dat het de bevoegdheid is van de gemeenteraad om haar goedkeuring te hechten aan 
overeenkomsten afgesloten met kandidaat-kopers, en dus ook de bestekken die hier aan de basis 
van liggen; 
 
 
Adviezen – argumenten 

 
Het bestek werd opgesteld in nauw overleg met alle betrokken diensten; 
   
In het bestek werd rekening gehouden met de feitelijke toestand en inrichting van de percelen, de 
omgevingsfactoren en alle beschikbare planningsinstrumenten: RUP “Cash&Fresh”, de ontwerpen 
WM fase 3 en 4; 
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De inschrijver zal een totaalproject voorstellen: het inrichtingsvoorstel omvat de ontwikkeling van 
de gehele projectzone (art. 3.0 van het RUP Cash&Fresh). 
 
Het RUP Cash&Fresh voorziet dat de projectzone van art.3.0 in één geheel ontwikkeld zal worden, 

samenwerking met/of verwerving van de overige percelen is dus noodzakelijk. 
 
Voor de gunning werden in het bestek volgende gunningscriteria en hun weging voorgesteld: 
 
Voor de evaluatie, door het Schepencollege bijgestaan en geadviseerd door ambtenaren, worden 
volgende criteria en waarden in afnemend belang vastgelegd: 
 

1 de prijs  60 punten 
2 toetsing van het voorgesteld project aan het ruimtelijk kader   18 punten 
3 kwaliteit en relatie met de omgeving  10 punten 
5 methodiek en continuïteit   2 punten 
6 engagement - realisatieconvenant  10 punten 

  

Totaal 100 punten 
   

 
 
Financiële gevolgen 
 
Dit project is een desinvestering als volgt opgenomen in meerjarenplanning: 

AR: 2600000  Beleidsitem: 061090    Actie : LEEF 003004012 Project gebiedsontwikkeling hoek 
Schoolweg 
 

 voor het jaar 2019 een desinvestering ten bedrage van € 800.000.00 
 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet:  €  Actie: LEEF 003004012 Dienstjaar 

Vast te leggen: €  AR: 2600000 2019 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen voor: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De raad besluit: 
 
Artikel 1 

goedkeuring te hechten aan het bestek voor de “projectmatige verkoop perceel site  Cash&Fresh te 
Willebroek” (ref. IVA/AVB/2019/01); 
 
Artikel 2 
Deze opdracht te gunnen aan de hand van een offerteaanvraag. 
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Leven en reizen 

Burgerteam 

20. PONTES - Algemene vergadering 19 juni 2019 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Feiten en context 

Wij ontvingen op per mail een brief van 10 mei 2019 van Pontes (voorheen de Intercommunale 
Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen) waarbij het gemeentebestuur van 
Willebroek wordt uitgenodigd op de gewone Algemene vergadering van 19 juni 2019 om 19u  in het 
crematorium van Turnhout, Steenweg op Merksplas 68 te Turnhout. 

 
Schepen Ronny Somers werd door de gemeenteraad van 26 februari 2019 aangeduid als 
vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Pontes. Raadslid Carine 
Praet werd aangeduid als plaatsvervanger. 

 
De agenda van deze vergadering is als volgt: 

1. Algemene vergadering verslag: 27 maart 2019 – goedkeuring 
2. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het boekjaar 2018 - goedkeuring 
3. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2018 - aktename 
4. Financiën: verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2018 - goedkeuring 
5. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en aan de bedrijfsrevisor-commissaris - 

goedkeuring 
6. Bestuur: code van goed bestuur 2019 – goedkeuring 
7. Financiën: verplaatsingsvergoeding bestuursorganen (bestuursperiode 2019-2024) – 

vaststelling 
 

Juridische grond 

Het besluit van kennisname van het college van burgemeester en schepenen van 17 mei 2019; 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder op de artikelen 43, §2,5° en 195; 
 

Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder op de 
artikelen 39, 44, 46, 47 en 48; 

 
Het besluit van de gemeenteraad van 24 april 2001 houdende de toetreding van de gemeente 
Willebroek tot de intergemeentelijke vereniging PONTES; 

 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad neemt akte van de agenda van de gewone algemene vergadering van PONTES 
op19 juni 2019, die bestaat uit volgende agendapunten: Er wordt akte genomen van de 

agenda van de gewone algemene vergadering van PONTES op 19  december 2018, die 
bestaat uit volgende agendapunten:  
1. Algemene vergadering: verslag 27 maart 2019 - goedkeuring 
2. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het boekjaar 2018 - 

goedkeuring 
3. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2018 - 

aktename 

4. Financiën: verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2018 - 
goedkeuring 

5. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en aan de bedrijfsrevisor-commissaris 
- goedkeuring 

6. Bestuur: code van goed bestuur 2019 – goedkeuring 
7.  Financiën: verplaatsingsvergoeding bestuursorganen (bestuursperiode 2019-2024) 

– vaststelling 

 
Schepen Ronny Somers/raadslid Carine Van Praet zal aanwezig zijn op de vergadering en wel/niet 
deelnemen aan het diner, dat aansluitend wordt gegeven. 

 
De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de gemeente 
wordt opgedragen om haar/zijn stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de gemeenteraad 

inzake onderhavige aangelegenheid. 
 

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke vereniging 
PONTES, gevestigd aan de Jules Moretuslei 2 te 2610 Antwerpen-Wilrijk  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

21. Aanpassing bijzondere politieverordening parkeren 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 Gemeenteraad 16 december 2014: goedkeuring bijzondere politieverordening inzake de 
gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan 
en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, 
vastgesteld met automatisch werkende toestellen. 

 Bekrachtiging protocolakkoord voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het 
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, 

vastgesteld met automatisch werkende toestellen. 
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 Gemeenteraad 27-02-2018: goedkeuring verordening betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren 
en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met 
automatische werkende toestellen 

 

Feiten en context 

Door het Koninklijk Besluit van 19 juli 2018 werd de mogelijkheid geschrapt om een GAS-boete te 
voorzien voor het laten stilstaan of te laten parkeren van een voertuig op de overwegen. Deze 
aanpassing trad in werking op 1 september 2018. Dit komt er op neer dat deze overtreding 
sindsdien enkel nog kan bestraft worden door toepassing van de verkeersreglementering en deze 
inbreuk dus ook moet worden opgeheven in de politieverordening GAS Verkeer. Er wordt dan ook 
voorgesteld de huidige afdeling 4 van de verordening, waarin deze inbreuk wel nog strafbaar wordt 

gesteld met een GAS-boete, op te heffen. 
 
Door de wet van 19 juli 2018 werd ook art. 33 GAS-wet met betrekking tot de 
kentekenaansprakelijkheid voor inbreuken GAS Verkeer aangepast. Deze bepaling trad op 19 

augustus 2018 in werking. Sindsdien is het niet langer mogelijk een GAS-boete voor inbreuken op 
de politieverordening GAS verkeer op te leggen indien de houder van de kentekenplaat kan 

bewijzen dat hij niet de bestuurder was van het voertuig waarmee de overtreding werd begaan op 
moment van de feiten. De houder van de kentekenplaat is wel verplicht de identiteit van de 
onmiskenbare bestuurder kenbaar te maken binnen dertig dagen na de kennisgeving van de 
overtreding (behalve wanneer hij diefstal, fraude of overmacht kan bewijzen, dan geldt deze 
verplichting niet). Het verduidelijken van de verplichtingen van de kentekenhouder is daarom ook 
aangewezen. Het niet voldoen aan deze mededelings-verplichting kan worden gesanctioneerd 
d.m.v. een GAS-boete (nieuw art. 3, 4° GAS-wet). Hiervoor is het wel vereist dat de gemeente 

deze sanctie voor het niet nakomen van deze verplichting voorzien heeft in de gemeentelijke 
verordening. Rekening houdend met voorgaande wordt dan ook voorgesteld In ‘afdeling 5 - 
Sancties, procedure- en slotbepalingen, hoofdstuk 2 – procedure’ een nieuw art. 91/1 
(verplichtingen kentekenhouder tot bekendmaking identiteit bestuurder) en 90/1 (sanctioneren 
met GAS-sanctie indien kentekenhouder deze identiteit niet kenbaar maakt) in te voeren. 
 

Juridische grond 

 Nieuwe Gemeentewet artikel 119, 119bis, 135§2 NGW. 
 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, in het 

bijzonder art. 3, 4°. 
 Wet van 19 juli 2018 tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties wat de verkeersinbreuken betreft die het 
voorwerp kunnen maken van gemeentelijke en administratieve sancties 

 Koninklijk besluit van 19 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 
2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen 
betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de 
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen 

 

Adviezen - argumenten 

Dienst openbare werken en mobiliteit: positief advies 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Geen financiële gevolgen 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1.  
De gemeenteraad keurt de opheffing goed van afdeling 4 in de verordening betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het 
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met 
automatische werkende toestellen:   
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“Afdeling 4. Overtredingen van de vierde categorie volgens KB van 1 december 1975 houdende 

algemeen reglement op de politie op het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg: 
Artikel 70. Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op de overwegen”  
 
Artikel 2.  

De gemeenteraad keurt de toevoeging goed van volgend art. 90/1 in afdeling 5 - Sancties, 
procedure- en slotbepalingen, hoofdstuk 2 – sancties’ van de verordening betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het 
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met 
automatische werkende toestellen:  
 
“Art. 90/1. Het niet nakomen van de verplichting bedoeld in artikel 33, derde lid, derde zin van de 

wet van 24 juni 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties kan worden bestraft 
met een administratieve geldboete van maximaal 350 euro.” 
 
Artikel 3.  
De gemeenteraad keurt de toevoeging goed van volgend art. 91/1 in afdeling 5 - Sancties, 

procedure- en slotbepalingen, hoofdstuk 2 – procedure’ van de verordening betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het 
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met 
automatische werkende toestellen:  
 
“Art. 91/1. Bij afwezigheid van de bestuurder wordt vermoed dat de inbreuken op afdeling 2 en 3 
van deze verordening werden begaan door de houder van de kentekenplaat van het voertuig. De 
houder van de kentekenplaat kan dit vermoeden weerleggen door met elk middel te bewijzen dat 

hij niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten. In dat geval is hij ertoe gehouden de 
identiteit van de onmiskenbare bestuurder kenbaar te maken binnen dertig dagen na de 
kennisgeving van de overtreding, behalve wanneer hij diefstal, fraude of overmacht kan bewijzen.” 
 
Artikel 4.  
Deze wijziging/aanvulling van de verordening betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 

betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende toestellen, 

gaat in vanaf 1 juni 2019. 
 
Artikel 5.  
De gemeenteraad geeft opdracht om een afschrift van deze beslissing en een gecoördineerde 
versie van de verordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 

overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de 
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende toestellente bezorgen aan de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en de griffie van de politierechtbank. 

 
 
 

 
 
 

22. Toestemming zichtbaar cameragebruik lokale politie MeWi 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Diverse beslissingen genomen door het college en gemeenteraad op basis van de camerawet van 
21 maart 2007 met betrekking tot de plaatsing en het gebruik van camera’s door de lokale politie 
Mechelen-Willebroek. 

 

Feiten en context 

Vandaag gebruikt de politie reeds vaste-, tijdelijk vaste-, mobiele- en intelligente camera’s om het 

politiewerk te ondersteunen en de haar toegekende middelen efficiënter en gerichter te gebruiken. 
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Camera’s zijn dan ook een onmisbaar middel in het uitvoeren van het veiligheidsbeleid zowel voor 

opdrachten van gerechtelijke als bestuurlijke politie en/of bij een verhoogd risico op ordeverstoring 
al of niet bij grote volkstoelopen, bij escalatie van geweld tegen en/of belaging van politieploegen 
of bij bedreiging van de openbare veiligheid door calamiteiten die dringend aandacht vragen. 
Camera’s hebben zowel een preventieve, ontradende als opsporingswaarde. 

 
De plaatsing en het gebruik van camera’s door politiediensten wordt niet langer geregeld door de 
camerawet van 21 maart 2007. De wet op het politieambt (WPA) legt sinds de wijzigingen  bij de 
wet van 21 maart 2018 het kader vast voor de plaatsing en het gebruik van camera’s door de 
politiediensten ter ondersteuning van hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie. 
 
Art. 25/1 e.v. WPA bepalen dat een politiedienst in het raam van opdrachten van bestuurlijke en 

gerechtelijke politie al dan niet intelligente vaste, tijdelijk vaste en mobiele camera’s op zichtbare 
wijze kan gebruiken op het grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt. Krachtens art. 25/4 WPA 
moet, wat betreft het zichtbaar cameragebruik in een politiezone, de korpschef van de politiezone 
hiervoor wel een principiële voorafgaande toestemming vragen aan de gemeenteraad.  
 

Het is in deze context dat de korpschef van politiezone Mechelen-Willebroek de gemeenteraad om 

de principiële toestemming verzoekt voor het zichtbaar gebruik van de in de aanvraag opgesomde, 
in voorkomend geval intelligente, vaste, tijdelijk vaste en mobiele camera’s op het grondgebied 
van de gemeente Willebroek, dit conform de wettelijke bepalingen, in het bijzonder opgenomen in 
artikel 25/1 e.v. WPA. 
 
In deze toestemmingsaanvraag wordt het type camera, de doeleinden, de gebruiksmodaliteiten en 
de plaats beschreven. Bij deze aanvraag wordt rekening gehouden met een impact- en 

risicoanalyse op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op operationeel 
niveau, met name wat de categorieën van verwerkte persoonsgegevens betreft, de proportionaliteit 
van de aangewende middelen, de te bereiken operationele doelstellingen en de bewaartermijn van 
de gegevens die nodig is om deze doelstellingen te bereiken (zie bijlage). Tevens wordt rekening 
gehouden met het positief advies dd. 12/12/2018 van de informatieveiligheidsconsulent en 
functionaris voor gegevensbescherming van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek (zie bijlage). 

 

Juridische grond 

 Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele 
vrijheden;  

 Verord. (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG);  

 Richtl. (EU) nr. 2016/680, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten 
met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van 
strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (RGS);  

 Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992, artikel 25/4;  
 Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 

tot de verwerking van persoonsgegevens;  
 Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 2, §2, 

artikel 286, artikel 287 en artikel 288;  

 Koninklijk besluit van 6 december 2018 tot uitvoering van artikel 25/3, § 1, 2°, b) van de 
wet op het politieambt. 

 

Adviezen - argumenten 

Dienst openbare werken en mobiliteit: positief advies 
Dienst ICT: positief advies 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Geen financiële gevolgen 
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Raadslid M. De Laet vraagt zich af waarom dit niet gekaderd wordt in het meerjarenplan 

en waarom dit nu reeds ter goedkeuring moet voorgelegd worden. Het zou toch mooier 
zijn als dit in een groter geheel zou zijn. 

Raadslid Th. Serrien geeft aan dat ook zij graag dit groter kader hadden gezien. 

De burgemeester antwoordt dat dit te maken heeft met een wijziging van de wet.  

Raadslid M. De Laet zegt: “Ik kan volgen wat betreft de aanpassing van de wet, maar ik 
zou graag een overzicht krijgen van alle kosten die verwant zijn aan alle camera’s. En 
graag het globale plaatje.” 

De burgemeester antwoordt dat de investeringskosten aan de gemeentezijde zitten en 
de exploitatiekost opgenomen is in het budget van de zone. 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen voor: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag van de korpschef van de lokale Politiezone 
Mechelen-Willebroek voor de principiële toestemming tot het zichtbaar cameragebruik van de 
opgesomde, in voorkomend geval intelligente, vaste, tijdelijk vaste en mobiele camera’s op het 

grondgebied van de gemeente.   
 
Artikel 2 
De gemeenteraad verleent de principiële toestemming aan de lokale Politiezone Mechelen-
Willebroek om in het kader van haar opdrachten en conform de wettelijke bepalingen ter zake 
zichtbaar gebruik te maken van, in voorkomend geval intelligente, vaste, tijdelijk vaste en mobiele 
camera’s op het grondgebied van de gemeente zoals gespecifieerd in de aanvraag van de 

korpschef.  
 
 
Artikel 3  

Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de korpschef, die instaat voor het toezicht op het 
gebruik van de camera’s op zichtbare wijze door de lokale politie Mechelen-Willebroek conform de 
overeenkomstige wettelijke bepalingen.  

 
Artikel 4 
De gemeenteraad neemt akte van de opdracht van de burgemeester aan de korpschef om deze 
toestemming ter kennis te brengen van de procureur des Konings. 
  
Artikel 5  

Deze toestemming wordt openbaar gemaakt voor wat betreft de opdrachten van bestuurlijke 
politie. Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 
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Algemeen 

23. Vertegenwoordiging Algemene Vergadering Ecoso vzw 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Ecoso vzw, met als afgevaardigd bestuurder Koen De Bock, is een sociale economie-organisatie 
(maatwerkonderneming) uit de regio die focust op ecologisch en sociaal ondernemen.    
Omwille van de maatschappelijke doelstellingen, waar Ecoso vzw voor bestaat; willen we de 

bestaande partnerships met lokale overheden sterk in de verf blijven zetten.  De Algemene 
Vergadering van Ecoso vzw fungeert als draagvlak van de maatschappij om de rol als 
maatschappelijk verantwoord ondernemer te ondersteunen en stimuleren. 
 

Feiten en context 

Tot 31/12/2018 vaardigde ons bestuur Ronnie Moerenhout af.  Met het schrijven van 14 februari 
2019 wordt gevraagd of onze organisatie een nieuwe afgevaardigde voor de Algemene Vergadering 

wil aanduiden om dit onbezoldigde mandaat binnen Ecoso vzw voor 2 x 3 jaar (2019-2024) op te 
nemen. 
 
Deze Algemene Vergadering bestaat naast de 1/3 vertegenwoordigers uit lokale overheden, 
eveneens uit 1/3 vertegenwoordigers uit het middenveld, kennisinstellingen, welzijns- en 
zorgorganisaties. De leden van de Raad van Bestuur vormen het laatste 1/3 in de Algemene 
Vergadering.  Deze leden zijn persoonlijk gekozen omwille van hun geschikte network en 

competenties om de organisatie te besturen. 
 

Adviezen - argumenten 

Aangezien het belang om de doelstellingen en de verdere ontwikkeling waarvoor Ecoso vzw zich 
inspant mee op te volgen, stellen we voor om in een verdere deelname vanuit onze organisatie te 
voorzien.  

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit om Ilse Lenvain, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger om deel 
te nemen aan de Algemene Vergadering Ecoso vzw. (2019-2024) 
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Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

24. Bijkomende punten 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, onafhankelijk 
raadslid, overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Regenboocharter 
 
In Willebroek heerst er gelukkig nog geen problematiek rond gay-bashing zoals in grote steden, 
het maar we mogen niet tot dat niveau laten uitgroeien. Jaarlijks op 17 mei de regenboogvlag 

hangen is een stap en een mooi symbool van solidariteit naar alle mensen, ongeacht hun seksuele 

oriëntatie, maar verdere actie is nodig.  
 
We kennen allemaal de verhalen die ons via de diverse media bereiken en deze spreken boekdelen 
want meer dan eens belanden mensen in het hospitaal omwille van hun geaardheid. De instroom 
van nieuwkomers en hun diverse culturele achtergrond geeft meer dan eens aanleiding tot daden 
van gay-bashing en ik verwijs hier graag naar een artikel van 8 augustus 2018 op de opiniewebsite 
Doorbraak. Wie zich in  onze gemeente wil vestigen moet zich nu eenmaal schikken naar onze 

waarden, normen en identiteit. 
 
In Niel hebben ze dat trouwens goed begrepen en ondertekende men een zogenaamd 
Regenboogcharter waarbij in de eerste plaats gedacht wordt aan jeugdverenigingen, sportclubs en 
dergelijke. In dit verhaal is de rol die de middenstand  kan spelen echter ook zeer belangrijk.   
Zelfstandigen met een andere culturele achtergrond krijgen namelijk door het zichtbaar 

aanbrengen van de regenboogsticker de mogelijkheid te uiten dat zij de westerse normen en 
waarden aanvaarden. Onze schepen van diversiteit kan hier met zijn culturele achtergrond een 

duidelijk signaal geven aan alle zelfstandigen en specifiek diegenen met een andere culturele 
achtergrond om hen te overtuigen deze regenboogsticker aan te brengen. Het engagement van 
deze diverse gemeenschappen kan meehelpen om te voorkomen dat de problematiek van de grote 
steden ook onze gemeente treft. 
 

Onze vraag: 
Is het bestuur de gedachte genegen om actief aan een Regenboogcharter te werken naar het 
voorbeeld van Niel?  
 
Schepen Murat Oner antwoordt: 
 
Het bestuursakkoord spreekt van een lokaal regenboogbeleid. Het gemeentebestuur 

engageert zich hiermee om een integraal lokaal regenboogbeleid verder uit te bouwen 
zodat alle holebi- en transinwoners zich welkom voelen binnen de gemeente. Jaar na 
jaar zetten wij als gemeente ook in op acties, sensibilisering en positieve beeldvorming 
en een consequente aanpak van discriminatie en racisme.  
 

Het lokaal regenboogbeleid zal integraal zijn en diverse doelstellingen nastreven, 

concrete acties worden uitgewerkt om burgers te informeren en gelijke kansen te geven 
aan holibi’s en transgenders. Goede praktijken uit andere gemeenten (Staden, 
Antwerpen, Niel, en nog  andere) zijn ons gekend. Deze goede praktijken nemen wij mee 
in het beleidsplan dat in volle opmaak is. 
 
Wij zijn er van overtuigd dat het samenleven in diversiteit niet kan slagen als niet 
iedereen hier actief aan meewerkt. Wij trachten ontmoeting en samenwerking tussen 

mensen met een verschillende achtergrond te stimuleren en wij willen graag een breder 
draagvlak creëren door openheid, respect en wederzijdse kennis van alle individuen in 
hun verschillen te bevorderen. In dit kader vond dit weekend de actie ‘samen uniek’ nog 
plaats. Het voorbije jaar werden via verschillende activiteiten de Willebroekenaar in 
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beeld gebracht en werd afgesloten met een expo die aantoonde dat iedereen anders is, 

maar dat er toch ook veel gelijkenissen zijn.  
 
Het bestuur werkt samen met de diensten aan het meerjarenplan en hierin zal 
bijzondere aandacht gaan naar acties binnen een inclusief diversiteitsbeleid en het 

regenboogcharter maakt hier al deel van uit. 
 
Raadslid K. Eeraerts besluit dat er geen concrete acties op korte termijn verwacht 
moeten worden. 
 
Schepen Oner zegt dat er dit weekend net een actie geweest is, meer bepaald ‘samen 
uniek’. 

 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Jeroen De Jonghe, NV-A-fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 
Op 28 april werden wij in kennis gesteld dat N-VA-gemeenteraadslid Kevin Eeraerts als 
onafhankelijke gaat zetelen in de Willebroekse gemeenteraad. We gaan hier niet in op de 
schandaleuze wijze waarop Kevin Eeraerts zijn beslissing twee dagen ervoor publiekelijk bekend 
heeft gemaakt zonder enige voorafgaandelijke dialoog, noch enige elementaire beleefdheid t.o.v. 
het Willebroeks N-VA partijbestuur. Onze fractie benadrukt dat hij zijn herverkiezing te danken 
heeft aan de N-VA Willebroek.  

 
De N-VA fractie stelt hierdoor een eenvoudige JA/NEEN-vraag: verwijzend naar de N-VA 
partijstatuten en zijn eigen uitlatingen in de pers, vraagt de N-VA fractie aan Kevin Eeraerts om 
zijn betaald mandaat in de politieraad (verkregen op de gemeenteraad van 7 januari 2019 dankzij 
voordracht van de coalitiepartners N-VA, CD&V en OpenVLD) onverwijld terug ter beschikking te 
stellen aan de N-VA fractie.  
 

M.a.w. zal raadslid Kevin Eeraerts zijn ontslag in de politieraad indienen? 

 
Raadslid K. Eeraerts zegt akte genomen te hebben van de vraag. Hij geeft aan verrast te 
zijn, aangezien dit in het verleden nooit gevraagd werd. 
 
Raadslid K. Eeraerts zegt bereid te zijn om zijn mandaat terug te geven gezien het voor 

hem niet over de postjes gaat, maar wel onder voorwaarden. Alvorens de voorwaarden 
op te sommen, wenst hij eerst in te gaan op enkele zaken vermeld door collega De 
Jonghe. 

 Zonder dialoog? U was er bij wanneer ik op de vergadering het bestuursakkoord 
heb afgekeurd.  

 U hebt het over elementaire beleefdheid. Ik heb me elementair beleefd gedragen 
ten aanzien van mijn kiezers en sta nog steeds achter het programma dat u naast 

zich hebt neergelegd. 
 Het mandaat waarover u spreekt, bedraagt ongeveer 300€ op jaarbasis. Hierover 

heb ik van u geen lessen te trekken, want we weten allemaal hoeveel mandaten u 
zelf opneemt. 
 

 
 

Zoals ik al zei, wens ik mijn mandaat terug te geven onder 3 voorwaarden: 
 
1/ dat ik en mijn collega De Wever vanaf de volgende gemeenteraad naast elkaar 
kunnen zitten. Ik weet dat we geen fractie kunnen vormen, maar we wensen wel als 
geheel samen te werken. Hieraan gekoppeld, dat wanneer anderen zich in de toekomst 
bij ons willen aansluiten, ze ook naast ons kunnen zitten. 

 
2/ dat u de bijlagen van het bestuursakkoord bekend maakt op de website en aan de 
pers overhandigt en dit binnen de 24 uur. Ook de eventuele wijzigingen in de bijlagen 
indien die er zouden zijn en indien het document een levend document is, aanpassingen 
steeds op de website van de gemeente Willebroek geplaatst worden en bovendien aan de 
lokale pers worden overhandigd. 
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3/ Nog een voorwaarde in verband met collega Oner. Dit wordt verwezen naar de 
geheime zitting. 
 
Raadslid J. De Jonghe zegt dat het niet aan raadslid K. Eeraerts is om eisen te stellen. De 

plaatsen verdelen is een bevoegdheid van de voorzitter van de gemeenteraad en voor de 
bijlagen verwijs ik u door naar het college van burgemeester en schepenen. 
 
 
 
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) 
 
Trouble in paradise 
 
Recent mochten we via de pers vernemen dat twee leden van de meerderheid, vier maanden na 

het begin van deze legislatuur, uit ongenoegen met de gang van zaken daar uit diezelfde 

meerderheid stapten en als onafhankelijken gingen zetelen. 
 
Bron van dit ongenoegen waren de zogenaamde “bijlagen” bij het politiek bestuursakkoord voor 
deze legislatuur.  
Een akkoord dat we, na veel aandringen en nadat alle postjes binnen de meerderheid verdeeld 
waren, uiteindelijk konden terugvinden op de website van de gemeente. Een tekst van ruim 70 
pagina’s “blablabla” zonder weinig concrete zaken. 

 
Wat we daar niet terugvonden waren de “bijlagen” die blijkbaar de kern van het ongenoegen 
vormen van de twee raadsleden die nu de meerderheid hebben verlaten. Eén van hen noemden 
deze bijlagen “zo gevoelig voor de kiezer in deze periode van verkiezingen dat ze niet konden 
gepubliceerd worden”.   Wij wisten zelfs niet van het bestaan ervan. Beide overstappers stelden 
zelfs in de pers dat zelfs de socialisten nooit zo’n linkse koers hebben gevaren als staat opgenomen 
in de bijlagen … 

 

Onze vragen: 
 Waar kunnen we kopie krijgen van de bijlagen bij het bestuursakkoord. Krijgen we die van 

de bestuursmeerderheid? Of moeten we ons daarvoor tot de kersverse onafhankelijke 

raadsleden wenden? 

 Waren alle partijen van de bestuursmeerderheid betrokken bij het opstellen van die 

bijlagen? 

 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 

 Een bestuursakkoord is geen blabla-bladje zoals in het verleden maar een stevige 

onderschrijving van doelstellingen met visie en missie … de bijlagen waar u naar 

vraagt zijn acties en ideeën die intern door de meerderheid besproken worden 

voor opname in het meerjarenplan. 

   
 Alle partijen van de bestuursmeerderheid werden betrokken en beslisten mee in 

de volledige opmaak van het ganse bestuursakkoord. 

 
 

Raadslid M. De Laet geeft aan dat je in het bestuursakkoord ‘Willebroek’ had kunnen 

vervangen door een andere gemeente. Hij geeft dit als voorbeeld om aan te tonen dat 

het bestuursakkoord heel algemeen en oppervlakkig is. Er staat geen enkele concrete 

actie in. Hij herhaalt nogmaals zijn vraag: “Gaan we de bijlagen nu krijgen of niet?” Dat 

hij zich afvraagt of iedereen wel betrokken is geweest, heeft te maken met het feit dat 

sommige mensen uit de meerderheid hem contacteerden en zeiden: “Ik viel uit de lucht 

dat er bijlagen waren.” En die mensen waren niet Jan en Piet. 

Na de vorige gemeenteraad, heb ik u gevraagd hoe het zat met het bestuursakkoord. Je 

liet een kaft zien en zei: “Hier is het.” Ik vroeg of het ook goedgekeurd was en jij 

bevestigde terwijl je wist dat de bijlagen niet goedgekeurd waren. 
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De burgemeester antwoordt dat het uiteraard mogelijk is dat er iemand niet aanwezig 

was op die vergadering en geeft mee dat de bijlagen niet publiek gemaakt worden. 

 

Raadslid Th. Serrien geeft aan dat ‘de bijlagen’ een goede titel zou zijn voor een politieke 

soap. Hij deelt de visie van raadslid De Laet over het bestuursakkoord. Het leest ook 

volgens hem vrij log en stelt voor om zich te laten inspireren door Bornem of Mechelen 

 
 
 
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) 

 
Werken in de Geuzenstraat 
 
Ik werd recent gecontacteerd door enkele inwoners van de Geuzenstraat. Sinds enige tijd zijn daar 

werken aan de gang. Het gerucht gaat dat op het kleine pleintje aldaar ondergrondse 

afvalcontainers worden aangebracht voor de nieuwe appartementsgebouwen langsheen de 
Schoolweg (hoek met E. Vanderveldestraat). 
 
Onze vragen: 
 

 Klopt het dat daar ondergrondse afvalcontainers worden aangebracht? 

 Waarom net daar? 

 Kunnen in voorkomend geval ook de inwoners van de Geuzenstraat gebruikmaken 

van dit systeem? 

 Waarom werd hierover op geen enkele wijze gecommuniceerd met de inwoners van 

de Geuzenstraat (en desgevallend andere straten die in aanmerking komen voor 

mogelijke aansluiting op dit systeem)? 

 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 

 Er worden inderdaad ondergrondse containers geplaatst op het groene pleintje 

aan de Geuzenstraat.  

 Deze locatie werd geselecteerd omdat alle overige locaties in de directe omgeving 

de plaatsing van zo’n ondergrond systeem niet toelaten. Ter hoogte van het 

project aan de Schoolweg bevinden zich zeer veel belangrijke nutsleidingen in de 

ondergrond, voornamelijk ten gevolge van de aanwezigheid van de grote 

distributiecabine van Fluvius maar ook de watertoren even verderop. Hierdoor 

bleek het onmogelijk het nieuwe systeem te voorzien op de andere geselecteerde 

locaties. 

 De buurt rond de Geuzenstraat zal echter ook de keuze krijgen aan te sluiten op 

dit systeem van zodra dit actief is.  

 Ivarem, die het nieuwe systeem plaatst en beheert, zal de bewoners van de 

omliggende straten aan wie deze keuze zal worden geboden, hierover nog een 

brief bezorgen waarin alle nodige informatie staat om al dan niet aan te sluiten op 

het nieuwe systeem. Dit maakt het systeem ook efficiënter in gebruik dan het 

enkel beschikbaar te stellen voor de bewoners van het nieuwe project op de hoek 

van de Schoolweg.   

Raadslid J. Van Santvoort vindt het jammer dat de bewoners niet verwittigd geweest 
zijn. Hij vermoedt ook dat de kans op sluikstorten verhoogt, aangezien de ondergrondse 
containers niet in het zicht liggen. 
 
Schepen Spiessens antwoordt dat er een brief klaargemaakt was voor de bewoners, 
maar tegenwoordig gaat de sociale media sneller. 

 
Raadslid J. Van Santvoort vindt het eveneens jammer dat de bewoners zelf geen eigen 
invulling hebben kunnen geven aan het pleintje. Dit is uiteindelijk het enige groene 
plekje voor hun deur. 
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Schepen Spiessens geeft aan dat het pleintje daar al heel lang ligt en dat er nog nooit 

een voorstel gekomen is van de buurt. 
 
Raadslid N. Boeykens geeft aan dat hij langs geweest is bij de buurt en dat zij plannen 
hadden voor een speelpleintje. 

 
De burgemeester stelt voor om dit aan te vragen via het project ‘buurtboosters’. 
 
Raadslid J. Van Santvoort zegt dat dit nu te laat is, want de containers komen er al. 
 
 
 

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) 
 
Buurten langsheen de Oostvaartdijk: gevaarlijker dan je denkt … 

 

Sinds 4 juni 2018 zijn een aantal buurtbewoners van de Oostvaartdijk in overleg met het 
Gemeentebestuur om een oplossing te krijgen voor fietsers die tegen alle goed fatsoen in een deel 
van het voetpad aldaar gebruiken om de kasseien te vermijden, met alle kwalijke gevolgen van 
dien. Stappen ze uit hun voordeur dan is het niet zeldzaam dat er een fietser over het voetpad aan 
een flinke snelheid rakelings langs je neus passeert. Fietsers die van Boom over het jaagpad Klein-
Willebroek komen binnengereden doen dit vaak via het sas.   
Hier zouden ze conform de verkeerssignalisatie moeten afstappen, maar dat gebeurt bijna nooit. 

Ze komen vervolgens rechtsaf, de Oostvaartdijk opgereden en het overgrote deel van de fietsers 
verkiest dan om dit te doen over het voetpad. 
Als het mooi weer is zitten de buren vaak samen op de zitbanken aan het standbeeld van het 
Schippersgezin. Het wordt daar evenwel steeds gevaarlijker. Fietsers scheren de buren daar aan 
een rotvaart op het voetpad voorbij. Als ze hen daarop aanspreken – als dat al lukt – worden de 
bewoners uitgekafferd en krijgen ze alle mogelijke beledigingen naar het hoofd geslingerd. 
Sinds 4 juni 2018 vragen de buren daarom aangepaste signalisatie en eventueel bijkomende 

ingrepen, zodat ze voortaan rustig en ontspannen - zonder gevaar – op hun banken kunnen 

genieten. 
Op 7 mei werd dan, na veel aandringen, aan de inwoners gezegd dat er een verkeersbord zou 
worden geplaatst om fietsers er attent op te maken dat daar een voetpad ligt. 
Onze vragen: 

 Wanneer wordt dat bord geplaatst? 

 Waarom duurt het ongeveer een jaar voor deze beslissing kan worden genomen? 

 Is dat de enige maatregel die getroffen wordt? 

 

Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 

 De wegcode is duidelijk voor wat de plaats van bestuurders op de openbare weg 

betreft. Enkel kinderen van minder dan 9 jaar mogen op de voetpaden 

rijden. Fietsers die ouder zijn dan 9 jaar en op de voetpaden rijden begaan een 

verkeersovertreding. Idem voor de fietsers die het verbod ter hoogte van het sas 

negeren.   

 

 

 

 De vraag van de bewoners tot het plaatsen van bijkomende signalisatie werd 

besproken op de verkeerscel van maart. De enige wettelijke signalisatie die een 

‘verbod voor rijwielen’ op de openbare weg kan opleggen is het verkeersbord 

C11.  

 
Deze borden worden geplaatst om het einde van een fietspad aan te duiden of op 
plaatsen waar het noodzakelijk is fietsers te verbieden. Dit verbod is echter van 
toepassing voor de hele breedte van de openbare weg. Bovendien worden ‘bijkomende’ 
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verkeersborden niet geplaatst ter bevestiging van een verbod resulterend uit andere 

artikels uit de wegcode, mn. artikel 9.1.2.5° dat zegt dat enkel fietsers van minder dan 9 
jaar op de voetpaden mogen rijden.   

 De verkeerscel en politie adviseerde aan het college :  

o Het plaatsen van een verkeersbord ‘verplicht voetpad’ C7 

 
o Het plaatsen van een niet reglementair informatiebord ‘dit is geen 

fietspad’ of ‘fietsers op de rijbaan’.  

 
o Andere maatregelen zoals paaltjes of andere obstakels op het voetpad zijn 

strijdig met de verordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.   

Deze verordening legt een absoluut minimum van 1m obstakelvrije 

doorgang op zodat ook voor slechtzienden, personen met een rolstoel of 

een kinderwagen, scootmobiels e.a. een vlotte doorgang verzekerd is.  

o Finaal kunnen we vaststellen dat bij de heraanleg van de omgeving 

Sasplein (2000) weinig of geen rekening is gehouden met het comfort van 

de fietser. Dit comfortverschil veroorzaakt het oneigenlijk gebruik van het 

voetpad. Van alle materialen biedt een kassei het minste fietscomfort. Als 

men om historische redenen toch voor kasseien kiest, kan men opteren 

voor gezaagde kasseien of een comfortstrook in beton zoals op het 

Dorpsplein in Heindonk.   

 

Raadslid M. De Laet: “U zegt dat u op 4 juni 2018 zelf ter plaatse bent geweest. Dat 
verklaart echter nog niet waarom dit een jaar moet duren eer dat bord daar staat.” 
 
De burgemeester stelt het raadslid bij te treden en de administratie te zullen 
aanmoedigen om beslissingen sneller uit te voeren.  
 

 

 
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) 
 
Leegloop van de wekelijkse woensdagmarkt 

 
Recent –sinds de herstructurering- verdwenen talrijke kramen van de wekelijkse woensdagmarkt. 
Begin dit jaar tegelijkertijd nog 3 groentekramen (eentje in de Nieuwstraat, één in de A. Van 
Landeghemstraat en eentje op het marktplein zelf …). 
De wekelijkse markt vertoont bijgevolg steeds meer lege plekken. 
 
Onze vragen: 

 We gaan ervan uit dat het Gemeentebestuur hiervan op de hoogte is?  

 Wat ligt aan de basis van deze leegloop? 

 Welke maatregelen worden in het verschiet gesteld om hieraan te verhelpen? 

 
 
Schepen Ilse Lenvain antwoordt: 
 

 Er is helemaal geen leegloop aan de gang op onze woensdagmarkt.  

 Momenteel zijn er 80 standhouders tegenover 83 in 2018. Er zijn in de loop van 

2018 één kippenkraam, één beenhouwer en één snackkraam gestopt. 

 Groenten- en fruitkramen zijn er het voorbije jaar niet verdwenen, enkel zijn er 

overnames geweest. De redenen van stopzetting en/of overnames zijn 

uiteenlopend en niet altijd gekend.  

 Het is wel zo dat er al enkele weken één groenten-en fruitkraam in de August Van 

Landeghemstraat afwezig is geweest, dit wordt opgevolgd door de dienst. Wat de 

afwezigheden betreft dienen we er ons bewust van te zijn dat de markt gevoelig 
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is aan weersomstandigheden. We merken wel dat bij slecht weer, ook op markten 

inandere gemeenten, lege plaatsen vallen. De voorbije weken hebben we al 

enkele mooie woensdagen gehad, en is de opkomst zowel bij 

abonnementshouders als losse marktkramers tegenwoordig hoog!  

 De dienst economie bekijkt hoe we de aanwezigheden kunnen stimuleren. We 

moeten ons ook realiseren dat er onder de marktkramers een generatie 

babyboomers aankomt waardoor overnames aan bod komen en de samenstelling 

van de markt de komende jaren zal veranderen. Sinds de wetwijziging in 2017 is 

het echter voor marktkramers makkelijker om een standplaats over te laten. In 

tegenstelling tot vroeger kan men nu beslissen om bv één markt stop te zetten en 

over te laten. Terwijl men vroeger zijn ambulante activiteiten (alle markten) 

volledig moest stoppen voor overnames.  

 Tot slot stellen we vast dat onze woensdagmarkt nog steeds een grote uitstraling 

heeft in onze regio en nog steeds veel bezoekers trekt van buiten onze gemeente. 

We doen er alles aan om dit ook zo te houden. 

 

Raadslid G. Reyntiens vraagt of er al met de marktcommissie overlegd werd. Hebben zij 

geen ideeën? 

 

Schepen Lenvain antwoordt dat dit punt vorige week op de agenda van de 

marktcommissie stond. 

 

Raadslid G. Reyntiens vraagt of de commissie nog vaak samenkomt. 

 

Schepen Lenvain antwoordt dat ongeveer 1 keer per kwartaal is. 

 

Raadslid H. Van Dyck geeft aan dat de commissie naast de vergaderingen ook vaak via 

mail overlegt. 

 

Schepen Lenvain bedankt raadslid Reyntiens voor de tips. 

 

Raadslid M. De Laet vraagt met welke cijfers men vergelijkt. 

 

Schepen Lenvain stelt dat dit met 2018 is. 

 

Raadslid M. De Laet geeft aan enkele weken geleden langs de markt gepasseerd te zijn 

en het viel hem op dat er in de Nieuwstraat geen enkel kraam stond en in de A. Van 

Landeghemstraat enkele grote openingen waren. 

 

Schepen Lenvain vermeldt dat er herschikkingen hebben plaatsgevonden in Nieuwstraat. 

Deze herschikkingen gebeurden in kader van de veiligheid. 

 

Raadslid M. De Laet zegt blij te zijn dat de schepen stelt dat de markt floreert. 

 

Raadslid K. Eeraerts vraagt of hij mag weten welke denkpistes de marktcommissie 

geopperd heeft. 

 

De burgemeester antwoordt dat dit verder zal besproken worden in de marktcommissie. 

Raadslid K. Eeraerts zegt gehoord te hebben dat er ook op de jaarmarkt minder kramen 
waren. Hij geeft nog als tip mee om marktkramers actief uit te nodigen. 
 

 
 
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) 
 

Parkeren in Willebroek(-Centrum) 
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Jaar na jaar neemt de parkeerdruk in en rond het centrum van de gemeente toe. Bestaande 

parkeerplaatsen zijn reeds verdwenen of dreigen op korte of middellange termijn te verdwijnen (De 
Ster). Andere werden betalend gemaakt (parking Schoolweg) wat hun aantrekkelijkheid niet 
vergroot. En er komen er weinig of geen bijkomend voor in de plaats. Daarenboven worden 
momenteel diverse grote woningbouwprojecten in het centrum gerealiseerd; andere staan in de 

steigers … 
 
Onze vragen: 

 Bestaat er momenteel een actueel parkeerbeleidsplan? 

 Hoe wil men de uitdagingen op het vlak van parkeren op korte en middellange 

termijn aanpakken? 

 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 

 Het parkeerbeleid voor het centrum van Willebroek werd vastgelegd bij de 

opmaak het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) ‘Centrum’.  Dit RUP werd definitief 

vastgesteld door de gemeenteraad op 27 november 2012 en goedgekeurd door de 

Deputatie op 21 februari 2013. Naar aanleiding van een parkeeronderzoek dat in 

2010 werd uitgevoerd werden een aantal conclusies en aanbevelingen 

geformuleerd.  

 

In het centrumgebied is er geen nood aan bijkomende parkeerplaatsen, dit wordt 
aangetoond door de gemiddelde bezettingsgraad van de parkeerplaatsen. Het betalend 
of kort parkeren (blauwe zone) zorgt voor een gezonde turnover (aantal wisselingen per 

dag). Bij nieuwbouwprojecten dient de parkeerbehoefte op eigen terrein voorzien te 
worden. Bij het centrumproject van het ‘huis van de vrije tijd’ (oud-gemeentehuis) is een 
ondergrondse parking voorzien. 
 
Langparkeren (1 euro parking) wordt o.a. voorzien in de Schoolweg. Op deze locatie is 
binnen de voorschriften van het RUP zelfs voorzien in een ondergrondse parking (LT) die 
voor voldoende centrumcapaciteit kan zorgen. 

 In de wijken rond het centrum is de parkeerbehoefte wel groter. Door het grote 

aandeel woningen zonder garage wordt het openbaar domein sterk belast door 

geparkeerde voertuigen. Binnen de wijk zijn clusters aanwezig met bestaande 

garageboxen, het aanbod zal vergroot worden door de ontwikkeling van het 

terrein waar de oude brandweerkazerne stond.  

 Verder wordt ook onderzocht (KT) of er binnen het bestaande openbaar domein 

meer ruimte kan gemaakt worden voor buurtparkeren zonder in te boeten aan 

ruimtelijke kwaliteit. Het idee steunt op een ruimtelijke visie waarbij de publieke 

ruimte in de woonstraten opnieuw verdeeld en anders ingericht wordt in de zone 

tussen de Gaston Fromonstraat en de Geuzenstraat.  

 Om de stedenbouwkundige opzet van de planmatig aangelegde woonwijken 

(jaren ’50), bestaande uit rijhuizen met voortuin, niet verder te schaden dienen 

er voldoende en kwalitatief aangelegde buurtparkings voorzien te worden op 

bereikbare plaatsen en op aanvaardbare wandelafstand.  

 Een duurzaam parkeerbeleid is één van de grootste uitdagingen in het 

mobiliteitsbeleid. Het idee dat iedereen voor zijn eigen deur kan/moet/mag 

parkeren is al lang verleden tijd.   

Het inzetten op een evenwichtige modal split (verdeling van verschillende 

vervoersmodi) is een belangrijke uitdaging voor de toekomst.   

Raadslid N. Boeykens vermeldt dat hij zelf een kijkje is gaan nemen aan de oude 

brandweerkazerne en zegt dat dit een ideale plaats zou zijn voor een parking. 

 

Schepen Spiessens zegt dat hij net geantwoord heeft dat het de bedoeling is om daar 

parkeerruimte te voorzien. 

 

Raadslid M. De Laet: “U verwees naar een plan van 2012, maar we vroegen of er een 

actueel plan is.” 
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Schepen Spiessens geeft aan dat het niet nodig is een plan te maken als men gewoon 

concreet dingen doet. 

 

Raadslid M. De Laet zegt dat dit klopt, maar het had ook kunnen zijn dat men een visie 

had en die visie stap voor stap uitvoert. 

 

Raadslid Th. Serrien: “als je open ruimte gebruikt voor parking is ok, maar als je dan ook 

nog groen gaat wegnemen? Dat is geen model shift.” 

 

Schepen Spiessens: “Wij zijn bezig met de noden van de mensen.” 

 

 

 
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) 

 
Opvang voor kinderen met een beperking 
 
Bestaat er momenteel een adequate gemeentelijke opvang – voor- en naschools en tijdens de 
vakantieperiodes – voor kinderen met beperkingen? 

Zo niet, waar kunnen die ouders dan terecht voor opvang? 
Ondersteunt de Gemeente op één of andere manier dergelijke externe initiatieven? 
 
Schepen Murat Oner antwoordt: 
 
Op dit moment bestaat er een kwalitatieve voor- en naschoolse opvang. 
 

Ouders met een opvangvraag kunnen terecht bij BKO ’t Appelboompje en/of ZOWI 
tijdens de zomervakantie. Het huishoudelijk reglement van de opvang vermeldt immers: 
“het initiatief staat ook open voor kinderen met een extra zorgbehoefte, mits overleg 
met de coördinator en als het in het belang van het kind en de groep te verantwoorden 
is. BKO ‘t ApPelboomPje wil alle kinderen opvangen en discrimineert niemand op basis 

van cultuur, afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.”  

 
Op basis van de specifieke noden van ouders en kind wordt er dus in nauwe 
samenwerking bekeken welke mogelijkheden er zijn.  
 
M.a.w. eigenlijk wordt er dus “op maat” een plan van aanpak uitgewerkt. Indien nodig 
wordt er ook met andere betrokken partijen (bv. logopedisten) nagedacht over de 
mogelijkheden. Ook voor tijdens de vakantieperiodes worden er indien nodig dus 

inspanningen gedaan om toch in opvang te kunnen voorzien. Zo werden in het verleden 
reeds kinderen met het syndroom van Down, slechthorenden,… opgevangen. Dit kan ook 
gepaard gaan met extra vormingen voor medewerkers en/of animatoren. 
 
Raadslid M. De Laet vraagt of de gemeente ook op een andere manier (bv. financieel) 
ondersteunt. Hij herinnert zich nog een voorbeeld uit het verleden m.b.t. de 
muziekacademie. 

 

De burgemeester geeft aan dat er bijvoorbeeld via de handicar logistieke ondersteuning 
gegeven wordt, maar geen financiële steun. 
 
Raadslid G. Reyntiens geeft aan dat de medewerkers van de opvang ontzettend hun best 
doen, maar het is onrealistisch om er vanuit te gaan dat ze dit aankunnen. 

 
De burgemeester zegt er voor open te staan, maar stelt dat er wel weinig aanvragen 
binnen komen. 
 
 
 
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) 
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Als een vis op het droge 
 
Heel wat Willebroekenaars hebben ons de voorbije dagen gecontacteerd in verband met hun 
bezorgdheid over de ondertussen afgeronde werkzaamheden aan de vijver ter hoogte van de 

Residenties. 
Blijkbaar was de planning niet helemaal optimaal en betekende dit dat heel wat vissen op het 
droge kwamen te liggen. 
Verscheidene bezorgde Willebroekenaars namen zelf het heft in handen en verplaatsten 
eigenhandig de vissen die nog te redden waren.  We hebben dat allemaal kunnen volgen via de 
sociale media en de (lokale) pers. 
 

Onze vraag:  
 Graag vernemen we of het bestuur op de hoogte was van deze problemen en hoe 

ze werden aangepakt en vooral hoe deze voorkomen kunnen worden, wanneer de 

vijver in de toekomst opnieuw moet worden gereinigd. 

 

Schepen Bavo Anciaux antwoordt: 
 
Onze milieudienst laat weten dat ze voorafgaandelijk niet op de hoogte waren. Na de 
eerste meldingen nam de milieuambtenaar onmiddellijk contact op met de aannemer en 

begaf zich ook ter plaatse.  
 
Het was duidelijk dat het aantal aanwezige vissen door onze diensten werd onderschat. 
In plaats van slechts een paar vissen, bleek er veel vis op de put te zitten. 
Volgende werd ter plaatse met de aannemer afgesproken: 

 Het wegpompen van water uit de vijver werd stilgezet zodat voldoende 

water overbleef voor de aanwezige vissen 

 Centraal de visput diende een dieper deel te worden aangelegd zodat de 

vissen zich daar tijdelijk konden schuilhouden 

 De dode vissen verwijderen 

 
De oevers worden nog hersteld en ingezaaid 

 
Toekomst: 

- Mogelijks kan in de toekomst de reiniging biologisch gebeuren zoals in de parken 

van Bel-Air en den Blijk. Door veel afval moest dit hier mechanisch gebeuren.  

- Wanneer de vijver in de toekomst mechanisch dient te worden gereinigd zal eerst 

de vis worden afgevangen en verzet naar een andere put. 

 
Raadslid M. De Laet zegt dat er toch een lastenboek moet opgemaakt zijn. Iedereen in de 

buurt weet dat er veel vis op zat, dus het verbaast me enigszins dat dit niet goed 
ingeschat werd. 
 
Schepen Anciaux zegt dat we wisten dat er vis op zat, maar de hoeveelheid was fout 
ingeschat. 
 
 

 

 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen-fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 
Opruiming van de vijver aan de residentie Groenlaar 
 
Op 14 mei communiceerde de gemeente dat die week de vijver aan Residentie Groenlaar zou 
worden geruimd. Een gespecialiseerde firma zou al het afval en een dikke laag slib verwijderen 
zodat de vijver in topconditie de zomer in kan. Dat klonk in zeker zin goed, maar al vlug kwam er 
de vraag of er bijvoorbeeld rekening werd gehouden met het broedseizoen van de eenden. Vanaf 

dag één meldden omwonenden ook dat vissen kwamen bovendrijven en overleden.  
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De brandweer en de milieudienst gingen ter plaatse. De vluchtkuil die werd voorzien om de 

aanwezige vissen tijdelijk een veilige schuilplek te bezorgen, werd vergroot. ‘Wij stellen vast dat de 
vissen zich nu in dit diepste gedeelte bevinden en daar voldoende zuurstof hebben’, zo werd op 15 
mei gecommuniceerd. Nochtans bleven op sociale media berichten en beelden circuleren die ook 
het tegendeel aantoonden. Geen fraai zicht, niet bepaald strokend met dierenwelzijn en een 

onuitwisbare indruk achterlatend op omwonenden en de schoolgaande kinderen vlakbij.  
 
Wij constateerden met Groen-EOS alvast dat buurtbewoners en liefhebbers van de vijver goed op 
de hoogte waren van wat er zich in deze biotoop afspeelde. Zo wisten zij heel goed dat de snoek 
eitjes had gelegd, de karper vol kuit zat en de waterkiekens hun nest hadden in het hoge riet. In 
deze omstandigheden kon een vluchtkuil nooit soelaas brengen. En wat ons betreft is dit weer een 
duidelijk voorbeeld van een gemiste kans van het bestuur om de expetise van de buurt te kennen 

en in overweging te nemen bij de besluitvorming rond de timing van de uit te voeren werken.  
 
Onze vragen: 
 
1. Was er een voorafgaand enige vorm van overleg of communicatie met de buurt?  

2. Had de aangestelde firma de nodige know-how betreffende de aanwezig fauna en flora?  

3. Wordt de schade hersteld? Worden nieuwe vissen op deze vijver geplaatst?  
 
Schepen Bavo Anciaux antwoordt: 
 

1. Het is op vraag van de bewoners (vorig jaar tijdens buurt aan de beurt) dat de 

ruimingswerken werden ingepland. De flatwachters werden voorafgaandelijk op 

de hoogte gebracht dat ruimingswerken zouden plaatsvinden. De geplande start 

van de werken werd door het slechte weer uitgesteld zodat de eigenlijke start via 

Facebook werd aangekondigd. Ook werd er via Facebook een update omtrent de 

gerezen problemen gegeven.  

 
2. Betreffende de aanwezigheid van vissen had de firma de nodige knowhow. 

De baggerwerken werden bewust in het voorjaar ingepland om volgende redenen:  
a) Watertemperatuur > 10° omdat de vissen dan terug bewegelijker worden en het 

gevaar beter kunnen ontwijken 

b) In het najaar is de kans groter om schommelingen in de zuurstofhuishouding te 

krijgen. 

Wel werd het aantal aanwezige vissen onderschat betreft de hoeveelheid vis die 

aanwezig was op de vijver. 
 

3. De schade aan de oevers wordt hersteld en gras wordt opnieuw ingezaaid. Het 

terugplaatsen van nieuwe vissen is niet voorzien. 

 
Raaddslid Serrien vraagt of de verdwenen vis zou worden goedgemaakt.  
 
Schepen Anciaux antwoordt dat de vis die er natuurlijk gekomen is, zal blijven, maar dat 
het niet de bedoeling is er een visvijver van te maken. 
 

 
 
 

 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen-fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 
Stand van zaken centrumplannen 
 
Toen meerderheid en oppositie in december gezamenlijk en unaniem een motie goedkeurden om af 
te zien van het wilde plan om een deel van ons centrum tot jachthaven om te bouwen, was er 
duidelijk sprake van een herwonnen optimisme bij de vele Willebroekenaren. 
 

Vandaag, 5 maanden later, kijken de bevolking en in het bijzonder de omwonenden van het 
centrum reikhalzend uit naar meer duidelijkheid over wat er met het centrum staat te gebeuren. 
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Het beleidsplan dat we een tweetal weken geleden beetje ‘en stoemelings’ mochten ontdekken laat 

nog veel opties open.  
 
Daarom hebben wij enkele vragen met betrekking tot de stand van zaken voor het college.   
  

 Is er al een werkwijze vastgelegd die waarborgt dat de buurt gaandeweg betrokken 

blijft? Zo ja, dewelke? Zo nee, binnen welke termijn mogen we ons hieraan 

verwachten?  

 Welk tijdspad heeft het bestuur voor ogen om een en ander in een duidelijk plan 

van aanpak om te zetten?  

 

Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 
Er is nog geen werkwijze vastgelegd.  
Tijdens de opmaak van het beleidsplan zal dit duidelijker worden met de opmaak van de 
projectfiche. 
 

Raadslid A. Vanoverschelde: “Er is dus geen tijdspad, maar is er een ambitie?” 

 
De burgemeester antwoordt dat het proces ‘opmaak meerjarenplan’ bezig is. Hierin 
zullen ook de centrumplannen aan bod komen. Op vlak van participatie denken we 
bijvoorbeeld aan ‘gewoontebrekers’ of de Vlaamse bouwmeester. 
 
Raadslid A. Vanoverschelde vat samen: “Ik onthoud 3 P’s: plannen, participatie en 

projectfiches. We kijken er naar uit.” 
 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen-fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 
Motie toetreding statiegeldalliantie 

 
Groen Willebroek stelde vorig jaar tijdens de gemeenteraad van mei voor om onze gemeente tot de 
Statiegeldalliantie te laten toetreden. De ingediende motie werd toen niet aangenomen omdat de 
meerderheid hieromtrent verdeeld was.  
 

De belangrijkste principes van de Statiegeldalliantie zijn in de motie opgenomen.  
 
Ondertussen zijn ruim honderd gemeenten en steden tot deze alliantie toegetreden, waaronder ook 
de gemeenten Puurs, Boom, Kapelle-op-den-Bos en de stad Mechelen.  
 
Volgens Groen-Willebroek is het straks zo dat zowat elke Vlaamse gemeente mee druk zet via de 

Statiegeldalliantie, behalve Willebroek, en dat moeten we verhinderen. Daarom vragen wij de 
gemeenteraad nogmaals bijgevoegde motie goed te keuren.  
 
Onze vragen: 
 

 Is de gemeenteraad bereid de motie goed te keuren en dus gunstig te stemmen over de 

toetreding van onze gemeente tot de Statiegeldalliantie? 

Motie tot toetreding tot de Statiegeldalliantie 
 
Overwegende dat: 

 Petflessen en blikjes een groot deel van het zwerfafval vormen. 

 Zwerfafval een probleem is voor mens, dier en milieu. 

 Oirschot als monument in het groen, belang hecht aan een schoon milieu. 

 Onderzoek aangeeft dat statiegeld op blikjes en petflessen substantieel zal bijdragen aan 

het verminderen van de plasticsoep en zwerfafval. 

Er een statiegeldalliantie (https://statiegeldalliantie.org) is opgericht waarin organisaties uit België 
en Nederland (consumenten- en milieuorganisatie, vakbonden, bedrijven burgerinitiatieven, 
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gemeentes) de handen ineenslaan voor uitbreiding van statiegeld. Via deze organisatie vragen zij 

hun regering statiegeld in te voeren op alle petflessen en blikjes. 

 Er reeds meer dan 100 Vlaamse gemeenten zijn die zich bij deze alliantie hebben 

aangesloten. 

 Met het recyclen van petflessen en blik de grote ambities op gebied van een circulaire 

economie dichterbij worden gebracht en minder CO2 wordt uitgestoten door minder 

verbranding. 

 Dat in landen (Duitsland, Denemarken, Noorwegen) waar dit systeem is ingevoerd het 

zwerfafval aanzienlijk is verminderd. 

 Vermindering van zwerfafval leidt tot minder kosten voor de gemeente voor opruimen. 

 

Voorstel van beslissing: 
 
De gemeenteraad van Willebroek bijeen op dinsdag 28 mei 2019 keurt de motie aangaande 
toetreding tot de Statiegeldalliantie goed en draagt de raad college op namens de gemeente 

Willebroek steun uit te spreken voor de statiegeldalliantie door zich hierbij aan te sluiten. 

 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 
De materie rond het invoeren van statiegeld is geen bevoegdheid van de gemeenteraad. 
Het is een zaak van de Vlaamse Regering die responsabilisering en afspraken met 
producenten moet uitwerken. Ik ben van oordeel dat de gevolgen van een beslissing 

rond statiegeld onvoldoende bekend zijn bij de gemeenteraadsleden.  
Het onderwerp statiegeld is geen onderdeel van de gemeentelijke overheid, dus niet aan 
de orde op deze raad.  
 
Raadslid Th. Serrien: “Dit is een heel vreemd antwoord. Dat betekent dat meer dan 100 
gemeenten buiten hun bevoegdheid gaan. Dat is eigenaardig.” 
Raadslid M. De Laet: “Ik deel dit antwoord. Ik denk dat we vorige legislatuur zelfs al een 

stemming gehad hebben.” 
 
De burgemeester geeft aan dat we toen beslist hebben dat via IVAREM een brief ging 

gestuurd worden. 
 
Raadslid M. De Laet vraagt zich af of dit geen 2de keer op de gemeenteraad geweest is en 

denkt dat er de 2de keer wel een stemming geweest is. 
 
Raadslid Th. Serrien vermeldt dat dit precies een jaar geleden was en dat er een 
stemming was waarbij 13 leden voor stemden, 13 tegen en 1 zich onthield. 
 
De burgemeester stelt dat de raadsleden momenteel niet weten wat die 
statiegeldalliantie juist inhoudt. 

 
De voorzitter verwijst naar het huishoudelijk reglement en geeft aan dat dit een materie 
is die niet van gemeentelijk belang is. 
 
Raadslid Th. Serrien: “Ik begrijp dat onze relatie met de Vlaamse regering niet van 
gemeentelijk belang is?” Het raadslid leest voor waar de alliantie voor pleit. 
 

Raadslid M. De Laet zegt het straf te vinden dat de burgemeester beslist dat de 
raadsleden incompetent zijn. 
 
De burgemeester ontkent ‘incompetent’ gezegd te hebben, maar wel ‘niet in kennis’. 
 
Raadslid M. De Laet richt het woord tot de voorzitter: “Voorzitter, u bent de voorzitter 

van de gemeenteraad en u zou er moeten toezien dat de rechten van de raadsleden 
gerespecteerd worden en niet enkel naar de mond van de meerderheid praten. Moest u 
dit doen, dan was u echt de baas.” 
 
De voorzitter antwoordt dat hij de raadsleden zelfs toelaat 3,4 of zelfs 5 keer aan het 
woord te komen, terwijl het huishoudelijk reglement 2 keer aangeeft. 
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Schepen Bradt antwoordt: 

 
“Op de gemeenteraad van 23 januari 2018 werd reeds medegedeeld dat door de raad 
van bestuur van Ivarem op 19 januari 2018 een aanbevelingsbrief werd overgemaakt 
aan de bevoegde minister. Ter info: Op de raad van bestuur van IVAREM op 19/01/2018 

hebben we het door Fost Plus voorgestelde implementatieplan voor de uitbreiding van de 
PMD-zak besproken. En wij gaan nog verder. Dat hebben we via IVAREM willen 
ondersteunen en dat was een krachtig signaal.” 
 
Raadslid Th. Serrien geeft aan dat heel wat gemeenten binnen het IVAREM-gebied tot de 
Statiegeldalliantie waren toegetreden en dat ook Puurs daarbij hoorde; CD&V heeft dit 
toetreden tot de Statiegeldalliantie trouwens in het verkiezingsprogramma staan. 

 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 
Punten van de besloten zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

25. Actualiteitsdebat 
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