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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 25 juni 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 16 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

ICT 

2. Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 27 juni 

2019 – mandaat van de gemeenteraad 

Financiën 

3. AGB - Kennisname van de BBC jaarrekening 2018 en goedkeuring van de 

jaarrekening volgens het wetboek van Vennootschappen 2018 

4. AGB - Goedkeuring tarief en prijssubsidiereglement Kanaalfeesten AGB 

Willebroek 

5. AGB - Goedkeuring prijssubsidiereglement CC De Ster AGB Willebroek 

6. OCMW - Vaststelling van de jaarrekening 2018 

7. Gemeente Willebroek - Jaarrekening 2018 met toelichting in BBC 

8. Garantieverklaring Zefier 

9. Retributiereglement voor administratieve prestaties 

10. Indirecte belasting voor dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere 

meldingen en vergunningen inzake stedenbouw en milieu 
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Bouwen en wonen 

Omgeving 

11. IVAREM - aanwijzing twee leden voor het bestuurscomité maatschap MBS 

Mobiliteit 

12. Ontwerp wijziging/afschaffing deel buurtweg nr. 20 te Willebroek 

IVA Innova 

13. Ruil en verkoop restperceel binnengebied Mechelsesteenweg-Keizersstraat 

14. Erfpacht ten gunste van het AGB Willebroek 

15. Minnelijke ontbinding erfpachtovereenkomst VZW De Meerpaal 

Leven en reizen 

Sportdienst 

16. Goedkeuring jaarverslag & jaarrekening 2018 ILV Sportregio Rivierenland 

 

 

 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punten 17 tot en met 18 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

17. Bijkomende punten 

Huis van de zorg 

Algemeen 

18. Toegang tot de gegevens van de KSZ van rechthebbenden op een verhoogde 

tegemoetkoming in het kader van sociale toelage bij de belasting op het 

inzamelen en verwerken van afvalstoffen 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Raadslid K. Eeraerts merkt op dat er in het eerste verslag dat doorgestuurd 

werd, ook verslag gemaakt werd van de bespreking in geheime zitting. In het 

definitieve verslag was hier niets meer van terug te vinden. Het raadslid vindt 

dit censuur. Hij geeft aan advies opgevraagd te hebben bij VVSG en dat in 

principe de bespreking vorige keer – aangezien het over het politiek 

functioneren ging van een schepen – in openbare zitting had moeten gebeuren. 

“Dat tot daartoe,” zegt het raadslid, “maar dat nu alles uit verslag gehaald is, is 

pure censuur. Dat is dan ook de reden waarom ik de notulen niet kan 

goedkeuren.” 

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 tegen: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

 
De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad 
van 28 mei 2019. 

 
 

ICT 

2. Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 27 juni 

2019 – mandaat van de gemeenteraad 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 27 juni 2019 –mandaat 
vertegenwoordiger van de gemeenteraad 

Juridische grond 
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Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40 

inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en inzake de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”); 
 

Gelet op de statuten van Cipal; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2019 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van de gemeente op de Algemene Vergaderingen van Cipal; 
Gelet op de oproeping tot de Algemene Vergadering van Cipal van 27 juni 2019 met de volgende 
agendapunten: 
 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers 
2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, 

afgesloten op 31 december 2018 

4. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de 

geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, 

afgesloten op 31 december 2018 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018 
7. Benoeming Commissaris en vaststelling van vergoeding 
8. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur 

9. Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het ondernemingsplan 
2019-2024 

10. Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de Raad van Bestuur met 
Raadgevende Stem in afdalende volgorde 

11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 
 
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze Algemene 

Vergadering; 

 
Gelet op de voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal, 
 

Adviezen - argumenten 

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

weigeren; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1: Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de 

agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal van 27 juni 2019, zoals overgemaakt per e-
mail d.d. 13 mei 2019, goedgekeurd. 

 
Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de Algemene 
Vergadering van Cipal van 27 juni 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien 
deze Algemene Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene 
Vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de 

gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda. 
 
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
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Financiën 

3. AGB - Kennisname van de BBC jaarrekening 2018 en goedkeuring van de 

jaarrekening volgens het wetboek van Vennootschappen 2018 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 

De gemeenteraad van 27 juni 2017 heeft het autonoom gemeentebedrijf Willebroek opgericht. In 
de zitting van 18 mei 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen werd bedrijfsrevisor 
Freddy Caluwaerts, van Caluwaerts en co aangesteld. 
 
 
Feiten en context 
 

De schema’s van de jaarrekening voor de ondernemingsboekhouding moeten worden overgemaakt 

op basis van het rekeningstelsel en moeten een indeling hebben die beantwoordt aan de wet van 
17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen en de bijhorende uitvoeringsbesluiten (KB 
van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de 
ondernemingen en het KB van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van het 
algemeen rekening stelsel) 
Het Belgisch boekhoudrecht beschouwt autonome gemeentebedrijven met een statutaire opdracht 

van commerciële, financiële of industriële aard als een onderneming. Deze 
“overheidsondernemingen” moeten dan ook een aantal bepalingen volgen van de 
vennootschapsboekhouding voor de vorm, de inhoud, de controle en de neerlegging van de 
jaarrekening en voor de opmaak van het jaarverslag. 
He autonoom gemeentebedrijf Willebroek voldoet aan de criteria van de kleine vennootschappen 
en dient bijgevolg de jaarrekening volgens het verkort schema voor de ondernemingen neer te 

leggen en te publiceren bij de balanscentrale. 
2017 is het oprichtingsjaar van het autonoom gemeentebedrijf Willebroek. Pas in 2018 werd 
gestart met de effectieve werking.  
 
 

Juridische grond 
 

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeente, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Dit besluit is eveneens 
van toepassing gemaakt op de autonome gemeentebedrijven. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2012 tot wijziging van artikel 14 van het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeente, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.  
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van 

het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus 
van de gemeente, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.  
Ministerieel besluit van 1 oktober tot vaststelling van de modellen en de nadere toelichtingen voor 
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.  
Ministerieel Besluit van 30 augustus 2012, gewijzigd bij het besluit van 28 februari 2013, 

betreffende de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies, die 

de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten toepassen vanaf 1 januari 2013. 
Ministerieel Besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 1 oktober 
2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de 
toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn. 
Ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de 

beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Niet van toepassing. 
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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 stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen voor: 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 neemt akte van de jaarrekening 2018 van het autonoom gemeentebedrijf: 

 
Artikel 1 
De jaarrekening 2018 wordt volgens de BBC – reglementering en de vennootschapsbelasting 
vastgesteld 

a) Balans op 31/12/2018 

ACTIEF       PASSIEF 

 Vlottende activa :  404.173,00   Schulden KT :     368.187,00 
 Vaste activa :   426.936,00   Schulden LT :    423.055,00 
        Nettoactief :       39.868,00 
 TOTAAL ACTIEF :  831.109,00   TOTAAL PASSIEF  831.109,00 
 

b) Staat van opbrengsten en kosten op 31/12/2018 

Totaal kosten :   526.974,00 

Totaal opbrengsten :   549.407,00 
Overschot van het boekjaar   22.432,00 
 

c) Financiële toestand van de jaarrekening 2018 

Resultaat op kasbasis :   46.528,00 

Autofinancieringsmarge :   26.849,00 
 

Artikel 2 
De jaarrekening 2018 volgens de vennootschapsbelasting wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 3 
De jaarrekening 2018 en de bijhorende bijlagen zullen worden overgemaakt aan de 

toezichthoudende overheid conform de voorgeschreven informatiekanalen 
 
 

4. AGB - Goedkeuring tarief en prijssubsidiereglement Kanaalfeesten AGB 

Willebroek 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Middels gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 werden de oprichting en de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, afgekort AGB Willebroek, goedgekeurd. 
Op 3 oktober 2017 keurde de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 goed. Deze 
beslissing werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2017. 

Feiten en context 
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Overeenkomstig artikel 2, § 3 van de beheersovereenkomst tussen het AGB en de Gemeente werd 

het AGB belast met de organisatie van het outdoor evenement ‘Kanaalfeesten 2019’.  
Het autonoom gemeentebedrijf bepaalt de tarieven voor het verlenen van het recht op toegang tot 
het evenement op zodanige wijze dat de ontvangsten de kosten overtreffen. 
Op basis van de geraamde kosten en het geraamde aantal bezoekers wordt een tarief vastgesteld 

voor de toegang tot de Kanaalfeesten. 
De Gemeente Willebroek neemt kennis van dit tarief, maar wenst dat het evenement toegankelijk 
blijft voor iedereen, zodat zij ervoor kiest om de betaling van de toegangsprijs op zich te nemen via 
derdebetalerssysteem. 
 

Juridische grond 

Het Decreet Lokaal Bestuur. 
De beheersovereenkomst tussen AGB en Gemeente, inzonderheid Hoofdstuk VII – Financiering. 
 

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 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de vaststelling van het tarief voor de Kanaalfeesten 2019, 
zoals bepaald door de Raad van Bestuur van het AGB Willebroek bij beslissing dd. 25  juni 2019. 
 

Artikel 2 
De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement, vermeld in artikel 3 van huidige beslissing, ten 
voordele van het AGB Willebroek goed. 
 
Artikel 3 
 
PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT KANAALFEESTEN 2019 - AGB Willebroek 

 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek heeft haar uitgaven met betrekking tot de 
Kanaalfeesten 2019 geraamd. Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf 
Willebroek vastgesteld dat voor de editie 2019 de inkomsten voor de toegangsgelden tot het 
evenement minstens € 10 exclusief btw moeten bedragen om economisch rendabel te zijn. 
  
Om ervoor te zorgen dat de inkomsten van de Kanaalfeesten 2019 de uitgaven overtreffen wenst 

het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek het toegangsgeld (inclusief 6 % btw) voor recht op 
toegang tot het evenement te bepalen op € 10. 
  
Rekening houdend met de culturele functie van het evenement, wenst de Gemeente dat het 
evenement toegankelijk blijft voor iedereen.  
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De Gemeente Willebroek verbindt er zich toe om voor de editie 2019 de toegangsgelden te 

subsidiëren middels een derdebetalerssysteem, zodat het evenement voor de bezoekers kosteloos 
blijft. 
  
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Gemeente Willebroek voor recht op toegang tot 

de Kanaalfeesten 2019 bedraagt € 10 per bezoeker. 
  
Het AGB zal zorgen voor een telling van het aantal bezoekers aan elke toegangspoort van het 
evenement en zal uiterlijk op de 10de werkdag volgend op het evenement de Gemeente Willebroek 
een overzicht bezorgen van het aantal bezoekers dat toegang heeft verkregen tot het evenement. 
Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van 
deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het Autonoom 

Gemeentebedrijf Willebroek uitreikt aan de Gemeente Willebroek. De Gemeente Willebroek dient 
deze debet nota te betalen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek binnen de 5 werkdagen 
na ontvangst. 
  
Artikel 4 

De toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 Decreet Lokaal Bestuur op de hoogte te 

brengen van de bekendmaking op de webtoepassing.  
 
 

5. AGB - Goedkeuring prijssubsidiereglement CC De Ster AGB Willebroek 

Motivering 
 

Voorgeschiedenis 
 
Middels gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 werden de oprichting en de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, afgekort AGB Willebroek, goedgekeurd. 
Op 3 oktober 2017 keurde de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 goed. Deze 
beslissing werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2017. 

 

 
Feiten en context 
 
Middels artikel 2 van de beheersovereenkomst tussen het AGB en de Gemeente, goedgekeurd op 19 
december 2019, werd het AGB belast met de exploitatie, het verbeteren en onderhouden van 

culturele infrastructuur, waaronder Cultureel Centrum De Ster. 
Om economisch leefbaar te zijn is het nodig dat het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek vanwege 
de Gemeente Willebroek prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot de 
culturele activiteiten in CC De Ster. 
 
 
Juridische grond 

 
Het Decreet Lokaal Bestuur. 
De beheersovereenkomst tussen AGB en Gemeente, inzonderheid Hoofdstuk VII – Financiering 
 

 
Financiële gevolgen & communicatie 
 

nvt 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement, vermeld in artikel 2 van huidige beslissing, ten 
voordele van het AGB Willebroek goed. 
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Artikel 2 

  
PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT CC DE STER - AGB Willebroek 
  
Het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek heeft haar inkomsten en uitgaven met betrekking tot 

CC De Ster geraamd voor het kalenderjaar 2019. Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom 
Gemeentebedrijf Willebroek vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2019 de inkomsten voor de 
toegangsgelden tot de culturele activiteiten in CC De Ster minstens € 106.561exclusief btw moeten 
bedragen om economisch rendabel te zijn. 
  
Om ervoor te zorgen dat de inkomsten van CC De Ster de uitgaven overtreffen wenst het 
Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek vanaf heden de voorziene toegangsgelden (inclusief 6 % 

btw) voor recht op toegang tot de culturele activiteiten te verhogen. 
  
De Gemeente Willebroek erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, op basis van de 
ramingen, de voorziene toegangsgelden (inclusief 6% btw) voor recht op toegang tot de culturele 
activiteiten zou moeten verhogen om economisch rendabel te zijn. 

  

Rekening houdend met de culturele functie van CC De Ster wenst de Gemeente Willebroek dat er 
tijdens het kalenderjaar 2019 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van de 
bezoekers van de culturele activiteiten. De Gemeente Willebroek wenst immers de toegangsgelden 
te beperken opdat de activiteiten in CC De Ster toegankelijk blijven voor iedereen. De Gemeente 
Willebroek verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1 juli 2019 tot en met 31 
december 2019 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van 
prijssubsidies. 

  
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Gemeente Willebroek voor recht op toegang tot 
de culturele activiteiten bedraagt € 19,50 per inkomticket. 
  
De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het 
kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Willebroek. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de 

Gemeente Willebroek deze steeds documenteren. 

  
Het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek moet op de 10de werkdag van elk kwartaal de 
Gemeente Willebroek een overzicht bezorgen van het aantal inkomtickets dat tijdens het voorbije 
kwartaal werd verkocht voor activiteiten van CC De Ster. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan 
te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels 

de uitreiking van een debet nota die het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek uitreikt aan de 
Gemeente Willebroek. De Gemeente Willebroek dient deze debet nota te betalen aan het Autonoom 
Gemeentebedrijf Willebroek binnen de 10 werkdagen na ontvangst. 
  
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2020 zal worden onderhandeld tussen de Gemeente 
Willebroek en het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek vóór 30 januari 2020. 
  

Artikel 3. 
De toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 Decreet Lokaal Bestuur op de hoogte te 
brengen van de bekendmaking op de webtoepassing.  
 
 

6. OCMW - Vaststelling van de jaarrekening 2018 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 

Het budget van 2018 werd vastgesteld  in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2017. 

Het oorspronkelijk budget werd gewijzigd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 december 2018. 
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Feiten en context 

 

Het budget 2018 evenals het meerjarenplan 2014-2024 werden opgemaakt volgens de regels zoals 

opgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de BBC. 

Hieruit volgt dat ook de jaarrekening 2018 met toelichting in BBC werd opgemaakt. 

Het totaal aan activa en passiva op de balans 2018 bedraagt € 34.776.941 en uit de staat van kosten en 

opbrengsten 2018 blijkt een overschot van het boekjaar van € 788.066. 

De jaarrekening 2018 met toelichting genereert een positief resultaat op kasbasis van € 2.417.793 en een 
positieve autofinancieringsmarge van € 596.456. 
De gemeentelijke bijdrage bedroeg in 2018 € 4.920.097.  
 
 

Juridische grond 
 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus. 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

17/11/2010: omzendbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de inwerkingtreding van 

het besluit m.b.t. de BBC aan de lokale en provinciale besturen met de vraag om voor 15/12/2010 te 

beslissen over eventuele vervroegde toetreding 

 
 
Adviezen – argumenten 

 

Op 12 juni 2019 heeft het managementteam overlegd over de jaarrekening 2018 met toelichting en 

hiervoor positief advies gegeven. 

Er werd eveneens overlegd over de beleidsnota van de secretaris.  

De jaarrekening 2018 met toelichting werd voorgelegd aan de raadscommissie op 19 juni 2019. 

Besluit: 

De gemeenteraad neemt akte van de OCMW jaarrekening 2018 als volgt : 

 

Artikel 1 : 

 

Balans J6 

Actief  34.776.941. 

Passief 34.776.941 

Staat kosten en opbrengsten J7 

Operationele opbrengsten 22.271.149 

Werkingskosten 21.689.728 

Operationeel overschot  581.421 

Financiële opbrengsten 496.796 

Financiële kosten 290.151 

Financieel overschot 206.645 

Andere opbrengsten 0 

Andere kosten 0 

Andere tekort of overschot 0 

Overschot van het boekjaar 788.066 

 

Artikel 2 : De jaarrekening wordt ter goedkeuring aan de provinciegouverneur overgezonden; zij 
wordt terzelfdertijd overgezonden aan de gemeenteraad, die binnen de vijftig dagen na de 
overzending zijn opmerkingen ter kennis kan brengen aan de provinciegouverneur. 
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7. Gemeente Willebroek - Jaarrekening 2018 met toelichting in BBC 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

25/06/2010: goedkeuring ‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en 
beheerscyclus (BBC) van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s met invoering vanaf 
1/1/2014 
 
17/11/2010: omzendbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de 
inwerkingtreding van het besluit m.b.t. de BBC aan de lokale en provinciale besturen met de vraag 
om voor 15/12/2010 te beslissen over eventuele vervroegde toetreding 

 

Feiten en context 

Het budget 2018 evenals het meerjarenplan 2018-2023 werden opgemaakt volgens de regels zoals 

opgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de BBC. 
 
Hieruit volgt dat ook de jaarrekening 2018 met toelichting in BBC werd opgemaakt. 

 

Juridische grond 

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus. 
 

Adviezen - argumenten 

Op 12 juni 2019 heeft het managementteam, in overeenstemming met art. 93 van het 
gemeentedecreet, overlegd over de jaarrekening 2018 met toelichting en hiervoor positief advies 

gegeven. 
 
Tevens werd, in overeenstemming met art. 87 §4 van het gemeentedecreet, overlegd over een 
beleidsnota van de gemeentesecretaris.  

 
De jaarrekening 2018 met toelichting werd voorgelegd aan de raadscommissie financiën op  
19 juni 2019. 

Raadslid M. De Laet doet volgende tussenkomst: “Wanneer de rekeningen van 

het laatste jaar van een bestuursperiode worden voorgelegd dan zou je kunnen 

verwachten dat men een overzicht geeft van de prestaties van de voorbije 

periode. Een duidelijke synthese. Mogelijk zelfs een zegenbulletin! Je kan 

bijvoorbeeld gewoon de omgevingsanalyse van 2013 vergelijken met die van 

2018 en aangeven op welk vlak je kon scoren en wat meer of minder moet. In 

dit geval om na te zien of de verandering werkt, of de tanker is gekeerd zoals 

sommigen het graag omschrijven. 

Maar blijkbaar is dat niet het geval en krijgen we veel papier en weinig inhoud. 

Er is heel veel, soms nietszeggende, commentaar bij de doelstellingenrealisatie, 

maar een globaal overzicht blijft uit. Ontbreekt gewoon.  Cijfers worden al eens 

vergeleken, maar in die zeldzame gevallen worden er geen conclusies aan 

gekoppeld. Waar wou men met het programma van de nieuwe meerderheid 

naartoe en wat is daarvan uiteindelijk gerealiseerd? Dat zou een interessante 

casus kunnen geweest zijn. 

Hier en daar waren er een aantal nieuwe lichtpunten, zoals de opmaak van een 

Citymarketingplan en natuurlijk – het stokpaardje - de daling van de 

belastingen, maar als we dat van dichterbij gaan bekijken dan stellen we vast 

dat dit niet zoveel resultaat heeft opgeleverd.  
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Voor de belastingvermindering werd reeds een aanzet gegeven in de vorige 

bestuursperiode door de opcentiemen op de personenbelasting te laten dalen 

met 0,2 % en 25 punten voor de onroerende voorheffing. Dit bestuur heeft daar 

– dat staat als een paal boven water - 0,8% aan toegevoegd. De onroerende 

voorheffing bleef ongewijzigd. Mooi, maar niet zo fraai als je weet dat hiervoor 

andere belastingen en retributies werden verhoogd.  

Zo leverde de huisvuiltaks, die verwerkt is in de ontvangsten van de 

huisvuilophaling,  alleen al meer dan 600.000 euro op en moeten onze 

winkeliers, die geen constructie hebben opgericht om de belastingen te 

ontwijken, ondertussen ook de (weliswaar verlaagde) minimumbelasting van 

100 euro betalen. In feite is hetgeen men met de ene hand geeft, met de andere 

hand teruggenomen, maar met dit verschil dat men geeft aan de hoge inkomens 

en wegneemt bij de lagere inkomens. Zelfs bij diegenen die een zo laag 

inkomen hebben dat zij geen personenbelasting moeten betalen! Zelfs diegenen 

aan dewelke het OCMW een leefloon of gelijkgestelde toelage moet geven. 

Bijzonder sociaal rechtvaardig is dat zeker niet. 

Wat ook weinig of geen resultaat heeft gegeven is het oneindig overroepen 

Citymarketingplan. Zijn er winkels bijgekomen? Is de wekelijkse markt nu meer 

bezocht dan daarvoor? Ik denk het niet. Heeft iemand trouwens al gebruik 

gemaakt van de renovatiesubsidie? De laatste keer dat we daarnaar vroegen, 

alvast niet. Is er trouwens nu ondertussen al een aanzet gegeven voor de 

opmaak van een plan voor de herwaardering van het centrum van onze 

gemeente, behalve dan het maken van een put gevuld met water van de vaart? 

Zijn er trouwens andere nieuwe innoverende en ingrijpende plannen of zijn 

bestaande plannen al geactualiseerd? Structuurplan, mobiliteitsplan, 

accomodatiebeleidsplan, om er maar enkele te noemen … Staan we er zoveel 

beter voor dan 6 jaar geleden? Wat visie betreft volgens mijn bescheiden 

mening alvast niet.  

Financieel doen we dat blijkbaar wel. 

Toegegeven, de schuld is spectaculair gedaald. Een voorbeeld waar alle 

Mechelaars jaloers op konden zijn, werd woensdag tijdens de Raadscommissie 

nog al lachend gezegd.Dat kan natuurlijk ook niet anders als je gedurende jaren 

weinig of niet investeert of concrete plannen permanent uitstelt en voor je 

uitschuift. Als je dan nog bij de start van de legislatuur over 12,5 miljoen aan 

liquiditeiten beschikt, dan hoef je natuurlijk maar weinig te lenen.  Als je 

daarenboven ook nog een ziekenhuis verkoopt  (voor ruim 5 miljoen; iets wat 

trouwens een goede deal was) en een deel van het onmiddellijk verkoopbaar 

vermogen van “Innova”, dat in 2012 19 miljoen bedroeg, ten gelde maakt, dan 

is het niet moeilijk om uit te pakken met een goed financieel resultaat. 

Voor alle duidelijkheid: van de oorspronkelijke 35,3 miljoen investeringen 

(2014 – 2018) van het meerjarenplan is slechts 28,4 miljoen uitgevoerd, 

waarvan dan nog 2,3 miljoen aan financiële activa, zodat in feite amper 26 

miljoen geïnvesteerd,  vooral investeringen die reeds gepland waren in de 

vorige bestuursperiode (voorbeelden: de sanering van de gemeentelijke 

werkplaats, de infrastructuurwerken in de Tuinwijk, de spoorwegtunnel, het 

dorpsplein van Heindonk, de restauratie van de Sint-Niklaaskerk …)  

Het is overigens ook niet verwonderlijk dat wanneer het aantal inwoners de 

voorbije legislatuur sterk stijgt - met ruim 1200 - ook de gemiddelde schuld per 

inwoner fors daalt.  
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Wat ook niet over het hoofd mag worden gezien is dat dit bestuur – ondanks de 

daling van de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting met 0,8 %  - 

aanzienlijk meer belastingen int dan 5 jaar geleden. Dat is geen verdienste, dat 

is geen verwijt, dat is gewoon een vaststelling. De cijfers die spreken. De fiscale 

ontvangsten zijn tussen 2013 en 2018 immers gestegen van 17,3 miljoen naar 

19,5 miljoen euro (+ 12,5 %). Opvallend is dat zelfs de aanvullende belastingen 

met meer dan 700.000 euro toenamen (van 15,6 naar 16,3 miljoen) en de 

andere belastingen ( andere dan de opcentiemen op de voorheffing en de 

personenbelasting) gingen van 1,7 miljoen naar 3,1 miljoen (of maar liefst een 

stijging met 1,4 miljoen). Ter herinnering: de bestuursperiode kon men in 2013 

starten met een begrotingsresultaat van 7,7 miljoen in de gewone en 700.000 

euro in de buitengewone dienst (rekening 2012), een eigen vermogen van 60 

miljoen en 52 miljoen aan schulden. Het begrotingsoverschot liep in het eerste 

jaar van de bestuursperiode zelfs op tot 9,5 miljoen. Het resultaat van het jaar 

zelf van de gewone dienst van 2012 gaf 1,2 miljoen en 100.000 euro in de 

buitengewone dienst.  En dat was zo voor het zesde opeenvolgende jaar, dat 

positief resultaat. Trouwens dat was een resultaat van een periode waarin de 

huidige burgemeester en de huidige schepen van financiën deel uitmaakten van 

de meerderheid. Dus echt niets om beschaamd over te zijn. Kortom, de huidige 

financiële toestand kan in de gegeven omstandigheden niet anders dan positief 

zijn. 

We weten allemaal dat de nieuwe inwoners meer geld in het laatje brengen en 

de bedrijfsterreinen - waarvoor in de bestuursperiodes tot 2012 de Brownfields 

of een RUP ‘s werden opgemaakt en goedgekeurd – raken stilaan volledig 

ingevuld. Alleen al tussen 2013 en 2018 is het belastbare kadastrale inkomen in 

onze gemeente gestegen van 13.648.735 euro naar 14.173.319 euro, een 

verschil van 700.000 euro, waarvoor de gemeente meer dan 30% aan 

voorheffing opstrijkt. Tijdens de periode van 2012 tot 2016 is het totale netto 

belastbaar inkomen van de Willebroekenaars, ondanks de taxshift, nog 

gestegen met  bijna 10 % (van 258.481.000 tot 282.838.000 miljoen euro). 

En tenslotte toch ook even opmerken dat men in de uitgaven kon rekenen op 

een indexsprong, hetgeen op een globale personeelskost in gemeente en OCMW 

samen van 25 miljoen euro, al vlug structureel 500.000 euro per jaar bespaart. 

Resumerend:  enige bescheidenheid en erkenning van de geschiedenis – ik durf 

hier al helemaal niet te spreken over erkentelijkheid ten opzichte van uw 

voorgangers - is hier mogelijk aan de orde.  

Veel verder dan een zeer slecht resultaat in de “gemeente- en stadsmonitor”, 

het verzwijgen van een eigen desastreuze opiniepeiling, enkele mislukte 

pogingen, zoals de ondertussen terecht afgeblazen invoering van een lage 

emissiezone, 5 jaar leegstand van het voormalige culturele centrum “De Ster”, 

niet gebruikte subsidies voor de middenstand, een nieuw gemeentelijk logo, dat 

in feite niets bijdraagt maar veel kost of het proberen te beperken van de 

dienstverlening van de thuiszorg van het OCMW is men dus blijkbaar niet 

gekomen. Of men heeft alvast de mogelijkheid van de presentatie van de 

rekening 2018 niet aangegrepen om het succes van de kracht van verandering  

aan te tonen. Wij kijken bijgevolg vol belangstelling uit naar het nieuwe in de 

maak zijnde beleidsplan en hopen dat het deze keer verder zal gaan dan de 

uitvoering van plannen die voordien reeds waren opgemaakt en tot op heden 

niet werden gerealiseerd. Tot slot nog enkele concrete vragen: 

Wij hebben gelezen ( blz 17, ALGB001001007) dat de organisatie Willebroek de 

in- en uitgaande briefwisseling registreert en beantwoordt binnen de 7 dagen.  
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We hadden graag regelmatig – bvb maandelijks - een schriftelijk overzicht 

gehad van hetgeen in het register wordt ingeschreven. We lezen ook dat sinds 

vorig jaar (blz 18 ALGB 001001013) de realisatiegraad van de doelstellingen 

van het Beleidsplan per kwartaal worden opgemaakt. We hadden graag bij 

verschijnen een kopie van die kwartaalrapporten ontvangen. 

Voor het autonoom gemeentebedrijf is het ons onmogelijk om nu al uit te 

maken of dit nu echt moest én of het gewenste resultaat wordt behaald. ’t Is 

natuurlijk allemaal nog nieuw. 150 bladzijden tekst en 0000 cijfers;  meestal 

nietszeggend. Een toelichtende tabel met 30.677 euro aan exploitatieresultaat 

en 430.817 euro aan investeringen zeggen ons alvast weinig tot niets. We 

hadden graag – en dat mag natuurlijk schriftelijk - duidelijk vernomen wat die 

fiscale constructie nu opbrengt? Hoeveel tijd en kosten worden geïnvesteerd en 

voor welk resultaat? Wij vermoeden dat de komende aangekondigde grote 

investeringen ons een BTW- besparing kunnen opleveren, maar is dat wel zo? 

Na enig proefdraaien zal men moeten nagaan of de kosten opwegen tegen de  

baten en daar conclusies aan verbinden. Daar blijven we alvast graag van op de 

hoogte! Bij gebrek aan degelijk inzicht in het eigenlijke resultaat van het bedrijf 

zullen wij ons nu ook onthouden op de rekening. Net zoals op deze van het 

OCMW en de gemeente.” 

Schepen Spiessens antwoordt: “Ik ben verheugd dat na 3 of 4 jaar eindelijk 

commentaar gegeven wordt op de rekening. Bovendien kan je beter energie 

steken in het lezen van het budget, aangezien daar in staat wat er gepland 

staat. De rekening gaat immers over het verleden.” 

Raadslid De Laet geeft aan dat hij in 2013 een reactie heeft gegeven naar 

aanleiding van foute berichtgeving in de pers. Hij geeft aan speciaal 6 jaar 

gewacht te hebben om op het einde te kunnen zien wat er nu eigenlijk 

gerealiseerd is. Verder merkt het raadslid volgende op: “Zeggen wat je gaat 

doen en beloftes maken, dat kan je altijd. De rekening gaat over wat er 

uiteindelijk gebeurd is van al die beloften.” 

De burgemeester zegt dat het de opdracht is van de oppositie om datgene wat 

er gebeurd is van beleid in de doofpot te steken. Zo hebt u in het verleden 

nagelaten een echt armoedebeleid te voeren, maar wij doen dat wel. Bovendien 

zullen wij ons houden aan de rapportages die afgesproken zijn. 

Raadslid De Laet: “Doofpotoperatie? Ik zei net dat ik gehoopt had dat u met een 

zegebulletin zou gekomen zijn en dat u gezegd zou hebben hoe goed ge bezig 

zijt, dat de verandering werkt en dat de tanker gekeerd is.” 

Raadslid Serrien: “ We hebben vorig jaar ook opmerkingen gemaakt over de 

rekening, omdat er een groot verschil was tussen budget en wat er uiteindelijk 

opgedaan is.” 

Raadslid Meeus geeft aan dat ook hij vorig jaar tussengekomen is bij de 

rekening, meer dan uur zelfs. Hij zou vandaag dezelfde tekst kunnen herhalen. 

Enkel de cijfers zou hij moeten aanpassen. 

Besluit: 

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

Reyntiens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 
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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 om jaarrekening 2018 met toelichting goed te keuren. 
 
Het totaal aan activa en passiva op de balans 2018 bedraagt € 113.683.480 en uit de staat van 

kosten en opbrengsten 2018 blijkt een overschot van het boekjaar van € 816.199. 
 
De jaarrekening 2018 met toelichting genereert een positief resultaat op kasbasis van  

€ 12.914.016 en een positieve autofinancieringsmarge van € 1.483.571. 

 
 

8. Garantieverklaring Zefier 

De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderend, op geldige wijze samengesteld om te kunnen 
beslissen; 
 
Gelet op artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur; 

 
Gelet op het feit dat de gemeente Willebroek vennoot is van de coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Zefier, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 37, 1030 

Schaarbeek en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, 
Nederlandstalige afdeling) 0680.832.904 (de “Vennootschap”); 
 

Gelet op artikel 13, §1 van de statuten van de Vennootschap dat bepaalt dat de vennoten elk voor 
hun deel de verbintenis aangaan de leningen te waarborgen die de Vennootschap heeft aangegaan 
met het oog op de verwerving voor hun rekening van Strategische Participaties (zoals gedefinieerd 
in de statuten van de Vennootschap) en voor het financieren van de ondernemingen waarop deze 
Strategische Participaties betrekking hebben; 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 13, §2 en §3 de vennoten van de Vennootschap de 

verbintenis zijn aangegaan de lasten (interesten en aflossingen) waartoe de Vennootschap zich 
heeft verbonden in het kader van de verwerving van de Strategische Participaties, en de eventuele 
tekorten tussen de lasten en beheerskosten gedragen door de Vennootschap voor de verwerving 
van Strategische Participaties enerzijds en inkomsten uit die Strategische Participaties anderzijds, 
te zullen dekken; 
 

Gelet op het feit dat de Vennootschap in het verleden financieringen is aangegaan (of heeft 

overgenomen als rechtsopvolger van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, 
Finilek en Finiwo) en in de toekomst zal aangaan, al dan niet met tussenkomst van een financiële 
instelling (hierna de “Arranger”); 
 
Gelet op het feit dat de Vennootschap voornemens is een thesauriebewijzenprogramma op te 
zetten teneinde de verwerving van Strategische Participaties voor rekening van haar vennoten te 

financieren en dit met als Arranger Belfius Bank NV, met maatschappelijke zetel te Karel 
Rogierplein 11, 1210 Brussel en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder 
nummer (RPR Brussel, Franstalige afdeling) 0403.201.185 (het “Programma”); 
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Gelet op het feit dat de gemeente Willebroek voor de goede orde en voor zoveel als nodig de 

werking van artikel 13 van de statuten van de Vennootschap wenst te erkennen en om die reden 
de waarborg zoals daarin voorzien met betrekking tot de huidige en toekomstige financieringen 
uitdrukkelijk wenst te bevestigen; 
 

Gelet op het feit dat de waarborg de toegang van de Vennootschap tot de financiële markten 
vergroot, hetgeen mede in het belang van de gemeente Willebroek  is, omdat dit de 
financierbaarheid van de Strategische Participaties die de Vennootschap houdt voor rekening van 
de gemeente Willebroek, en het rendement van de gemeente Willebroek  hierop, vergroot; 

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 

Zich als vennoot van de Vennootschap onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te stellen ten 
aanzien van (hierna de “Borgstelling”; de begunstigde(n) van deze financiering(en) hierna de 
“Begunstigde(n)”):  
 

(a) alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, als primaire 

schuldenaar of niet) in hoofdsom die de Vennootschap of één van haar rechtsvoorgangers 
is aangegaan en zal aangaan op verzoek van de gemeente Willebroek (inclusief, doch 
zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de borg, dat deel van het Programma 
aangegaan op verzoek van de gemeente Willebroek) en alle (bank)garanties die de 
Vennootschap heeft afgegeven op verzoek van enige financier, in het kader van de 
verwerving van die (en dat gedeelte van de) Strategische Participaties die de Vennootschap 
voor haar rekening aanhoudt, met inbegrip van herfinancieringen van bestaande 

financieringen of nieuwe leningen voor (dat gedeelte van de) bestaande Strategische 
Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, evenals alle interesten 
(met inbegrip van de verwijlinteresten), wederbeleggingsvergoedingen, vorderingen voor 
vergoedingen verschuldigd aan een financier of een (zekerheids)agent die optreedt namens 
de financier(s), schadevergoedingen en alle andere kosten en bijhorigheden die daaruit 
voortvloeien (de “Financieringen”); 
 

(b) in het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder (a), de 
verplichting tot vrijwaring en schadeloosstelling van de Arranger (in elke hoedanigheid die 

het opneemt in het kader van het Programma) voor alle verliezen, 
aansprakelijkheidsvorderingen, kosten, ingestelde eisen, schade, rechtsvorderingen, 
verzoeken of uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle redelijke kosten, 
lasten en uitgaven voor onderzoek en verdediging, juridische kosten en uitgaven) die de 

Arranger onder enige hoedanigheid in het kader van het Programma zou kunnen lijden of 
maken ten gevolge van of in verband met of op basis van de uitoefening van diens 
volmachten en plichten overeenkomstig de documentatie met betrekking tot het 
Programma en dit in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) 
Strategische Participaties aangegaan op verzoek en voor rekening van de gemeente 
Willebroek (de “Schadeloosstellingsverbintenis”). 
 

De verbintenissen onder de Borgstelling, naar verzoek van de Begunstigde(n) volledig of 
gedeeltelijk, in één keer of in verschillende keren, te voldoen binnen de vijftien werkdagen na het 
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verzenden van een aangetekende brief waarin de Begunstigde(n) middels de nodige 

stavingsstukken aantoont dat: 
 

(a) de Vennootschap in gebreke is gebleven om binnen 30 Werkdagen na hiertoe 
aangemaand te zijn door de Begunstigde een betaling of enige andere verbintenis 

onder of in verband met één van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis 
uit te voeren; of 
 

(b) er zich een geval van vervroegde opeisbaarheid heeft voorgedaan onder één van de 
overeenkomsten die tussen de Vennootschap en de Begunstigde is aangegaan en onder 
de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis valt; of 

 

(c) (i) enige rechterlijke uitspraak werd genomen of enige wettelijke procedure hangende 
is die tot gevolg heeft of tot gevolg kan hebben dat er een staking van betaling door de 
Vennootschap is, of (ii) een procedure werd gestart die de Vennootschap bescherming 
kan verlenen tegen haar schuldeisers (met inbegrip van collectieve schuldenregeling, 
uitstel van betaling of gerechtelijke reorganisatie), of (iii) een (gerechtelijke) 

ontbinding, de vereffening, of enige andere gelijkaardige procedure met betrekking tot 

de Schuldenaar is opgestart, of (iv) er sprake is van enig ander geval van samenloop in 
hoofde van de Begunstigde. 

 
De Borgstelling aan te gaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend gedeelte en dat 
deze geen intuitu personae karakter heeft naar de Begunstigde(n) toe; 
 
Te erkennen dat de Borgstelling een voortdurende zekerheid is, die geen afbreuk zal ondervinden 

van of aangetast zal worden door elke andere zekerheid, elk ander rechtsmiddel of door overdracht 
(met inbegrip van fusie, splitsing of enige andere overdracht onder algemene titel) van een 
Financiering, de Schadeloosstellingsverbintenis of de Borgstelling, niet vervallen zal zijn door 
eender welke tussentijdse betaling of vergoeding van eender welk deel van de Financieringen of de 
Schadeloosstellingsverbintenis, of door enige vereffening van rekeningen en dat zij zal blijven 
bestaan voor het volledige bedrag van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, 
ongeacht een eventuele verkoop van een Strategische Participatie of waardeschommeling; 

Kennis te nemen van het Information Memorandum van het Programma en dit zonder voorbehoud 

te aanvaarden; 
 
Zich niet te zullen beroepen op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf en de 
Vennootschap en/of enige Begunstigde, noch op om het even welke beschikking om haar 
verplichtingen uit hoofde van deze Borgstelling niet uit te voeren, noch zal zij zich beroepen op 

enig recht van regres, schuldvergelijking of subrogatie ten opzichte van eender welke partij met 
inbegrip van de Vennootschap en de Begunstigde zo lang de gemeente Willebroek vennoot is van 
de Vennootschap; 
 
Aan de Begunstigde of de Arranger het recht toe te staan om aan de Vennootschap alle uitstel, 
voordelen en schikkingen toe te kennen die Begunstigden en de Arranger geschikt achten; 
 

Uitdrukkelijk te verklaren dat de Borgstelling op geen enkele manier zal worden benadeeld of 
aangetast door enig verloop van tijd of afstand van recht, toegestaan door, of een schikking met, 
een Begunstigde of enige andere persoon, door een vernieuwing, wijziging (hoe fundamenteel ook) 
van of bijvoegsel aan een Financiering of de Schadeloosstellingsverbintenis, de statuten van de 
Vennootschap of enig ander document, door het nemen, de verandering, de hernieuwing of de 

vrijgave van of de weigering of het nalaten van het uitvoeren of afdwingen van eender welk recht, 
rechtsmiddel of zekerheid met betrekking tot de Borgstelling of door iets te doen of niet te doen, 

dat in afwezigheid van deze bepaling de Borgstelling zou kunnen vrijgeven; 
 
De Begunstigde(n) en de Arranger uitdrukkelijk te ontslagen van de verplichting de gemeente 
Willebroek kennis te geven van enige wijziging aan enige Financiering of 
Schadeloosstellingsverbintenis; 
 

 
 
 
Voor zover van toepassing en zo ruim als toegelaten onder het toepasselijk recht, uitdrukkelijk en 
zonder enig voorbehoud afstand te doen van alle verweermiddelen, excepties en voorrechten met 
inbegrip van, doch niet uitsluitend, het voordeel van de artikelen 1253 (vrije toerekening van 
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betaling door de schuldenaar), 1285 en 1287 (kwijtschelding van een schuldenaar), 2021 en 2022 

(voorrecht van uitwinning), 2028 en 2029 (regres borgsteller), 2032 (proactief verhaalsrecht) en 
2037, 2038 en 2039 (tenietgaan van de borgstelling) van het Belgisch Burgerlijk Wetboek; 
 
Volmacht te verlenen aan de Vennootschap, en haar secretaris, om alle handelingen te stellen (met 

inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle aangiftes, kennisgevingen, registraties en 
informatiememoranda) die op dit ogenblik of in de toekomst nodig of nuttig zouden kunnen zijn 
voor de creatie, de tegenstelbaarheid, het behoud of de uitwinning van de Borgstelling. 
 
 

9. Retributiereglement voor administratieve prestaties 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de gemeenteraad van 16 december 2014 is het retributiereglement voor administratieve 
prestaties voor de periode beginnend 1 januari 2015 en eindigend 31 december 2019 
goedgekeurd.  

 

Feiten en context 

Op het verzoek van de dienst omgeving  dient het tarief voor het verstrekken van 
inlichtingenformulier vastgoedinformatie – notaris gewijzigd te worden van € 62,00 in € 100,00. 
Met deze wijziging wordt het tarief op het niveau gebracht van de omringende gemeenten. 
In bijlage het door de dienst omgeving aangepaste reglement, waarbij de aanpassingen in het rood 
zijn aangebracht. Het gewijzigde reglement dient in te gaan op 1 juli 2019. 

 

Juridische grond 

Gelet op het gemeentedecreet van 30 mei 2008. 
 

Adviezen - argumenten 

De financiële dienst stelt voor de wijzigingen in het retributiereglement voor administratieve 
prestaties voor de periode beginnend 1 juli 2019 en eindigend 31 december 2019 goed te keuren 

en het tarief voor het verstrekken van inlichtingenformulier vastgoedinformatie – notaris te 
wijzigen van € 62,00 in € 100,00. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: 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 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de wijzigingen in retributiereglement voor administratieve 
prestaties voor de periode beginnend 1 juli 2019 en eindigend 31 december 2019 en de 
tariefswijziging voor het verstrekken van inlichtingenformulier vastgoedinformatie – notaris van € 
62,00 in € 100,00 goed; 
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Artikel 2: Indien er gedurende het openbaar onderzoek geen bezwaren worden ingediend, is deze 
verordening definitief en wordt deze aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 
 

10. Indirecte belasting voor dossierkosten bij omgevingsvergunningen en 

andere meldingen en vergunningen inzake stedenbouw en milieu 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de gemeenteraad van 16 december 2014 zijn de reglementen belasting op de aanvragen tot of 
melding van het exploiteren, veranderen of overnemen van hinderlijke inrichtingen en belasting op 
de handelingen die vallen onder de vergunningsplichtige en meldingsplichtige handelingen zoals 

beschreven in de Vlaamse codex voor ruimtelijke ordening voor de periode beginnend 1 januari 
2015 en eindigend 31 december 2019 goedgekeurd. 
 

Milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen worden in een omgevingsvergunning 
geïntegreerd. Een omgevingsvergunning is een toelating voor een vergunningsplichtig project. Met 
een vergunningsplichtig project bedoelt men de projecten onderworpen aan de vergunningsplicht 
inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkavelingen van gronden) en/of 
inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten). De omgevingsvergunning 
geldt niet alleen in gemengde gevallen waarbij nu een milieu- en een stedenbouwkundige 

vergunning nodig is. Met de komst van de omgevingsvergunning verdwijnen de milieuvergunning, 
stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning volledig. 
 
De belastingreglementen belasting op de aanvragen tot of melding van het exploiteren, veranderen 
of overnemen van hinderlijke inrichtingen en belasting op de handelingen die vallen onder de 
vergunningsplichtige en meldingsplichtige handelingen zoals beschreven in de Vlaamse codex voor 
ruimtelijke ordening  worden bij de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning op 1 juni 2017 

vervangen door het belastingreglement indirecte belasting voor dossierkosten bij 
omgevingsvergunningen en andere meldingen en vergunningen inzake stedenbouw en milieu. 
 
De procedure voor de omgevingsvergunning is uitgetekend in het omgevingsvergunningendecreet 
en het uitvoeringsbesluit. Omdat het behadelen van meldingen en aanvragen in het kader van het 
omgevingsvergunningendecreet (en daarmee vergelijkbare procedures inzake ioniserende 
stralingen en springstoffen) een aanzienlijke inzet vergt van de gemeentelijke middelen is het 

billijk deze inzet door te rekenen aan degene op wiens initiatief en wiens voordeel de melding- en 
vergunningsprocedures worden doorlopen. 
 
Verzoek tot uitstel inwerkingtreding omgevingsvergunning is ingediend op 3 februari 2017 aan het 
departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. 
 

Het college van burgemeester en schepenen zal de bepalingen van de Vlaamse codex ruimtelijke 
ordening en het Milieuvergunningendecreet en hun uitvoeringsbesluiten die geldig waren op 22 
februari 2017 blijven toepassen op de aanvragen en meldingen die bij haar worden ingediend tot 1 
juni 2017. 

 
In de gemeenteraad van 23 mei 2017 is het belastingreglement indirecte belasting voor 
dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere meldingen en vergunningen inzake 

stedenbouw en milieu voor de periode beginnend 1 juni 2017 en eindigend 31 december 2019 
goedgekeurd.  
 
In de gemeenteraad van 18 december 2018 is het belastingreglement indirecte belasting voor 
dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere meldingen en vergunningen inzake 
stedenbouw en milieu voor de periode beginnend 1 januari 2019 goedgekeurd.  

Feiten en context 

Op het verzoek van de dienst omgeving moeten er enkele aanpassingen, zowel tekstueel als 
tarieven, worden doorgevoerd in het belastingreglement inzake dossierkosten bij 
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omgevingsvergunningen en andere meldingen en vergunningen inzake stedenbouw en milieu. In 

bijlage het  door de dienst omgeving aangepaste reglement, waarbij de aanpassingen in het rood 
zijn aangebracht. Het gewijzigde reglement dient in te gaan op 1 juli 2019. 
 

Juridische grond 

Gelet op het gemeentedecreet van 30 mei 2008. 

 

Adviezen - argumenten 

De financiële dienst stelt voor de wijzigingen in het  belastingreglement indirecte belasting voor 
dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere meldingen en vergunningen inzake 
stedenbouw en milieu voor de periode beginnend 1 juli 2019 goed te keuren. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: 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 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de wijzigingen in het  belastingreglement indirecte belasting voor 
dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere meldingen en vergunningen inzake 
stedenbouw en milieu voor de periode beginnend 1 juli 2019 goed; 

 
Artikel 2: Indien er gedurende het openbaar onderzoek geen bezwaren worden ingediend, is deze 
verordening definitief en wordt deze aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 
 

Bouwen en wonen 

Omgeving 

11. IVAREM - aanwijzing twee leden voor het bestuurscomité maatschap MBS 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Tussen IOK Afvalbeheer en IVAREM werd in 2006 de maatschap MBS opgericht in functie van de 

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

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

aangegeven dat de Maatschap MBS wordt bestuurd door het bestuurscomité dat paritair wordt 
samengesteld uit maximaal tien leden die elk één van de partijen (IOK Afvalbeheer en IVAREM) 
vertegenwoordigen.  
 

De voorzitters van IOK Afvalbeheer en IVAREM maken van rechtswege deel uit van het 
bestuurscomité. Verder hebben IOK Afvalbeheer en IVAREM elk het recht om maximaal vier extra 
leden van het bestuurscomité voor te dragen. 
 
De bijzondere algemene vergadering van IVAREM mandateerde de voorzitter en de twee 
ondervoorzitters van IVAREM in het bestuurscomité van de Maatschap MBS op 15 maart 2019. 
 

Juridische grond 

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

 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

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

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

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

 
Artikel 434 § 5 van het nieuw Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de algemene vergadering een 
code van goed bestuur vaststelt. 
De gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013, houdende de aanduiding van de 
vertegenwoordigers van ons bestuur. 
 
De Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de 

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

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

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 
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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 besluit: 
 

Artikel 1 
aangezien IOK Afvalbeheer in totaal 5 leden zal tellen in het bestuurscomité, stelt de raad van 
bestuur van IVAREM voor aan de algemene vergadering van IVAREM van 21 juni 2019 om 2 extra 
leden aan te wijzen namens IVAREM in het bestuurscomité van de maatschap MBS. 
 
Voorgesteld wordt om namens IVAREM een directielid, de algemeen directeur en de 
directiesecretaris te mandateren in het bestuurscomité van de Maatschap MBS, zoals dat ook in het 

verleden het geval was. 
 
Artikel 2 
zijn afgevaardigde het mandaat te verlenen om te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig 
voormeld besluit.  
 
Artikel 3 

deze beslissing nog ter kennisgeving over te maken aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM, 
ter attentie van Vera Noppe (secretariaat).  

 
 

Mobiliteit 

12. Ontwerp wijziging/afschaffing deel buurtweg nr. 20 te Willebroek 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 3 juni 2019 werd door studiebureau Verhaert – Kasteelstraat 9 te 2280 GROBBENDONK – een 
dossier ingediend tot wijziging van buurtweg nr. 20 uit de Atlas der Buurtwegen te Willebroek.   
 

Feiten en context 

Buurtweg nr. 20 heeft reeds jaren geen verbindend karakter meer aangezien het laatste deel voor 
aansluiting met buurtweg nr. 1 (Krekelenberg) reeds afgeschaft werd in 1988 (BD 25/08/1988). 

 
Daarnaast loopt de spoorweg (spoorlijn 54 – Sint Niklaas / Mechelen) over de buurtweg sinds +/- 
1870 waardoor de buurtweg sinds toen geen aansluiting meer had met buurtweg nr. 1. 
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Ondertussen is een openbare weg op private bedding aangelegd vanuit de Mechelsesteenweg 
langsheen de spoorweg waardoor de percelen opnieuw toegankelijk zijn, nl. via Geerhoek (deel 

naast spoorlijn 54). 
 

Juridische grond 

De wet van 10 april 1841 op de Buurtwegen. 
 
Verordening op de Provinciale technische dienst van 12 april 1928 (KB 3 september 1928). 

 

Omzendbrief van de Gouverneur aan de gemeentebesturen van de provincie Antwerpen d.d. 1 
februari 1956 betreffende de atlas der buurtwegen.   
 
Het decreet van 4 april 2014 houdende de gewijzigde wet op de buurtwegen van 10 april 1841, 
gepubliceerd in het BS  van 15 april 2014. 
 
Het decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen. 

 
Het uitvoeringsbesluit van 20 juni 2014 houdende de vaststelling van de regels voor de organisatie 
van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 
Adviezen – argumenten 
 
Het ingediende dossier is conform boven vermelde wetgeving opgemaakt. 

 
In deze aanvraag wordt het ongebruikte deel van de buurtweg nr. 20 afgeschaft.  Het betreft het 

deel vanaf het reeds afgeschafte deel sinds 1988 over de spoorweg tot daar waar de buurtweg 
terug samenkomt met Geerhoek in agrarisch gebied. 
 
Daarnaast wordt een deel verlegd zodat het overige deel van de buurtweg mooi aansluit op 
Geerhoek. 
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In zitting van 14 juni 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen goedkeuring te 

hechten aan het dossier ingediend door studiebureau Verhaert – Kasteelstraat 9 te 2280 
GROBBENDONK – tot wijziging van buurtweg nr. 20 uit de Atlas der Buurtwegen te Willebroek en 
het dossier ter voorlopige vaststelling voor te leggen aan een eerstvolgende gemeenteraad.   
 
Het dossier wordt nu ter voorlopig vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.   
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Raaddslid Serrien geeft aan dat er veel gemeenten bezig zijn met het attractief 

maken van buurtwegen en vraagt in hoeverre wij dit ook doen? 

Schepen Spiessens zegt dat we elk jaar minimum 1 buurtweg openmaken, maar 

er zijn heel veel buurtwegen die men niet weet liggen en dan plots boven komen 

of die dwars door een huis loopt en dan kunnen we die beter afschaffen.  

Raadslid Serrien geeft aan dat dit net een reden kan zijn om een inventaris op te 

maken. 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit 
 
Artikel 1:  

het ontwerpplan en de motivatienota tot gedeeltelijke wijziging van buurtweg nr. 20 uit de Atlas 
der Buurtwegen te Willebroek voorlopig vast te stellen.   
 
Artikel 2:  
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het organiseren van een openbaar 
onderzoek.   
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IVA Innova 

13. Ruil en verkoop restperceel binnengebied Mechelsesteenweg-Keizersstraat 

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 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; 
 
Voor gemotoriseerd vervoer zal de toegang enkel mogelijk zijn via een inrit langs de 

Mechelsesteenweg, de uitrit voor gemotoriseerd vervoer zal aansluiten op de nieuwe wegenis die 
de projectontwikkelaars NV DCA en BVBA CASSO voorzien om hun project aan de Keizerstraat te 
ontsluiten; 
 
Voor de projectontwikkeling aan de Keizersstraat nrs. 2-4 werd op 15/04/2016 een 
stedenbouwkundige vergunning met referentie 20150236 afgeleverd aan de grondeigenaar BVBA 

CASSO, Meirbrug 1 te 2000 Antwerpen en de opstalhouders NV DCA, Lilsedijk 50 te2230 Beerse 
(voorheen ABO BUILDING PROJECTS); 
 

In de vergunning van voormelde projectontwikkeling werden diverse voorwaarden gesteld 
waaronder de ontsluiting  via de Keizerstraat tot en met de perceelsgrens van het gemeentelijke 
perceel in binnengebied, dit ter voorbereiding van de ontsluiting van voormeld binnengebied; 
 

Tevens dient de ontwikkelaar ruimte te voorzien voor de nutsmaatschappijen 
(elektriciteitscabines), groene infiltratieoppervlakten en andere infrastructuur; 
 
Met het oog op de realisatie van voormelde voorwaarden werd een beperkte grondruil met de 
gemeente voorgesteld; 
 

 

Juridische grond 
 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, gewijzigd. 
 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 41, §1, 11°; 

 

 
Adviezen – argumenten 
 
In voorbereiding van voormelde ruil heeft landmeter Tom Peeters van het Studiebureel Talboom A. 
Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs op 26/06/2018 een opmetingsplan opgesteld; 
 
De ruil tussen de gemeente en de ontwikkelaars van het project keizerstraat 2-4 omvat volgende 

percelen: 
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In eigendom van de gemeente Willebroek 

 
Lot 7, gelegen te Blaasveld Keizerstraat 4de afdeling, sectie B, nr. 281/E/3/deel met een 
oppervlakte van 106,36 m² aangeduid in rode kleur op het  voormelde opmetingsplan de dato 
26/06/2018 

 
In eigendom van de ontwikkelaars BVBA CASSO en opstalhouder NV DCA 
 
Lot 6, gelegen te Blaasveld Keizerstraat 4de afdeling, sectie B, nr. 283/D/2/deel met een 
oppervlakte van 61,33 m² aangeduid in donkergele kleur op het voormelde opmetingsplan de dato 
26/06/2018 
 

 
 

 
 
Gelet op het verschil in oppervlakte van de te ruilen percelen respectievelijk Lot 6 en Lot 7 is de 
waarde van de te ruilen percelen niet gelijk; 
 

Het verschil in oppervlakte bedraagt  45,03 m²; 
 
Rekeninghoudende met het schattingsverslag opgesteld voor het gemeentelijke binnengebied 
(hoofdperceel van het te ruilen perceel) door het  Land- en meetkundig studiebureel Jan Foqué, 
Bezelaerstraat 2830 Willebroek; 
 
De grondwaarde wordt hierbij bepaald op € 150,00/m² te vermenigvuldigen met het verschil in 

oppervlakte; 
 
De meerwaarde ingevolge het verschil in oppervlakte zal bijgevolg  € 6.754,50 bedragen;  

 
Voorgesteld wordt de ruil goed te keuren mits de vergoeding van € 6.754,50 ter compensatie van 
het oppervlakteverschil; 
 

 
Financiële gevolgen 
 
De ruil is in principe zonder financiële gevolgen; 
Gelet op de discrepantie in oppervlakte van de ruil zullen de ruilers BVBA CASSO en de 
opstalhouder NV DCA bijkomend een vergoeding van € 6.754,50 aan de gemeente verschuldigd 

zijn; 
Deze vergoeding kan mede opgenomen worden in de desinvestering: 
AR: 2600000  Beleidsitem: 62090    Actie : LEEF 003004006  
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Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet:  €  Actie: LEEF 003004006 Dienstjaar 

Vast te leggen: €  AR: 2600000 2019 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit: 
 

Artikel 1 
goedkeuring te hechten aan de ruil van het gemeentelijk restperceel lot 7 (deel van het kadastraal 
perceel 281/E/3) met een oppervlakte van 103,36m² tegen het restperceel 6 (deel van kadastraal 
perceel 283/D/2) met een oppervlakte van 61,33 m² in eigendom van BVBA CASSO, Meirbrug 1 te 
2000 Antwerpen en de opstalhouders NV DCA Lilsedijk 50 te2230 Beerse; 
 
Artikel 2 

goedkeuring te hechten aan de ontvangst van de meerwaarde ten bedrage van € 6.754,50 
ingevolge het verschil in oppervlakte van de geruilde percelen begroot op 45,03 m²; 

 
Artikel 3   
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en 
uitvoering van het dossier en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend schepen voor de 
gemeente zal optreden bij het verlijden der ruilakte; 

 

Raadslid K. Eeraerts vermeldt dat in de commissie gebleken is dat er geen 

bestemming voorzien is voor deze gebouwen en dat er dus leegstand zal zijn. Er 

zijn wel plannen op lange termijn maar dat baart hem zorgen, want  zo geeft hij 

aan: “We kennen allemaal hoe lang lange termijn kan zijn.” 

De burgemeester antwoordt dat er een masterplan wordt opgemaakt voor het 

dorp van Blaasveld (van de brug, tot Ten Bergstraat, inclusief Grinmbergenplein 

en dorpsplein). 

Raadslid K. Eeraerts bevestigt dat dit het plan is, maar vraagt zich af hoe lang 

dat gaat duren. Hij vraagt of er geen tussentijdse oplossing kan gezocht 

worden, want uiteindelijk is dit gebouw toch een blikvanger en is leegstand niet 

fraai voor de omgeving. 

 

 

14. Erfpacht ten gunste van het AGB Willebroek 

Motivering 

 
 
Voorgeschiedenis 
 
Op 27 juni 2017 werd de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek door de 

gemeenteraad goedgekeurd; 
 
De oprichting van het AGB Willebroek werd bij Ministerieel besluit op 3 oktober 2017 goedgekeurd; 
 
 
Feiten en context 
 

Het AGB Willebroek heeft tot doel: 
 een efficiënte exploitatie en een efficiënt beheer van bestaande en toekomstige 

infrastructuur, bestemd voor vrijetijdsactiviteiten, mogelijk te maken en de investeringen 
optimaal te laten renderen, daarbij dient zowel de financiële structuur, de exploitatiewijze 
en de  fiscale benadering geoptimaliseerd te worden; 

 de organisatie van intramurale en extramurale vrijetijdsactiviteiten; 
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 het aankopen, beheren, exploiteren, optimaliseren, valoriseren, efficiënt inzetten en 

desgevallend vervreemden van het openbaar en privaat domein van de gemeente 
Willebroek en van het OCMW Willebroek, alsook van haar eigen patrimonium; 

 
Het AGB mag, binnen de grenzen van haar doel, vrij beslissen over de verwerving, de aanwending 

en de vervreemding van haar lichamelijke en onlichamelijke goederen, de vestiging of de opheffing 
van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en 
over hun financiering;  
 
Het AGB mag gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de opheffing 
van zakelijke en persoonlijke rechten, de verlening en beëindiging van concessies, en het uitgeven 
en verhandelen van vastgoedcertificaten en andere effecten; 

 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, gewijzigd; 

 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 41, §1, 11°; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Met het oog op haar doel -en taakstellingen is het noodzakelijk dat het AGB voor de organisatie 
van intramurale en extramurale vrijetijdsactiviteiten kan beschikken over de reeds aanwezige 

gebouwen en infrastructuur; 
 
Gelet op een efficiënte exploitatie, efficiënt beheer  en optimal financieel en fiscaal rendement van  
de investeringen is het aangewezen dat de ter beschikking gestelde gebouwen en infrastructuur 
middels een zakelijk recht aan het AGB overgedragen worden; 
 
De rechtsfiguur van de erfpacht is hier aangewezen; 

 

Met het oog op de realisatie van het HVT ‘pool centrum’ wordt voorgesteld de gebouwen gelegen 
Kerkstraat 1 (voormalige notariswoning Janssens) in erfpacht te geven aan het AGB Willebroek: 
 

 Panden gelegen Kerkstraat 1 te Willebroek 
 

1ste afdeling sectie A nr. 877/L met een oppervlakte van 420 m² 
1ste afdeling sectie A nr. 877/K met een oppervlakte van 38 m² 
1ste afdeling sectie A nr. 882/R met een oppervlakte van 171 m² 
 
Bijzondere voorwaarden van de erfpachtovereenkomst: 
 

 De verschuldigde jaarlijkse canon bedraagt € 1,00 

 De jaarlijkse OV (onroerende voorheffing ) blijft ten laste van de gemeente/erfpachtgever 
 Duurtijd van de erfpacht bedraagt 50 jaar 

 
 
Financiële gevolgen 

 
Er zijn geen financiële gevolgen; 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan: 
 
Artikel 1   
het ontwerp en voorwaarden van de echtpachtovereenkomst ten gunste van het AGB Willebroek 

met zetel Pastorijstraat 1 te Willebroek, houdende de in erfpachtgeving van: 
 

 Panden gelegen Kerkstraat 1 te Willebroek 
 
1ste afdeling sectie A nr. 877/L met een oppervlakte van 420 m² 
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1ste afdeling sectie A nr. 877/K met een oppervlakte van 38 m² 

1ste afdeling sectie A nr. 882/R met een oppervlakte van 171 m² 
 
dit tegen de jaarlijkse canon van € 1,00;  
 

Artikel 2   
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en 
uitvoering van het dossier en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend schepen voor de 
gemeente zal optreden bij het verlijden der erfpachtakte; 
 
 

15. Minnelijke ontbinding erfpachtovereenkomst VZW De Meerpaal 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 

 
De Meerpaal vzw is een autonome, kleinschalige residentiële voorziening voor personen met een 

handicap. Ze biedt opvang en begeleiding voor personen met een niet aangeboren hersenletsel en 
of met een mentale handicap. Twintig volwassen personen worden opgevangen elk met een eigen 
zorgvraag, maar allen om verschillende redenen niet in staat om zelfstandig te wonen. 
 
De Meerpaal vzw wordt gedeeltelijk gefinancierd door het Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap. Ook de bewoners betalen een bijdrage opgelegd door de Vlaamse Gemeenschap. 
Voor andere ondersteuning is De Meerpaal vzw afhankelijk van sponsering en giften. 

  
Momenteel heeft De Meerpaal vzw een erfpachtovereenkomst met de gemeente voor het gebruik 
van het voormalige pastorij en gemeentehuis te Blaasveld; 
 
 
Feiten en context 
 

Op 27 maart 2017 werd door de gemeente met  de VZW De Meerpaal een erfpachtovereenkomst 
afgesloten houdende : 
 
Lot 1,  4de afdeling sectie B nr. 197/E Mechelsesteenweg 120, voormalige pastorijwoning met een 
oppervlakte volgens meting van 1.684 m²; 
 

Lot 2,  4 de afdeling sectie B nr. 196/W/3 Mechelsesteenweg 118, voormalig gemeentehuis met 
een oppervlakte volgens meting van 1.260 m²; 
 
Als voorwaarde van deze erfpachtovereenkomst was voor de optimale werking belangrijke de 
realisatie verbouwings- en inrichtingswerken noodzakelijk; 
 
De investering voor deze werken werd begroot op +/- € 3.000.000,00; 

 
In 2017 diende zich vanuit de Congregatie Zusters dochters van Maria, Kerkstraat 2 te Willebroek 
een zowel praktische als financiële opportuniteit aan voor de VZW De Meerpaal, met name een 
kant en klaar gebouw met 24 appartementen gelegen aan de Kerkstraat 2 te Willebroek; 

 
Op 01 januari 2018  werd door de VZW De Meerpaal hiervoor een erfpacht aangegaan met de 
Congregatie Zusters dochters van Maria, Kerkstraat 2 te Willebroek;  

 
Ingevolge de verhuis van de activiteiten en huisvesting van de VZW De Meerpaal uit het oude 
gemeentehuis Blaasveld naar het nieuwe verblijf Kerkstraat 2 te Willebroek is de 
erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en de VZW De Meerpaal zonder voorwerp; 
 
Voorgesteld wordt de bestaande erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en de VZW De 

Meerpaal de dato van 27 maart 2017 op minnelijke wijze te ontbinden; 
 
 
 

http://www.demeerpaalvzw.be/giften.html
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Juridische grond 

 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, gewijzigd. 
 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 41, §1, 11°; 

 
 
Adviezen – argumenten 
 
Ingevolge de verhuis van de werking en huisvesting van de VZW De Meerpaal staat momenteel de 
oude pastorij en het oude gemeentehuis van Blaasveld leeg; 
 

De erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en de VZW De Meerpaal de dato 27 maart 2017 is 
zonder voorwerp; 
 
De gemeentebestuur zal in de nabije toekomst opdracht geven tot een studie met betrekking tot 
de herinrichting en herbestemming van het Dorpsplein te Blaasveld, de pastorij en het 

gemeentehuis zullen in deze studie opgenomen worden; 

 
Voorgesteld wordt de bestaande erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en de VZW De 
Meerpaal de dato van 27 maart 2017 op minnelijke wijze te ontbinden; 
 
 
Financiële gevolgen 
 

De besluitvorming heeft geen rechtstreekse negatieve gevolgen op het budget van de gemeente; 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan:  
 
Artikel 1 
de minnelijke ontbinding van de erfpachtovereenkomst met de VZW De Meerpaal gevestigd 

Kerkstraat 2 te Willebroek; 

 
Artikel 2 
het ontwerp van minnelijke ontbinding erfpachtovereenkomst in bijlage; 
 
Artikel 3 

het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en 
uitvoering van het dossier en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend Schepen voor de 
gemeente zal optreden bij het verlijden van de akte minnelijke ontbinding erfpachtovereenkomst  
met de VZW De Meerpaal, houdende de erfpacht op het oude gemeentehuis en pastorij te 
Blaasveld dit met een duurtijd van 50 jaar; 
 
 

Leven en reizen 

Sportdienst 

16. Goedkeuring jaarverslag & jaarrekening 2018 ILV Sportregio Rivierenland 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De interlokale vereniging Sportregio Rivierenland werd opgericht op 01/01/2007 voor onbepaalde 
duur door de gemeenten Aartselaar, Boom, Bornem, Hemiksem, Niel, Puurs, Rumst, Schelle, Sint-
Amands, Willebroek en Zwijndrecht onder coördinatie van de provinciale sportdienst. 
Op 24 april 2014 heeft de provincie Antwerpen zich terug getrokken omwille van herstructurering 
(provinciale sportdienst werd opgeheven). 
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Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten Aartselaar, Bornem, Puurs en Sint-Amands ook uitgetreden. 

Op 1 januari 2019 is Hemiksem uit de sportregio gestapt. 
Op 26 februari 2019 werd schepen Ronny Somers aangeduid als vertegenwoordiger en Jeroen De 
Jonghe als plaatsvervangend afgevaardigde voor de gemeente Willebroek 
Op 23 april 2019 werden de wijzigingen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de 

interlokale vereniging sportregio Rivierenland goedgekeurd door de gemeenteraad. 
 

Feiten en context 

Op de algemene vergadering van 14 mei 2019 werd de jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018 
door het beheerscomité zonder opmerkingen goedgekeurd. Beide documenten zijn terug te vinden 
in de bijlage. 
 

Juridische grond 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (gewijzigd op 18/12/2018) onderscheidt 5 vormen 
van samenwerkingsverbanden. De lichtste vorm van intergemeentelijke samenwerking is de 

Interlokale vereniging: samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en zonder 
beheersoverdracht. Een overeenkomst tussen de partners, die tezelfdertijd de statuten omvat, 
vormt de basis. De interlokale vereniging dient vooral voor de realisatie van in omvang beperkte 

projecten. 
De statuten van de interlokale vereniging sportregio Rivierenland. 
 

Adviezen - argumenten 

Toelichting bij de resultaatsrekening 2018: 
- De sportregio Rivierenland ILV bekomt haar inkomsten via de jaarlijkse bijdragen van de 
aangesloten gemeentes en de inschrijvingsgelden van de deelnemers aan de sportactiviteiten en 

vormingen. De uitgaven gaan vooral naar de organisatie van de verschillende sportactiviteiten en 
vormingen. 
- Het verslag van de rekeningtoezichters bracht geen onregelmatigheden in de boekhouding aan 
het licht. 
 

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 stemmen voor: 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 

Artikel 1: goedkeuring te verlenen aan het jaarverslag 2018 (in bijlage) van de interlokale 
vereniging sportregio Rivierenland. 

 
Artikel 2: goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2018 (in bijlage) van de interlokale 
vereniging sportregio Rivierenland. 
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Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

17. Bijkomende punten 

 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van mevrouw Véronique De Wever, 

onafhankelijk raadslid, overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur 
(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 
Rattenplaag in Willebroek 
 
Een rattenplaag is niet nieuw in onze gemeente en we kennen dan ook diverse verhalen van 

burgers die ratten in hun buurt zien opduiken. 
 
Heden kregen wij melding van burgers die opnieuw een rattenplaag hebben opgemerkt in de buurt 
van het centrum van Blaasveld en meer bepaald de site De Naeyer. Uiteraard kunnen burgers zelf 
initiatief nemen om ratten uit de buurt te houden, maar hier is duidelijk een probleem waar de 
gemeentelijke diensten ondersteuning moeten geven. In de gemeentelijke brochure aangaande 
rattenbestrijding staat duidelijk en ik citeer:   

 
“de bestrijding van ratten op het openbaar domein (openbare wegen, parken, grachten en beken, 
…) gebeurt door de gemeente. De gemeentelijke diensten controleren deze locaties regelmatig op 
sporen van ratten. Als de diensten ratten waarnemen, starten ze met de bestrijding”. 
Einde citaat. 
 
Mijn vraag: 

Is het bestuur  hiervan op de hoogte en is er al actie ondernomen om er een oplossing aan te 
bieden ?  

 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 

 

De gemeente Willebroek heeft werk gemaakt van een rattenplan. 
Dit plan werkt op verschillende pijlers waaronder sensibilisering van burgers. 
Ook de werking van onze diensten is hierin opgenomen. Buiten de door onze 
rattenvangers gekende plaatsen wordt er ook lokaas geplaatst naar aanleiding van 
meldingen door burgers. 
Aan de hand van de meldingen wordt een overzicht van de locaties van de lokazen 

bijgehouden door de rattenvangers. 
 
De rattenplaag ter hoogte van site De Naeyer is gekend. De bestrijding op het openbaar 
domein gebeurt door onze diensten.     
Raadslid De Wever zegt een paar foto’s te hebben en dat hieruit blijkt dat de ratten aan 
de huizen zitten. 

 
Schepen Bradt antwoordt dat ratten het verschil niet kennen tussen openbaar en privaat 

domein.  
 
Raadslid K. Eeraerts zegt nog steeds niet gehoord te hebben wat er nu concreet gebeurd 
is. 
 

Schepen Bradt geeft aan dat er lokaas geplaatst werd. 
 
Raadslid K. Eeraerts vraagt wat de huidige status dan is en of er een terugval is. 
 
Schepen Bradt antwoordt dat waarschijnlijk het probleem nog niet volledig opgelost is 
en de locatie nog steeds op de lijst staat voor interventies. 
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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) 

 
Deontologie van de voorzitter van de Gemeenteraad 

 

Tot einde 2012 nodigde het College van Burgemeester en Schepenen de pers uit, een half uur voor 

de aanvang van de Gemeenteraad, om toelichting te geven bij de agendapunten van de Raad.  

Vanaf 2013 maakt ook de afzonderlijk verkozen voorzitter van de Gemeenteraad deel uit van deze 

bijeenkomst. Hij zit de bijeenkomst zelfs voor, vernemen wij. 

De pers ontvangt op dat ogenblik bijkomende toelichtingen bij de agenda van het College van 

Burgemeester en Schepenen en een tekst met de antwoorden op vragen die door de oppositie 

werden toegevoegd aan de agenda van de Raad.  

Reeds herhaaldelijk hebben wij als oppositie gevraagd om deze tekst, net zoals de pers, die avond 

tijdens de zitting zelf te ontvangen, hetgeen meermaals is toegezegd maar nooit effectief is 

gebeurd. 

De bedoeling van de verkiezing van een aparte voorzitter onder de leden van de Gemeenteraad 

was de kwaliteit en de onpartijdigheid van de debatten in de Gemeenteraad te verbeteren.  

De rollen worden duidelijker: de gemeenteraadsleden - meerderheid en oppositie! - controleren het 

College van Burgemeester en Schepenen en het College beantwoordt hun vragen. 

Er zou voortaan een onderscheid worden gemaakt tussen de functie van Burgemeester en die van 

voorzitter van de Gemeenteraad, tussen de uitvoerende en wetgevende macht. 

 

We hebben de voorbije legislatuur en de eerste maanden van deze legislatuur echter vastgesteld 

dat de voorzitter van de Gemeenteraad enkel en alleen vergadert met het College van 

Burgemeester en Schepenen - en met de pers - maar nooit vooraf de fracties binnen de 

Gemeenteraad informeert over zijn plannen of de intenties van het College van Burgemeester en 

Schepenen. Hij staat zelfs toe dat de informatie waarover hij op dat ogenblik beschikt gedeeld 

wordt met de pers en niet aan de overige gemeenteraadsleden – zeker al niet aan die van de 

oppositie, die de vragen hebben ingediend - wordt bezorgd. 

 

Dit stemt niet overeen met de deontologische regels die een voorzitter van een bestuursorgaan 

moet respecteren. 

 

Ofwel betrekt hij ook de leden van de oppositie ofwel blijft hij weg op het persmoment van het 

College van Burgemeester en Schepenen. 

Wij kunnen nog andere voorbeelden dienaangaande aanhalen (bijlage). 

Om hieraan te remediëren stellen wij voor een tekst over deze aangelegenheid toe te voegen aan 

het huishoudelijk reglement van de Gemeente- en OCMW-raad.  

Nu bepaalt het artikel 9, §1 enkel: 

“Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de 

feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing 

betreffende de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, 

op het extranet ter beschikking gehouden van de raadsleden.” 

 

“De voorzitter zorgt er in ieder geval voor dat de teksten die hij ontvangt, en zeker deze die door 

het College van Burgemeester en Schepenen aan de pers worden overgemaakt, ten minste 

gelijktijdig -en indien mogelijk zelfs voordien - aan de gemeenteraadsleden worden bezorgd” zou 

een optie kunnen zijn. 

 

Onze concrete vragen: 

1. Blijft de voorzitter van de gemeenteraad het informatiehalfuurtje van het College van 

Burgemeester en Schepenen voor de aanvang van de Gemeente- en OCMW-raad 

voorzitten/volgen en is hij van oordeel dat dit strookt met zijn deontologische verplichting 

om zich, neutraal, objectief en onafhankelijk op te stellen en hiermee de grenzen van de 

partijpolitiek te overschrijden, zodat alle geledingen van de gemeenteraad maximaal aan 

bod kunnen komen? 

2. Zal de voorzitter van de Gemeenteraad er voor zorgen dat de teksten die het College van 

Burgemeester en Schepenen aan de pers en/of aan hem geeft ten minste gelijktijdig aan 

de overige raadleden worden bezorgd? 
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3. Kan over de neutrale en objectieve voorbereiding van de gemeente- en OCMW-raad een 

bepaling worden opgenomen in het huishoudelijk reglement, artikel 9, paragraaf 1, zoals 

hierboven voorgesteld? 

 

Raadslid De Laet vervolgt met een voorbeeld aan te geven over de toewijzing van de 
plaatsen van de raadsleden: “Bij de plaatstoewijzing van de 2 onafhankelijke raadsleden 
hebben we een toneelstuk gezien. De 2 raadsleden werden uit elkaar gezet en toen er 

gevraagd werd, wie dat beslist heeft, antwoordde de voorzitter met ‘de voorzitter heeft 
dat beslist.’ Volgens ons staat nochtans nergens beschreven dat dit een bevoegdheid is 
van de voorzitter. U had ook de fracties kunnen samenroepen om samen te bekijken hoe 
de plaatsen herverdeeld zouden worden en dan had u gedekt geweest door de 
verschillende fracties.” 
 
De voorzitter Eddy Moens antwoordt: 

 
Wat de zitplaatsen betreft, had ik inderdaad de fractieleiders kunnen samenroepen. Ik 
had de volledige raad kunnen verschuiven, maar dit waren de 2 overige vrije plaatsen. 

 
1/ Aangezien de voorzitter de agenda opstelt van de raadsvergaderingen, is het ook 
logisch dat naar analogie met het verleden de voorzitter ook deelneemt aan de lezing 
van de agendapunten. Het enige verschil met het verleden is dat het voorzitterschap nu 

losgekoppeld is van het burgemeesterschap. In het verleden was dit een dubbele rol van 
dezelfde persoon. 
 
Wat de gewone agenda betreft, krijgt nu reeds elk raadslid op het moment van 
oproeping alle nodige documenten ter beschikking via het extranet, zoals inderdaad 
voorgeschreven in art 9 §1 van het huishoudelijk reglement. 

 
Wat de toegevoegde punten betreft is er lezing/toelichting door het college. Zij 
beschikken over een voorlopige discussienota die zelfs ter zitting wordt aangepast. Deze 
voorlopige discussienota wordt mee voorbereid door administratieve diensten, hetgeen 
enkel dient als leidraad voor de debatten die op de raad worden gevoerd. De bevoegde 
schepen of de burgemeester geeft lezing en waar kan toelichting aan zijn/haar collega’s 

en de pers.  

 
Het is inderdaad de bedoeling dat ik als voorzitter deze informele vergadering van het 
college en de pers blijf bijwonen. Ik ben van oordeel dat dit strookt met mijn 
deontologische verplichting om me, neutraal, objectief en onafhankelijk op te stellen. 
Trouwens als voorzitter is het ook mijn bevoegdheid om de agenda op te maken. 
 
2/ De teksten zijn een voorlopige leidraad voor de bevoegde schepen of burgemeester 

en deze kunnen ter zitting door hem of haar worden aangepast. Om deze reden kunnen 
deze documenten niet op vooraf aan de gemeenteraadsleden worden bezorgd. De wnd. 
algemeen directeur zorgt ervoor dat de notulen zo snel als mogelijk worden bezorgt aan 
de raadsleden via het extranet. 
 
3/ De voorbereiding van de gemeente- en OCMW-raad is neutraal en objectief, maw. er 

moet geen aanpassing in het huishoudelijk reglement gebeuren. 
Raadslid De Laet zegt te hopen dat dit antwoord volledig in het verslag komt. En 
blijkbaar hebben jullie veel documenten die heel vaak wijzigen. Toen we de bijlage van 

het bestuursakkoord opvroegen, kregen we die niet omdat dit levende documenten 
waren. Nu zegt u dat documenten die aan de pers gegeven worden, een leidraad zijn. Dit 
geeft ons voedsel voor een klacht bij de gouverneur.” 
 

 
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) 
 

Rookvrije speeltuinen 

 

Wij, als Willebroek, zijn altijd een rolmodel/een voorbeeld geweest voor heel Vlaanderen. Ik stel 

voor dat we alle speeltuinen in Willebroek rookvrij maken.  
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Dan zullen de kinderen/jongeren de mensen die roken niet normaliseren, want zien roken doet 

roken. Gaan we dan mensen straffen die toch roken? Neen we raden het af en hopen dat ze 

meewerken. 

 

Is de meerderheid bereid om hier werken van te maken aub? 

 

Schepen Maaike Bradt antwoordt: 

 

De gemeente doet jaarlijks mee met de handhavingsweek tegen zwerfvuil en 

sluikstorten. Dit jaar valt deze van 30 september 2019 tot 6 oktober 2019. 

Er is geopteerd om rond het thema 'Sigarettenpeuken' te werken, of beter gezegd te 

gaan handhaven.  

Zoals we tijdens de raadscommissie ook hebben gehoord, zijn sigarettenpeuken de 

grootste vervuilers in aantal en zijn ze giftig. 

Eén van de voorgestelde acties die we voorzien voor de handhavingsweek, is het rookvrij 

maken van het park ter hoogte van het Brouwershof. 

Zo maken we een combinatie van acties in het kader van preventief inzetten en 

sensibiliseren mét het rookvrij maken van een speelterrein in het kader van de nationale 

campagne 'Generatie Rookvrij'. Hierdoor geven we een krachtig signaal en sturen we 

fors aan op een mentaliteitswijziging. 

Indien de maatregel positief wordt ervaren, kan deze doorgetrokken worden naar 

andere parken en speelpleinen. 

 

Schepen Bavo Anciaux antwoordt: 

  

Vanuit ons “goesting in gezond” verhaal waren er reeds plannen om in de toekomst te 

werken rond “generatie rookvrij” (in samenwerking met LOGO) , een project vanuit het 

departement Gezond Leven.  

Om dit te kunnen verwezelijken moet er eerst draagvlak gecreëerd worden. 

Zoals jullie ook hebben kunnen lezen in het bestuursakkoord willen wij inderdaad 

initiatieven nemen om samen te gaan voor een gezonde gemeente.  Een van de 

mogelijke initiatieven zou dus inderdaad kunnen zijn dat wij gaan voor rookvrije 

openbare ruimte en bijgevolg zouden speeltuintjes hier dus één van de acties kunnen 

zijn.  

 

Dit werd door ons ook meermaals aangehaald tijdens de werkgroepen. 

  

Het is inderdaad geen verhaal van verbieden alleen.  Door te sensibiliseren en de 

doelgroepen zelf erbij te betrekken hopen we natuurlijk dat we mensen kunnen bewust 

maken en vanuit die overtuiging de afspraken zullen naleven. Dat op zich zal de grootste 

uitdaging worden. 

 

 

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) 
 

Marktkramen 

 

Na mijn vraag op de Gemeenteraad i.v.m. de marktkramen ben ik gecontacteerd geweest door 

heel wat Willebroekenaars. Zouden we niet als Willebroek een onderzoek opstarten en de bewoners 

vragen waarom ze niet meer of minder komen? Hoe we onze markt aantrekkelijker kunnen maken? 

Wat denken de zelfstandigen? Zou een verschuiving van de markt naar een ander moment een 

meerwaarde kunnen zijn voor marktkramers; winkeliers en inwoners? Een grondig onderzoek 

dringt zich op. 

Een voorbeeld: een groep Willebroekenaars, die met een scootmobiel rijden, komen niet meer naar 

de markt omdat de voetpaden ter hoogte van de zebrapaden vroeger vrij waren, waardoor ze de 

mogelijkheid hadden om na hun marktbezoek een café of winkel te passeren. Tegenwoordig 

worden de voetpaden ter hoogte van zebrapaden (daar waar de afhellende boordstenen zijn) ook 

frequent ingenomen door de marktkramers, dus komen ze niet omdat hun mobiliteit gehinderd 

wordt. 
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Schepen Ilse Lenvain antwoordt: 

 

Op de vorige gemeenteraad van 28/5 stelde je de vraag of er recent ( sinds de 

herstructurering) kramen verdwenen zijn van de wekelijkse woensdagmarkt. Toen heb 
ik geantwoord dat er helemaal geen leegloop aan de gang is, namelijk dat er momenteel 
80 standhouders zijn tegenover 83 in 2018. Ik stelde toen ook dat onze woensdagmarkt 
nog steeds een grote uitstraling heeft in onze regio en nog steeds veel bezoekers trekt 
van buiten onze gemeente maw de markt in Willebroek is in de directe omgeving nog 
altijd één van de grootste en meest aantrekkelijke markten. 
  

Zowel de gemeente en ambulante handelaars, allebei hebben ze baat bij een goed 
draaiende markt, bij kwalitatief georganiseerde en uitgeoefende ambulante activiteiten. 
Maar net als de rest van de detailhandel staat ook de ambulante handel voor enorme 
uitdagingen. Maatschappelijke fenomenen als vergrijzing, opkomst van e-commerce, het 
toenemend belang van consumentenbeleving én het tweeverdienersmodel maakt dat we 
continue aandacht hebben voor  acties de kunnen opgezet worden om de beleving en het 

comfort van de bezoekers van de markt te vergroten. In samenspraak met de 

marktcommissie, het Winkelhart en Unizo wordt er bekeken hoe we dit best naar de 
toekomst toe aanpakken. 
  
Wat de Scootmobiels  betreft zal er naar een oplossing gezocht worden zodat de 
toegankelijkheid gegarandeerd is. 
 

Raadslid Meeus geeft aan dat hij cijfers heeft opgevraagd. Vorige gemeenteraad werd 
verwezen naar een verschil tussen 2018 en 2019 van 83 naar 80. In 2016 waren er nog 
98 kramen, dat is een daling van bijna 20%. 
 
Schepen Lenvain antwoordt dat dit onder andere te maken heeft met vergrijzing, de druk 
op de ambulante handel enzovoort. Ze vermeldt een studie van Unizo waaruit blijkt dat 
voedingszaken het goed doen op de markt , maar dat de sector van de kleding het 

moeilijk heeft. Dit komt onder andere door e-commerce en door het 2 verdienersmodel. 
Bovendien was er in 2017 een wetswijziging naar overnames waardoor men kan kiezen 
naar welke markten men wel nog gaat en welke niet. We moeten met allen constructief 

samenwerken en andenken om hierop een antwoord te formuleren. 
 
Raadslid Meeus geeft aan dat in 2016 er ook reeds veel 2 verdieners waren, dus daar zal 

het probleem niet aan gelegen hebben. Zijn bezorgdheid is vooral hoeveel er nog elke 
week staan van die 80? In de zomer zullen er misschien meer staan, maar in de winter 
waren er toch veel gaten. 
 
Schepen Lenvain verwijst naar dezelfde studie waaruit blijkt dat bij slecht weer 
textielkramen veel vaker niet komen opdagen. Voedingskramen wel, aangezien anders 
de voeding bederft. 

Schepen Spiessens vult nog aan: “Vroeger waren er ook veel meer vaste kramen en nu 
meer losse en die komen vaker gewoon à la minute. 
 
 
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) 

 

Speedpedelec 

 

De speedpedelec duikt alsmaar vaker in het straatbeeld op. Op wegen waar maximum 50 km per 

uur of minder mag gereden worden mag men "kiezen" of ze al dan niet op het fietspad rijden. Zelf 

hebben we natuurlijk niets tegen deze fietsen, maar we vinden dat de gebruikers andere fietsers 

en voetgangers mogelijk in gevaar kunnen brengen. 

 

Onze vraag:  

Kan het bestuur zich in ons voorstel vinden om speedpedelecs te verplichten om in de bebouwde 

kom op de rijbaan te rijden en voluit te kiezen voor de veiligheid van de andere zwakke 

weggebruikers? 
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Schepen Luc Spiessens antwoordt: 

 

“Het bestuur volgt nauwlettend alle ontwikkelingen op rond de speed pedelec die 

inderdaad steeds vaker in het straatbeeld verschijnt.  Sluitende oplossingen bestaan 
vandaag nog niet omwille van het feit dat de wegcode nog niet is aangepast aan deze 
nieuwe categorie voertuigen. Omdat elke gemeente met deze problematiek 
geconfronteerd wordt, worden wel adviezen geformuleerd, bijvoorbeeld door 
Fietsberaad Vlaanderen. (in 2016 formuleerden zij een advies om speed pedelecs op het 
fietspad te verplichten max 30km/u te rijden)   
 

Een ideale situatie zou deze zijn waarbij bijvoorbeeld de wegcode voorziet in de 
mogelijkheid om de snelheid op fietspaden te differentiëren van deze op de rijbaan 
binnen de bebouwde kom, of in straten waar een snelheidsregime geldt van 50 km/u of 
lager.  Fietsberaad Vlaanderen spreekt bijvoorbeeld over een ‘richtinggevende 
maximumsnelheid’ van 30 km/u op fietspaden binnen de bebouwde kom.  Worden speed 
pedelecs toegelaten op het fietspad (aangeduid met borden D7), dan zouden ook zij zich 

aan deze snelheid dienen te houden en zullen ze zich gedragen als een gewone fietser 

dewelke ook snelheden tot 30 km/u kan halen.  De conflicten met andere fietsers en 
voetgangers kunnen zo beperkt worden.  Jammer genoeg laat de wegcode vandaag nog 
niet toe dit juridisch af te dwingen en kan de speed pedelec tot 45 km/u rijden waar een 
snelheidsregime geldt van 50 km/u.  Wel geldt de algemene regel dat elke 
weggebruiker, dus ook de speed pedelec, zich dient te houden aan het geldende 
snelheidsregime.  Binnen een zone 30 dient de speed pedelec zich dus ook aan deze 

snelheidsbeperking te houden en blijft zijn snelheid beperkt tot deze 30 km/u. 
 
Voorlopig is het echter aan de wegbeheerder om per wegsegment te evalueren welke 
plaats de speed pedelec best toebedeeld krijgt.  Binnen onze gemeente hebben wij deze 
oefening reeds gedaan.  Op basis van de geldende snelheidsregimes, fietspadbreedtes,… 
werd ervoor gekozen om de speed pedelecs grotendeels wel toe te laten op de bestaande 
fietspaden.  Dit is bijvoorbeeld het geval voor de doortocht Dendermondsesteenweg-

Mechelsesteenweg.  De signalisatie langs deze fietspaden zal hieraan aangepast worden 
(uniforme signalisatie d.m.v. D7 borden).  Enkel binnen het centrum, meer bepaald ter 
hoogte van de Dr. Persoonslaan en Oud-Strijdersstraat, werd ervoor gekozen de speed 

pedelecs wel op de rijbaan te laten rijden.  Hier zal de signalisatie worden aangepast 
zodat speed pedelecs niet langer toegelaten worden op de fietspaden (borden D9).  In 
deze zone is de kans op conflicten met voetgangers,… immers relatief groot.  Buiten het 

centrum is dit risico veel kleiner.   
 
Sowieso zal op termijn, bij de heraanleg van onder meer de doortocht door Blaasveld, 
rekening gehouden worden met deze gewijzigde situatie en zullen de nieuwe fietspaden 
optimaal rekening houden met de aanwezigheid van speed pedelecs.  Een sluitende 
oplossing zal echter enkel geboden kunnen worden mits ook de wegcode hieraan wordt 
aangepast.  

Op dit moment zijn er ook nog geen richtlijnen rond de aanleg van fietspaden om alle 
types van fietsen in harmonie met elkaar te laten rijden. Als we de speedpedelecs, die 
ook weggebruikers zijn zouden verplichten om overal op de rijbaan te rijden, dan 
brengen we deze weggebruikers op hun beurt weer in een mogelijke gevaarlijke situatie 
tov het gemotoriseerd verkeer. Een sluitende, goede oplossing voor iedereen is er op dit 
moment dus nog niet en we dienen de aangepaste wetgeving dan ook af te wachten.” 
 

Raadslid J. Van Santvoort geeft aan het goed te vinden dat de situatie bekeken wordt en 
vermeldt dat er in de vorige legislatuur al eens gevraagd werd om van de brug tot aan de 

watertoren zone 30 te maken. Hij geeft aan dat aan de brug ook 2 borden staan (D9 en 
D20) en dat men dus de brug moet overrijden op de baan. 
 
Raadslid K. Eeraerts: “Je hebt nu heel wat blabla verteld, maar de essentie is dat men 
kan beslissen of men op bepaalde plaatsen wel op het fietspad mag of niet. Op het stuk 
dat je aanhaalt, rijden heel veel schoolgaande kinderen en daar is het levensgevaarlijk 

om hen op het fietspad te laten rijden. Dit is dus een belangrijk punt, want hier zouden 
levens mee kunnen gered worden.” 
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Raadslid Serrien: “Als je speed pedelecs op het fietspad zou toelaten, dan moet je er ook 

voor zorgen dat het fietspad groot genoeg is en dat het goed onderhouden is. Verder 
beamen we het punt over zone 30 van brug tot watertoren.” 
 
Schepen Spiessens antwoordt dat van de brug tot aan de watertoren sowieso al zone 30 

is, aangezien heel ons centrum zone 30 is. Verder geeft hij aan dat aan de brug men over 
de rijbaan dient te rijden en niet over het fietspad. 
 
Schepen Spiessens: "En op de vraag van Kevin Eeraerts ga ik niet antwoorden, want ik 
vertel toch alleen maar blablabla." 
 
Raadslid Meeus: “Het doet me plezier want vorige keer was er wat gelach, maar nu blijkt 

dat ik toch gelijk had.” 
 
Schepen Spiessens: “Ik heb daar niet mee gelachen. Integendeel, we zijn onmiddellijk 
na uw tussenkomst gaan kijken.” 
 

Raadslid Meeus geeft aan het probleem ruimer te willen schetsen, want er zijn niet enkel 

moeilijkheden met pedelecs. Hoeveel bakfietsen rijden niet een verboden richting op een 
plaats waar geen ruimte is voor 2 fietsers? En wat met bromfietsers? Over oplossingen 
kan je discussiëren. Vroeger was er een verkeerscommissie met deelnemers uit 
verschillende geledingen van de samenleving en met de oppositie. Misschien moeten we 
dit opnieuw invoeren. En niet om elkaar te jennen, maar om samen hetzelfde doel na te 
streven. 
 

Raadslid K. Eeraerts: “Als de argumenten op zijn … Voor u als schepen is het een 
verantwoordelijkheid om verkeersongevallen te vermijden en niet om op deze manier te 
reageren. 
 
 
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) 
 

Mobiliteit 
 

Momenteel zijn er werken aan de spooroverweg gelegen aan het toenmalige station Tisselt – 
Blaasveld, waardoor Krekelenberg en Blaasveldstraat voor het doorgaande verkeer zijn afgesloten. 
Het is de historische verbinding tussen deelgemeenten Blaasveld en Tisselt. 
Een gevolg is dat het drukke verkeer een andere weg zoekt en de Klaterstraat, welke normaal een 
rustige straat is, bijna al dit doorgaand verkeer dient te slikken. 
De bewoners hebben dan ook een petitie opgesteld die door bijna iedereen onderschreven is om de 
verbinding met de “ring” af te sluiten. 

 
Wat is de houding van de meerderheid hier tegenover? 
 
Anderzijds dreigt de overweg immers defintief afgesloten te worden en desbetreffend zijn er ook al 
een aantal persberichten geweest. 
Gaat het College aandringen bij de NMBS om dit ongedaan te maken? 
Het College heeft zich immers in eerste instantie niet verzet en/of zijn akkoord betuigd. 

Deze afsluiting gaat nog duidelijk een invloed hebben op andere straten en dit zeker wanneer de 
Klaterstraat wordt afgesloten en het probleem zich gaat verplaatsen. 
 
In feite zou beter het oude station heropend moeten worden en er zouden met deze bijkomende 
stopplaats van de trein heel wat mobiliteitsproblemen in de regio opgelost kunnen worden.  Deze 
Raad heeft trouwens dienaangaande ooit eenparig een motie gestemd. 

 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt : 
 
“Het college heeft eind 2018 inderdaad al haar principieel akkoord gegeven aan Infrabel 
met betrekking tot het sluiten van de overweg ter hoogte van de Tisseltbaan, gelegen op 
het grondgebied van Mechelen.   
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Hieraan werden door ons wel een aantal voorwaarden verbonden, u herinnert zich vast 

nog uit een vorige vraag het fietspad dat  parallel naast de spoorweg dient aangelegd te 
worden tussen de overweg op de Mechelsesteenweg en de Tisseltbaan. 
Daarnaast is er door ons ook gesteld dat de verbinding tussen de Klaterstraat en N16 
moet onderbroken worden.  Wij zijn er ons immers van bewust dat het sluiten van de 

overweg in het andere geval heel wat sluipverkeer teweeg zou kunnen brengen in de 
Klaterstraat, en ook de niet toegestane keerbeweging op de N16 (voor het verkeer 
komende van de A12 dat toch de Klaterstraat wenst in te rijden) zou toenemen.  Dat is 
vanuit verkeerstechnisch standpunt uiteraard niet toelaatbaar.   
Na het sluiten van de spooroverweg in de Tisseltbaan zal het verkeer dus moeten kiezen 
tussen de Mechelsesteenweg of Schoondonkweg als ontsluitingsweg.   
  
Het heropenen van het station van Blaasveld behoort voorlopig niet tot de intentie van 
de NMBS.  Dit past immers niet binnen de huidige visie van Infrabel en NMBS.  In het 
kader van de veiligheid en stiptheid van het spoorverkeer trachten zij net het aantal 
assets, waaronder overwegen en stations, te verminderen.  Het heropenen van kleinere, 
reeds gesloten stations, gaat in tegen deze visie.  Gezien de groei van Blaasveld, zowel 

qua woningen als industrieterreinen is de vraag niet onterecht om bij de NMBS aan te 

dringen op de heropening van een stopplaats, wij denken hierbij bv. aan een stopplaats 
aan de Dorpsstraat. Deze vraag zal aan de NMBS worden voorgelegd ter onderzoek. 
Daarnaast bekijken wij de mogelijkheden om de nog in dienst zijnde stations beter te 
verbinden met het hinterland door deze verder uit te bouwen als multimodale 
stations.  Een betere verbinding voor fietsers en De Lijn vormt vandaag een belangrijk 
deel van de oplossing.”   
 

Raadslid Reyntiens geeft aan dat dit altijd initieel de vraag is geweest van ‘treintje stop’. 
 
 
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) 
 

Fietsoversteekplaatsen 

 
Reeds enkele malen is de veiligheid van de fietsers ter sprake gekomen. 
Ook is er verwezen naar signalisatie en dergelijke meer. 
Sommige zaken die heel eenvoudig op te lossen zijn, kunnen onmiddellijk uitgevoerd worden en 
kosten zeer weinig. 

In feite had ik verwacht dat dit reeds zou uitgevoerd, zijn zoals dit wel gebeurd is met fietspad 
langs de Stuyvenbergbaan (wel in tweemaal, om de rechtzetting te doen). 
Er wordt dan ook op aangedrongen om de bij verkeersbord aangekondigde fietsoversteekplaats 
aan te brengen op de Mechelsesteenweg, aan fietsen Claessens; anders dient het verkeersbord 
weggenomen. 
En eventueel ook aan de watertoren, waar dit eveneens voorzien is of anders duidelijk de indruk 
van de oversteekplaats weg te nemen. 

 
“Op beide locaties werd de signalisatie ondertussen aangepast.  Aangezien zich op beide 
locaties enkel een zebrapad bevindt ter hoogte van een kruispunt, werden zowel de 
borden F49 als F50 verwijderd.  Ter hoogte van kruispunten worden immers geen borden 
F49 aangebracht ter aanduiding van bestaande zebrapaden.   

De borden F50 werden om evidente redenen verwijderd (afwezigheid van een 
fietsoversteek). Wij bekijken de resultaten van de actie “Route to School” om de 

fietsoversteekplaatsen eventueel aan te leggen, maar op dit moment is dat niet van 
toepassing vandaar dat de overbodige en foutieve borden reeds werden weggehaald.” 
 
Raadslid Meeus: “Ondertussen is het bord weggehaald, maar dat is een slechte 
oplossing. Er is een begin van fietspad aangeduid. Probleem is dat er nu veel mensen 
over het voetpad rijden. Met een fietsoversteek, zou het er veel veiliger zijn. Nu rijdt 

men met de fiets over een zebrapad. Het gaat gewoon over verf. Meer niet. Ik stel nooit 
dure vragen.” 
 
Schepen Spiessens: “We zullen de resultaten van de actie ‘Route to school’ bekijken en 
we hopen dat we hierdoor meer zicht gaan krijgen op de zwarte punten.” 
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Raadslid Serrien: “Fantastisch initiatief die Route to school. Maar het is wel niet zo 

makkelijk om er gebruik van te maken.  
Daarstraks zei u te wachten op de ouders hun vragen, maar hier worden ook goede 
opmerkingen gemaakt, die u ook zou kunnen meenemen.” 
 

Schepen Spiessens: “Ik heb niet gezegd dat we die niet meenemen.” 
 
 

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) 
 

Gemeentelijke vrachtwagenparkings. 
 
In onze gemeente bestaan een aantal plaatsen waar truckers hun vrachtwagens kunnen/moeten 
achterlaten (bvb langsheen het eerste stuk van de Stuyvenbergbaan, vertrekkende aan de 

Heindonksesteenweg of in Tisselt, ter hoogte van de parking aan de voetbal).  In het (recente) 

verleden gebeurde het al eens dat in de geparkeerde vrachtwagens werd ingebroken, wat zeker 
geen stimulans was voor de chauffeurs om deze parkings te gebruiken. 
 
Werden die locaties en ze zijn beperkt in aantal – in het cameratijdperk – ondertussen reeds 
beveiligd met vaste/mobiele camera’s? Of bestaat daar geen noodzaak (meer) toe? 
 

Schepen Spiessens antwoordt :  
 
“De bestaande vrachtwagenparkings zijn nog niet uitgerust met camerabewaking.  Het 
bestuur begrijpt dat er nood is aan beter uitgeruste vrachtwagenparkings, waarbij 
bijvoorbeeld ook sanitaire voorzieningen aanwezig zijn, en onderzoekt momenteel welke 
locaties binnen de eigen gemeente hiervoor in aanmerking kunnen komen.  Eens deze 
locaties gekend zijn, kunnen de bestaande vrachtwagenparking samen met de nieuwe 

locaties geëvalueerd worden en kan een toekomstvisie worden uitgewerkt rond de 
vrachtwagenparkings binnen onze gemeente.  Daarbij mag uiteraard niet de ruimere 
regio over het hoofd gezien worden, en zal ook in overleg gegaan moeten worden met 

andere overheden.  Met het oog op deze te ontwikkelen globale visie rond vrachtwagen-
parkings is het weinig opportuun op dit moment nog dure ad hoc investeringen te 
plannen op korte termijn  voor de bestaande vrachtwagenparkings.  Dit alles dient te 

kaderen binnen een geïntegreerde aanpak van de problematiek. Navraag bij de politie 
omtrent de parking op Brielen leert mij dat er sinds 2016 tot op heden geen enkele 
melding is geweest omtrent inbraken aldaar.   
 
 
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) 
 

HERZIENING RUP ‘CASH&FRESH’ 

 

In 2016 keurden we met Groen mee het RUP ‘Cash&Fresh” goed, verblind als we waren door de 

principes van kernverdichting, die we nog altijd helemaal onderschrijven.  

Ondertussen zijn we echter ook doordrongen van het feit dat de site zich voor een deel zeker leent 

tot kernversterking, onder meer de voorzieing van groene en openbare ruimte.  

 

We zien ook dat principe wel voor een deel in het RUP en de projectmatige verkoop (die vorige 

maand door de gemeenteraad werd goedgekeurd, maar waar we deze keer tegenstemden), maar 

we missen de logische ruimtelijke indeling vanaf het August Van Landeghemplein en het korte stuk 

Emiel Vanderveldstraat.  

 

Zowel in het RUP als in de projectmatige verkoop is er sprake van een bouwzone of -blok A, die tot 

op de hoek komt van wat nu een grasveld is. In een goed ruimtelijk kader en beeld lijkt het ons 

logisch dat de lijn van het korte stuk Emiel Vanderveldstraat wordt doorgetrokken om zo over de 

watertoren een stuk van de huidige groene strook en dito ruimte te behouden. De bebouwde 

volumes kunnen worden behouden, maar worden anders gerealiseerd. 
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Op deze manier komen we tegemoet aan de behoefte van pleinbeleving in het centrum van onze 

gemeente. Daarnaast doen we iets positiefs en constructiefs met de protesten tegen de bebouwing 

van deze site en buigen we dit om in een evenwichtig verhaal van kernverdichting en 

kernversterking.   

 

Onze vragen: 

1. Is het college bereid het RUP ‘Cash&Fresh’ als dusdanig te herzien? 

2. Kan de projectmatige verkoop worden ingetrokken en herzien?  

 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 
In september 2007 sloot de supermarkt Cash Fresh. 
 
Na een aantal jaren van leegstand en verloedering van dit gebouw en directe omgeving 
werd de voormalige supermarkt op 30 december 2010 door het IVA INNOVA aangekocht. 

Gelet op het feit dat het pand meermaals schade opliep door ‘ongewenste’ bezoekers 
werd in afwachting van de herontwikkeling  besloten tot de sloop van het gebouw. 
 
De gemeente beschouwt  de site als een opportuniteit om een kwaliteitsvol 
kernhernieuwingsproject te verwezenlijken. Binnen het kader van het beleidsmatige 
project “Willebroek Morgen” moest daarom gezocht worden naar een geschikte 

ruimtelijk stedenbouwkundige invulling van deze site. 
 
In zitting van 26 oktober 2012 hechtte het college van burgemeester en schepenen haar 
goedkeuring aan de overeenkomst met IGEMO, Schoutetstraat 2 te 2800 Mechelen, 
houdende  de screening en opmaak van een RUP voor de site Cash&Fresh. 
In zitting van 21 februari 2014 nam het college van burgemeester en schepen kennis van 
de afbakening van het plangebied voor de opmaak het RUP en keurde het college de 

screeningsnota goed.   
 
Het plangebied van dit RUP bestaat uit de braakliggende percelen gelegen tussen de 

Dendermondsesteenweg, Kapellenboslaan en Eikstraat, aangevuld met de woningen 
gelegen aan de onpare zijde van de Dendermondsesteenweg (nrs 39-81), een woning 
aan de Eikstraat (nr.2) en delen van het openbaar domein ter hoogte van de 
Kapellenboslaan en Eikstraat. 

In de Gemeenteraad van 25 maart 2016 werd het RUP voor de site Cash&Fresh voorlopig 
vastgesteld. 
 
Na het openbaar onderzoek en de behandeling door de GECORO werd het RUP voor de 
site Cash&Fresh definitief vastgesteld in de Gemeenteraad van 23 augustus 2016. 
Tijdens de procedure van een RUP zijn er verschillende momenten wettelijk vastgelegd 

waarbij zowel de Gemeentraad en het bestuur, als de bevolking inspraak had bij de 
invulling van het project.  
 
Het RUP voorziet naast het afwerken van het bestaande woonlint met een nieuw 
gevelfront naar de Dendermondsesteenweg toe, een achterliggende open ruimte die de 
functie van publiek plein kan vervullen.  

 

Binnen het definitief vastgestelde RUP is er een evenwicht gevonden tussen de 
bebouwde ruimte en de open ruimte die ingevuld kan worden met een kwalitatieve 
pleinfunctie (publieke ruimte).  
Deze open ruimte is zo vorm gegeven dat het zicht op de watertoren wordt gevrijwaard 
tussen de voorziene bebouwing.  
 
Het RUP legt dus zowel de bebouwde ruimte vast als de open te houden ruimte. Zonder 

dit verordenend vast te leggen binnen dit RUP kon er tot tegen het perceel van de 
watertoren gebouwd worden en was er nooit sprake geweest van een open ruimte.   
 
Binnen het RUP wordt de verhouding tussen de bebouwde en de niet-bebouwde ruimte 
vastgelegd. De bebouwde ruimte betreft maximaal 50% van de gehele projectzone en 
kan verdeeld worden over 2 of 3 bouwvolumes. Deze bouwvolumes kunnen enkel 
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opgericht worden binnen de bebouwbare zones vastgelegd in het grafisch plan: zone A 

en zone B.  
Binnen de contouren van bouwzone A bedraagt de footprint van het gebouw maximaal 
85%, binnen de contouren van bouwzone B bedraagt de totale footprint maximaal 60%. 
Deze bouwzones moeten dus niet volledig worden volgebouwd ze vormen het maximaal 

kader waarbinnen een omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen 
wordt afgetoetst.  
 
Langs de andere kant wenst het gemeentebestuur zich 100% in te zetten op het 
centrumpark aan het Brouwershof. Het is de visie (Willebroek Morgen) om hier een groot 
centrumpark verder uit te breiden in de toekomst.  
 

De visie in het RUP is voor het bestuur nog altijd juist én het is een kwestie om binnen 
die krijtlijnen een goed ontwerp te krijgen. Hierover zal er samen met de Gemeenteraad 
worden over gewaakt.  
 
Raadslid Serrien: “Dank u voor de historiek. Het is de verdienste van de gemeente dat 

men in het verleden de site heeft opgekuist. Het is ook OK dat de footprint beperkt 

wordt. Toch vinden we het jammer dat beide pleinen niet met elkaar verbonden worden. 
 
Schepen Bradt: “We hebben de open ruimte voorzien. Bovendien wordt er via het plein 
een link gelegd tot aan het Brouwershof.” 
 
 
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) 

 

AUTOVRIJE ZONDAG  

 

Op 22 september vindt ter afronding van ‘De Week van de Mobiliteit’ de ‘Autovrije Zondag’ plaats. 

Deelname is voor elke gemeente en stad interessant, want één autovrije zondag heeft al een 

meetbaar effect op de luchtkwaliteit.  

In het kader van de Burgemeesterconvenant en de klimaatengagementen is dit initiatief ook dé 

manier om burgers bewust te maken van hun eigen rol in het beperken van CO2-emissies.  

Een beter klimaat en gezonde lucht zijn belang voor ons allemaal, samen met de burgers kan het 

gemeentebestuur tonen dat het haalbaar is om te werken aan betere en gezondere manieren om 

ons te verplaatsen. Inwoners kunnen op een Autovrije Zondag worden uitgenodigd om beter kennis 

te maken met dit thema.  

Met deze dag autorust geven we fietsers, wandelaars, sporters, ouderen en spelende kinderen vrij 

spel. De straat is immers meer dan de weg van A naar B, daar kunnen de mensen dan van 

proeven. Je kan ook de verenigingen (van jeugdbeweging tot fanfare, van fietsorganisatie tot 

sporters) betrekken om kleinschalige activiteiten te organiseren in het centrum van onze 

gemeente. Dergelijke initiatieven in andere gemeenten en steden tonen aan de bezoekers over het 

algemeen het fijn vinden om de straat eens anders te gebruiken.  

 

Onze vragen: 

1. Wil het bestuur het eerste zijn dat met de gemeente Willebroek deelneemt aan de Autovrije 

Zondag op 22 september 2019? 

2. Zo nee, is de gemeente van plan volgend jaar aan de Autovrije Zondag deel te nemen en zo 

haar ambities inzake klimaatbeleid en een levendig centrum kracht bij te zetten?  

 

Schepen Spiessens antwoordt : 

Voor dit jaar is het te kort dag om nu nog iets te organiseren, maar we willen dit wel 

meenemen naar volgend jaar, met wel de bemerking dat we dit in eerste instantie willen 

uitproberen in het centrum van onze gemeente. 
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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.  

 

Vorige maand werd de motie niet-ontvankelijk verklaard, mede omdat onze raadsleden extra 

informatie nodig hadden. Ondertussen gaf de heer Jos Boeckx van Ivarem een toelichting op de 

gemeenteraad. Daaruit mocht blijken dat de invoering van statiegeld op eenmalige 

drankverpakkingen misschien maar een kwestie van tijd is. We kunnen er zelfs uit afleiden dat het 

als gemeente interessant is om tot de Statiegeldalliantie toe te treden, om op die manier mee druk 

uit te oefenen op de Vlaamse overheid.  

In het verleden richtte onze gemeente zich ook al via een motie in een verzoekschrift aan de 

hogere overheid, bijvoorbeeld voor het openen van een station in Blaasveld, werd aan de NMBS en 

de hogere overheid een verzoekschrift gericht.  

 

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: 

1.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, 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, waaronder de ons omringende gemeenten Mechelen, Puurs, Bornem 

(behorend tot het werkingsgebied van Ivarem), Boom en Kapelle-op-den-Bos.  

 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 25 juni 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. 
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De voorzitter Eddy Moens antwoordt: 

 

Deze materie draait rond het invoeren van statiegeld en is geen bevoegheid van de 

gemeenteraad. Het is een materie voor de Vlaamse Regering. Het huishoudelijk 

reglement beschrijft in art.3§1 ‘Een motie is ontvankelijk indien deze handelt over een 

materie van gemeentelijk belang en dus een materie waarvoor de bevoegdheid bij de 

gemeenteraad ligt.’ Volgens het huishoudelijk reglement is de motie niet ontvankelijk, 

de materie dus geen bevoegdheid van de gemeentelijke overheid, dus niet aan de orde 

op deze raad. 

Op de raadscommissie werd een toelichting gegeven en een stand van zaken 

weergegeven. Er is ook bevestigd dat door de raad van bestuur van Ivarem reeds een 

aanbevelingsbrief werd overgemaakt aan de bevoegde minister.  

 
Raadslid Serrien: “Een aanbevelingsbrief of een vraag aan de NMBS om een station te 
openen, dat kan wel, maar iets anders niet? Het invoeren van statiegeld heeft nochtans 
een directe impact op de gemeentelijke begroting. Dus wat ons betreft gaat het hier 

zeker over gemeentelijk belang.” 
 

Raadslid De Laet:”Ik heb u daarstraks verweten dat u niet objectief handelt. Mijn collega 
haalt hier ook een mooi voorbeeld aan. In het verleden keurden we de vraag van ‘treintje 
stop’ éénparig goed. U neemt een politiek standpunt in opdat de meerderheid niet zou 
moeten stemmen. Jij zit hier om de rechten van de raadsleden te waarborgen, dus laat 
ons stemmen. Nu doe je gewoon wat de meerderheid vraagt. Wat mij betreft, hebt u 0,0 
gezag.  
 

Voorzitter Moens: “Ik blijf er bij dat deze motie niet handelt over een gemeentelijke 
bevoegdheid en dat IVAREM reeds een aanbeveling gedaan heeft.” 
 
Raadslid Serrien: “Voorzitter, dit zat er natuurlijk aan te komen. U hebt een 
huishoudelijk reglement laten goedkeuren zonder overleg met de fracties.” 
 

 

Huis van de zorg 

Algemeen 

18. Toegang tot de gegevens van de KSZ van rechthebbenden op een verhoogde 

tegemoetkoming in het kader van sociale toelage bij de belasting op het 

inzamelen en verwerken van afvalstoffen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de gemeenteraad van 17 december 2013 keurde de raad de contantbelasting op de inzameling, 
het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke 

afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen goed en het reglement inzake sociale toelage bij 
de belasting op het inzamelen en verwerken van afvalstoffen en werd beslist om een gemeentelijke 
toelage te voorzien aan referentiepersonen van een gezin ingeschreven in de gemeente waarvan 
gezinsleden genieten van de verhoogde tegemoetkoming van de zorgverzekering. 
 

Feiten en context 

Het gemeentebestuur kan aan Ivarem opdracht geven om de gegevens van personen die genieten 

van de verhoogde tegemoetkoming van de zorgverzekering te verwerken met het oog op de 
automatische toekenning en verrekening in de facturatie van aanvullende voordelen, in casu de 
toelagen bij de vaste kosten voor afvalbeheer. Voor het toekennen van deze premie (24€ per 
gezin) aan rechthebbenden dient het gemeentebestuur aan IVAREM de lijst van persoonsgegevens 
door te geven. 
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De KSZ biedt de mogelijkheid om een lijst te geven met alle personen die gedomicilieerd zijn in 
Willebroek en die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen. Hiertoe dient de gemeente de bijgevoegde 
overeenkomst nr 19/022 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de KSZ aan de 

gemeente Willebroek, af te sluiten met de KSZ. 
 

Juridische grond 

- contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en 

de 

verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 
- reglement inzake sociale toelage bij de belasting op het inzamelen en verwerken van 

afvalstoffen 

 

Adviezen - argumenten 

Met het oog op een vlotte verwerking en toewijzing van de toelages is het aangewezen om met 
KSZ de bijgevoegde overeenkomst nr. 19/022 en met Ivarem de bijgevoegde overeenkomst 
aangaande de verwerking van persoonsgegeven van KSZ af te sluiten. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

De totale kostprijs voor de mededeling van de persoonsgegevens door de KSZ aan de gemeente 

komt overeen met de eenheidsprijs van een bericht in het jaar voorafgaand aan het jaar van het 
leveren van de dienst, vermenigvuldigd met het aantal dienstige inputberichten van de gemeente 
met een minimumbedrag van 335,00 euro (jaarlijks geïndexeerd) en een maximumbedrag van 
3350,00 euro (jaarlijks geïndexeerd) (BTW niet van toepassing). 

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 om de overeenkomst tussen de gemeente Willebroek en de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid goed te keuren en dit met het oog op de verwerking van 
de gegevens van rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming en dit voor de periode  
2019-2023. 
 

De gemeenteraad duidt Kathy Van Neck aan als verantwoordelijke van de gemeente voor de 
jaarlijkse opvraging van de rechthebbenden voor de periode 2019 - 2023. 
De gemeenteraad stelt Ivarem aan als informaticaleverancier waarmee de gegevens van 
rechthebbenden jaarlijks zullen uitgewisseld worden en dit voor de periode 2019 – 2023. 
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De gemeenteraad besluit om de bijgevoegde overeenkomst met Ivarem voor de 
gegevensverwerking van rechthebbenden goed te keuren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Waarnemend Algemeen Directeur Voorzitter 

 

 


