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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
28 november 2017, mits aanpassing van :  

 
Punt 5 : Vervanging raadslid in intergemeentelijke samenwerkingen :  
 
Er werd beslist om de heer Herman Moeremans te vervangen door mevrouw Marina De Wit als 
vertegenwoordiger in de vergaderingen van LOGO Mechelen. 
 
Op 28 juni 2016 heeft de gemeenteraad echter beslist om de heer Moeremans te vervangen door 
de heer Seney Ugurlu, vermits de heer Moeremans reeds als lid van de huisartsenkring in de 
vergadering vertegenwoordigd was. 
 
De beslissing om mevrouw Marina De Wit af te vaardigen in de vergaderingen van LOGO 
Mechelen dient dus ingetrokken te worden en de heer Seney Ugurlu blijft vertegenwoordiger voor 
de gemeente Willebroek (zoals beslist in de gemeenteraad van 28 juni 2016). 

 
 

2. Goedkeuren princiepsbeslissing vorming van de eerstelijnszone Klein-Brabant-Vaartland 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

 

Feiten en context 

 
Gelet op de omzendbrief ‘oproep tot de vorming van eerstelijnszones’ van minister Jo Vandeurzen; 
 
Gelet op de oproep van de Vlaamse overheid om mee uitvoering te geven aan de conclusies van de 
eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017 met als thema “De reorganisatie van de eerste lijn in 
Vlaanderen”; 
 
De lokale besturen zijn één van de cruciale verplichte partners zijn gezien de link met het lokaal 
sociaal beleid; 
 
Het gehele proces van reorganisatie loopt tot 2025, maar uiterlijk 31/12/2017 de voorstellen van 
eerstelijnszones moeten worden ingediend; 
 
Overwegende dat een eerstelijnszone tussen de 75.000 en 125.000 inwoners moet tellen; 
 
Overwegende dat er voor de coördinatie en het beheer van de eerstelijnszone een Zorgraad moet 
worden opgericht die bestaat uit vertegenwoordiging vanuit de verschillende partners, waaronder een 
vertegenwoordiger van een lokaal bestuur; 
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Overwegende dat de huidige zorgregio Mechelen opgedeeld is in drie kleinstedelijke gebieden: Lier, 
Mechelen en Boom; 
 
Overwegende dat het kleinstedelijk gebied Boom het grondgebied omvat van de gemeenten 
Aartselaar, Hemiksem, Schelle, Niel, Boom, Rumst, Willebroek, Bornem, Puurs en Sint Amands; 
 
Overwegende dat er heden in het kleinstedelijk gebied Boom twee netwerken in het kader van 
gezondheidszorg en thuiszorg bestaan die dezelfde lokale besturen bedienen, m.n. SEL TOM 
(pluralistisch samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg) en LMN Schelde-Rupel (Lokaal 
Multidisciplinair Netwerk ikv diabetes en chronische nierinsufficiëntie) 
 
Overwegende dat de werking van deze beide organisaties zal indalen in de eerstelijnszones: in 2018 
voornamelijk via personeel en vanaf 2019 via middelen; 
 
Overwegende dat SEL TOM ism de Huisartsenkringen Rupelstreek, Klein-Brabant en  Vaartland en 
het LMN Schelde-Rupel voor deze regio tot de conclusie kwamen dat één eerstelijnszone een te hoog 
inwonersaantal telt en aldus deze zone dient gesplitst te worden;  
 
Overwegende dat het voorstel van eerstelijnszone bestaat uit de gemeenten: Boom, Aartselaar, 
Schelle, Niel, Rumst Hemiksem voor eerstelijnszone Rupel en Bornem, Sint-Amands, Puurs, 
Willebroek en eventueel Londerzeel voor eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland; 
 
In een overleg met de huisartsen op 13 december is duidelijk geworden dat de lokale besturen van 
Londerzeel en Kapelle op den Bos zouden aansluiten bij de eerstelijnszone Grimbergen en de 
huisartsenvereniging uiteindelijk toch bereid is een engagement te ondertekenen voor beide 
eerstelijnszones (Grimbergen en Klein Brabant Vaartland). 
 
Gelet op het feit dat de openbare besturen niet alleen ambtelijk binnen de provinciegrenzen zijn 
georganiseerd, maar voor heel wat welzijnsmateries de dienstverlening eerder binnen de provincie en 
het arrondissement Mechelen is georganiseerd en het aangewezen is om deze grenzen te 
respecteren inzake het vormen van een eerstelijnszone; 
 
Gelet op het feit dat er een consensus moet zijn over de geografische afbakening door alle prioritaire 
partners zowel de lokale besturen als de huisartsen om een rechtsgeldige aanvraag in te dienen; 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen van de artikels 248 tot en met 264 
betreffend het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit 
 

Artikel 1: Zich te engageren om toe te treden tot de eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland, deze 
omvat de gemeenten Bornem,  Sint-Amands, Puurs en Willebroek. 

Het  engagement aan te gaan om deel te nemen aan de eerstelijnszone en een gemeenschappelijke 
visie uit te werken, samen met de verplichte en optionele partners en bij te dragen aan een nieuwe 

organisatiestructuur om op die manier de doelstellingen van de eerstelijnsconferentie uit te voeren 

 
Artikel 2: Akkoord te gaan tot ondertekenen van de bijgevoegde engagementsverklaring tbv het 
erkenningsdossier dat nog voor 31 december 2017. 
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3. Goedkeuring beheersovereenkomst tussen AGB Willebroek en gemeente Willebroek 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

 
Het college van burgemeester en schepenen besloot na te gaan welke diensten en/of activiteiten 
zouden kunnen worden verzelfstandigd. 
 
De goedkeuring van het verslag van 2 juni 2017 opgemaakt voor het college van burgemeester en 
schepenen, waarin de voor – en nadelen van de beheersvorm “autonoom gemeentebedrijf voor 
exploitatie van infrastructuren bestemd voor vrijetijdsactiviteiten en organisatie intramurale en 
extramurale vrijetijdsactiviteiten, werden afgewogen. 
 
Feiten en context 
 
De gemeenteraad heeft in zitting van 27 juni 2017 besloten tot oprichting van een autonoom 
gemeentebedrijf Willebroek. De statuten van het autonoom gemeentebedrijf Willebroek werden 
eveneens vastgesteld 
 
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding heeft het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2017 tot oprichting van een 
autonoom gemeentebedrijf Willebroek en de vaststelling van de statuten van het autonoom 
gemeentebedrijf Willebroek, goedgekeurd op 3 oktober 2017. 
 
Juridische grond 
 
Op basis van artikel 232 tot en met 244 van het gemeentedecreet waarin aan een gemeente de 
mogelijkheid wordt geboden een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid op te richten, 
wordt aan het college voorgesteld deze mogelijkheid goed te keuren. 
 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit 
 
Artikel 1 :de in bijlage toegevoegde beheersovereenkomst tussen het autonoom gemeentebedrijf 
Willebroek en de gemeente Willebroek, besproken in het college van 1 december 2017, goed te 
keuren  
 
 

HRM 

4. Aanpassing reglement tweede pensioenpijler in kader van het multi-
inrichterspensioenreglement 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Sinds 1 januari 2010 zijn gemeente en OCMW Willebroek aangesloten aan het OFP Provant in kader 
van een tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden van beide besturen. 
 
De wet van 15 mei 2014 zorgt voor een noodzakelijke wijziging in het pensioenreglement van het OFP 
Provant zodat een overeenkomst kan afgesloten worden met één of meerdere besturen die 
aangesloten zijn bij het OFP PROVANT. De overeenkomst regelt dat wanneer een contractueel 
personeelslid  zijn arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, er op wederkerige basis geen sprake is van 
uittreding in de zin van de WAP (wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het 
belastingstelsel en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid zoals gewijzigd door 
de wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen). 
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Die regeling beoogt dus een administratieve vereenvoudiging wanneer een contractant muteert naar 
een andere lokale entiteit van dezelfde moederorganisatie 
 

Feiten en context 

Wat houdt deze overeenkomst in? 
Indien een contractueel personeelslid overgaat van het gemeentebestuur naar het OCMW Willebroek 
(of omgekeerd), geeft dit aanleiding  tot een pensioennadeel voor het betrokken personeelslid. De 
door het contractueel personeelslid opgebouwde erkende diensttijd wordt voor de berekening van het 
aanvullend pensioen namelijk niet aaneensluitend mee verrekend met deze opgebouwd bij de nieuwe 
werkgever. Strikt genomen gaat het hier namelijk om twee verschillende werkgevers, waarbij de 
verworven reserves opgebouwd bij de eerste werkgever bij uitdiensttreding dienen te worden 
‘bevroren’, en de opbouw dus opnieuw vanaf nul start bij de tweede werkgever. Deze berekening is 
minder voordelig dan bij een volledig aaneengesloten opbouw. 
 
Om een dergelijk pensioennadeel te vermijden werd er in het gecoördineerd pensioenreglement van 
het OFP PROVANT een artikel 4bis ingevoegd waarin bepaald wordt dat de verworven reserves en 
erkende diensttijd opgebouwd bij het gemeentebestuur bij een onderlinge mobiliteit (dus tussen het 
gemeentebestuur, het OCMW en/of haar EVA) worden overgedragen naar de nieuwe werkgever. Dit 
geeft in de praktijk aanleiding tot een continuïteit van de erkende diensttijd en een transfer van gelden.  
 
De wet van 15 mei 2014 heeft het begrip “uittreding” hervormd. Voortaan wordt de beëindiging van 
een arbeidsovereenkomst, anders dan door overlijden of pensionering, die wordt gevolgd door het 
sluiten van een arbeidsovereenkomst met een andere werkgever die deelneemt aan hetzelfde multi-
inrichterspensioenstelsel als dat van de vorige werkgever, niet als “uittreding” beschouwd op 
voorwaarde dat er een overeenkomst bestaat tussen de werkgevers die de overname van de rechten 
en verplichtingen regelt. De circulaire 2016/13 van 5 augustus 2016 van de FSMA heeft dit 
verduidelijkt waardoor het OFP PROVANT als multi-inrichterpensioenfonds dit kan toepassen. 
 
Door middel van deze overeenkomst wensen we als werkgever te vermijden dat er een 
pensioennadeel ontstaat wanneer een contractueel personeelslid de werkgever verlaat om bij een 
andere werkgever in dienst te treden die eveneens deelneemt aan het multi-inrichterspensioenstelsel. 
De overeenkomst regelt de overname van de rechten en verplichtingen van de werkgevers ten 
aanzien van de aangeslotenen alsook de modaliteiten van de overname.   
 
De desbetreffende overeenkomst in bijlage wordt afgesloten met de andere werkgevers die gelinkt zijn 
met het gemeentebestuur. Het betreft specifiek het OCMW Willebroek (en de eventuele latere AGB’s 
en EVA’s van het bestuur die aangesloten zijn bij het OFP PROVANT die dezelfde kloofdichting met 
instapratio 30% voorziet in het pensioenreglement. 
 
Elk bestuur dient als inrichter een dergelijk besluit te nemen en vervolgens dient elke werkgever, die in 
de praktijk immers zowel een nieuwe als een vorige werkgever kan zijn, dit te handtekenen. 
 
 
De  overeenkomst zal een bijlage zijn aan het  pensioenreglement van het bestuur en gaat in op  
1 juli 2017. 
 
De nieuwe wetgeving impliceert dat het huidig pensioenreglement moet worden geactualiseerd. Het 
nieuw reglement moet eveneens worden goedgekeurd door het bestuur. Het gaat eveneens in op 1 
juli 2017.  
 

Juridische grond 

Gelet op de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel en 
van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (WAP), zoals gewijzigd door de wet van 
15 mei 2014 houdende diverse bepalingen;    
 
Gelet op de circulaire 2016/13 van het FSMA van 5 augustus 2016 dat het begrip “uittreding” 
verduidelijkt zoals gewijzigd door de wet van 15 mei 2014;  
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Overwegende dat door middel van een  overeenkomst werkgevers kunnen vermijden dat er een 
pensioennadeel ontstaat wanneer een contractueel personeelslid een werkgever verlaat om bij een 
andere werkgever in dienst te treden die eveneens deel neemt aan hetzelfde multi-
inrichterspensioenstelsel; 
 
Overwegende dat het OFP PROVANT als multi-inrichterspensioenfonds de wettelijke bepalingen dient 
toe te passen; dat het OFP ROVANT na intern besluitvorming voorstelt dat elke inrichter deze 
bepalingen toepast voor de besturen waarmee hij gelinkt is en die een gelijkaardig aansluiting hebben 
bij het OFP PROVANT, 
 
Overwegende dat bijgaande overeenkomst deze materie regelt waardoor de negatieve gevolgen van 
de uittreding voor het personeelslid worden opgeheven; 
 
Overwegende dat door deze overeenkomst de interne mobiliteit wettelijk regelt, zodat er op het vlak 
van het aanvullend pensioen, geen nadeel meer is wanneer de aangeslotene zijn 
arbeidsovereenkomst beëindigt en overstapt naar een ander gelinkt bestuur;  
 
Overwegende dat het huidig pensioenreglement moet worden aangepast aan de nieuwe wetgeving;  
 
Gelet op de toelichting zoals gegeven door het  “OFP PROVANT”; 
 
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 8/12/17. 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23/12/2009 tot toetreding tot de OFP Provant met 
ingang van 1/1/2010. 
 

Adviezen - argumenten 

Zie juridische grond. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad beslist :  
 
Artikel 1: 
De bijgaande overeenkomst betreffende de uittreding zoals voorzien in de wet van 28 april 2003 
betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel en van sommige aanvullende 
voordelen inzake sociale zekerheid (WAP), zoals gewijzigd door de wet van 15 mei 2014 houdende 
diverse bepalingen, goed te keuren; 
 
Artikel 2: 
De overeenkomst af te sluiten met de volgende besturen die als inrichter aangesloten zijn bij het multi-
inrichterspensioenfonds OFP PROVANT: 

- OCMW Willebroek. 
 
Artikel 3: 
De overeenkomst gaat in met ingang van 1 juli 2017. 
 
Artikel 4: 
De burgemeester en de secretaris worden gemandateerd om namens het gemeentebestuur de 
overeenkomst te ondertekenen. 
 
Artikel 5: 
Het bijgaand pensioenreglement van het OFP PROVANT goed te keuren. Het vervangt het vorig 
pensioenreglement vanaf 1 juli 2017. 
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Financiën 

5. OCMW budgetwijziging 1/2017 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

Vanaf financieel boekjaar 2014 treedt het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 
betreffende de beheers- en beleidscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn werking. Dat betekent dat alle gemeenten, provincies, OCMW's, 
autonome gemeente- en provinciebedrijven en OCMW-verenigingen van publiek recht (met 
uitzondering van de ziekenhuisverenigingen) een meerjarenplan 2014-2019 en een budget 2014 
moeten opstellen volgens die nieuwe regels. 
Het budget 2017 en het meerjarenplan 2014 - 2022 werden vastgesteld in de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn van 19 december 2016. De gemeenteraad gaf haar goedkeuring op 20 december 2016.  
 
 
Feiten en context 
  
De wijziging van het budget heeft een aanpassing van de autofinancieringsmarge tot gevolg, waardoor het 
meerjarenplan  moet gewijzigd worden. 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk  
Welzijn en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 52,146 tot en met 159, 270 §1 en §2. 
Gelet op het besluit van 3 april 2009 van de Vlaamse regering houdende de uitvoering en de inwerkingtreding  
van 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. 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk Welzijn (BBC). 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere  
voorschriften, de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van de rekeningstelsels van de gemeente,  
de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
 
Adviezen  
 
Na besprekingen van de budgetwijziging 2017 op het managementteam van 29 november  2017 geeft het  
MAT een positief advies. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Nvt  
 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, Claudia 
Ceurstemont, Luc Spiessens, Michel Eeraerts, Seney Ugurlu, Lars Van Aken, Irena Hermans, 
Marina De Wit 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Maaike Bradt, Ronald Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, Jan 
Van Lerberghe, Murat Oner, Rudi Kennes, Carla Steenackers 
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Voor de fractie Onafhankelijk raadslid onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Vlaams Belang stemmen tegen: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging nr. 1/2017 goed. 
Voor 2017 genereert budgetwijziging nr. 1/2017 een autofinancieringsmarge van - € 526.334. 
De gemeenteraad stemt over de budgetwijziging in zijn geheel. 
 
Artikel 1 : De budgetwijziging 2017 wordt vastgesteld en goedgekeurd zoals voorgesteld in bijlage. 
 

    
Start 2017 Wijziging  Nieuw resultaat 

2017 

          

Exploitatiebudget Uitgaven 20 776 219 -402 220 20 373 999 

  Ontvangsten 21 781 069 -941 394 20 839 675 

  Resultaat 1 004 850 -539 174 465 676 

          

Investeringsbudget Uitgaven 1 135 057 -232 033 903 024 

  Ontvangsten 0 763 255 763 255 

  Resultaat -1 135 057 995 288 -139 769 

          

Liquiditeitenbudget Uitgaven 1 763 010 -7 840 1 755 170 

  Ontvangsten 0 0 0 

  Resultaat -1 763 010 7 840 -1 755 170 

          

Budgettair resultaat   -1 893 217 463 954 -1 429 263 

Gecumuleerd budgettair 
resultaat vorig boekjaar     3 112 060 736 049 3 848 109 

          

Gecumuleerd budgettair 
resultaat    1 218 843 1 200 003 2 418 846 

Bestemde gelden   564 280 338 745 903 025 

Resultaat op kasbasis   654 563 861 258 1 515 821 

     Autofinancieringsmarge   5 000 -531 334 -526 334 

          

Financieel draagvlak   1 318 730 -537 169 781 561 

Exploitatieontvangsten   21 781 069 -941 394 20 839 675 

Exploitatie uitgaven exl. 
nettokosten schulden   20 462 339 -404 225 20 058 114 

Exploitatie uitgaven    20 776 219 -402 220 20 373 999 

Nettokosten schulden   313 880 2 005 315 885 

          

netto periodieke 
leningsuitgaven   1 313 730 -5 835 1 307 895 

Aflossingen   999 850 -7 840 992 010 

Kosten van schulden   313 880 2 005 315 885 
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6. OCMW budget 2018 

Voorgeschiedenis 

Vanaf financieel boekjaar 2014 treedt het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 
betreffende de beheers- en beleidscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn in werking. Dat betekent dat alle gemeenten, provincies, OCMW's, 
autonome gemeente- en provinciebedrijven en OCMW-verenigingen van publiek recht (met 
uitzondering van de ziekenhuisverenigingen) een meerjarenplan 2014-2019 en een budget 2017 
moeten opstellen volgens die nieuwe regels. 
Het oorspronkelijk budget 2014 en het meerjarenplan 2014 - 2019 werden vastgesteld in de  
Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 december 2013. De gemeenteraad gaf haar  
goedkeuring op 17 december 2013. 
Het budget 2018 en het meerjarenplan 2014 -2022 werden vastgesteld in de Raad voor Maatschappelijk  
Welzijn van 19 december 2016. De gemeenteraad gaf haar goedkeuring op 20 december 2016. 
 
 
Feiten en context 
  
Wijzigende economische en sociale omstandigheden geven de noodzaak om het budget 2018 aan te passen. 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk  
Welzijn en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 52,146 tot en met 159, 270 §1 en §2. 
Gelet op het besluit van 3 april 2009 van de Vlaamse regering houdende de uitvoering en de inwerkingtreding  
van 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. 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus  
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk Welzijn (BBC). 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere  
voorschriften, de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van de rekeningstelsels van de gemeente, de 
provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
 
Adviezen  
 
Na besprekingen van het budget 2018 op het managementteam van 29 november 2017 geeft het MAT een  
positief advies. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
nvt 
 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, Claudia 
Ceurstemont, Luc Spiessens, Michel Eeraerts, Seney Ugurlu, Lars Van Aken, Irena Hermans, 
Marina De Wit 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Maaike Bradt, Ronald Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, Jan 
Van Lerberghe, Murat Oner, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Vlaams Belang stemmen tegen: Dirk De Smedt 
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Voor de fractie Groen stemmen tegen: Thierry Serrien 

De gemeenteraad keurt het budget 2018 goed. 

 
Artikel 1 : Het budget 2018 wordt vastgesteld en goedgekeurd zoals voorgesteld in bijlage. 
 
De gemeentelijke bijdrage bedraagt € 4.994.279 voor 2018 
 

    

Budget 

2018 

      

exploitatiebudget uitgaven 21.333.540 

  ontvangsten 22.064.460 

  Totaal 730.920 

investeringsbudget uitgaven 959.300 

  ontvangsten  180.000 

  Totaal -779.300 

liquiditeitenbudget uitgaven 1.017.740 

  ontvangsten  0 

  Totaal -1.017.740 

      

Budgettair resultaat   -1.066.120 

Gecumuleerd budgettair 

resultaat    2.418.845 

gecumuleerd budgettair 
resultaat    1.352.725 

bestemde gelden   959.300 

resultaat op kasbasis   393.425 

      

Autofinancieringsmarge   -286.820 

      

financieel draagvlak   1.022.660 

exploitatieontvangsten   22.064.460 

exploitatieuitgaven exl. 

nettokosten schulden 
  21.041.800 

exploitatieuitgaven    21.333.540 

nettokosten schulden   291.740 

      

netto periodieke 

leningsuitgaven   1.309.480 

Aflossingen   1.017.740 

Kosten van schulden   291.740 

 
 

7. OCMW meerjarenplan 2014-2023 

Voorgeschiedenis 
 
Het budget 2014 en het meerjarenplan 2014 - 2019 werden vastgesteld in de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn van 16 december 2013. De gemeenteraad gaf haar goedkeuring op 17 december 2013 
 
 
Feiten en context 
 
Wijzigende economische en sociale omstandigheden geven de noodzaak om het meerjarenplan aan te 
passen. Bovendien werd de beslissing genomen om net zoals de gemeente een meerjarenplan in te dienen 
tot en met 2023. De negatieve autofinancieringsmarge van de jaarrekening 2014 wordt door een positieve 
autofinancieringsmarge van de volgende financiële boekjaren weggewerkt.  
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Het meerjarenplan 2014 -2023 voldoet aan de voorwaarden van de autofinancieringsmarge. Het laatste jaar 
is positief en de som van de autofinancieringsmarges is eveneens positief. 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 52,146 tot en met 159, 270 §1 en §2. 
Gelet op het besluit van 3 april 2009 van de Vlaamse regering houdende de uitvoering en de inwerkingtreding 
van 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. 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk Welzijn (BBC). 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften, de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van de rekeningstelsels van de gemeente, de 
provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
 
Adviezen  
 
Na besprekingen van de wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2023  op het managementteam van 29 
november 2017 geeft het MAT een positief advies. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Nvt 
 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, Claudia 
Ceurstemont, Luc Spiessens, Michel Eeraerts, Seney Ugurlu, Lars Van Aken, Irena Hermans, 
Marina De Wit 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Maaike Bradt, Ronald Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, Jan 
Van Lerberghe, Murat Oner, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Vlaams Belang stemmen tegen: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Thierry Serrien 

Artikel 1 : De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2014 – 2023 goed . Het document wordt 
toegevoegd als bijlage. 
De gemeentelijke bijdrage bedraagt :  
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

4994279 5494628 5635115 5599840 5651244 5902941 
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    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

                        

exploitatiebudget uitgaven 17.751.401 17.791.448 18.569.403 20.373.999 21.333.540 21.574.503 21.837.264 22.010.094 22.196.957 22.411.675 

  ontvangsten 18.563.798 19.314.311 20.597.813 20.839.675 22.064.460 22.648.062 22.939.813 23.038.053 23.249.780 23.651.349 

  Totaal 812.397 1.522.863 2.028.410 465.676 730.920 1.073.559 1.102.549 1.027.959 1.052.823 1.239.674 

investeringsbudget uitgaven 439.727 8.275.291 2.764.036 903.024 959.300 323.500 301.000 200.000 241.000 208.000 

  ontvangsten  1.702.500 6.950.000 883.474 763.255 180.000 410.000 0 0 0 0 

  Totaal 1.262.773 -1.325.291 -1.880.562 -139.769 -779.300 86.500 -301.000 -200.000 -241.000 -208.000 

liquiditeitenbudget uitgaven 2.091.436 1.975.381 911.802 1.755.170 1.017.740 1.044.310 1.071.755 1.100.115 1.129.423 1.160.713 

  ontvangsten  154.723 2.000 2.223.571 0 0 0 0 0 0 0 

  Totaal -1.936.713 -1.973.381 1.311.769 -1.755.170 -1.017.740 -1.044.310 -1.071.755 -1.100.115 -1.129.423 -1.160.713 

                        

Budgettair resultaat   138.457 -1.775.809 1.459.616 -1.429.263 -1.066.120 115.749 -270.206 -272.156 -317.600 -129.039 

Gecumuleerd budgettair 
resutaat vorig boekjaar   

  
4.025.845 4.164.302 2.388.492 3.848.109 2.418.845 1.352.725 1.468.474 1.198.268 926.112 608.512 

gecumuleerd budgettair 
resultaat  

  
4.164.302 2.388.492 3.848.109 2.418.846 1.352.725 1.468.474 1.198.268 926.112 608.512 479.473 

bestemde gelden   2.079.000 0 90.900 903.025 959.300 323.500 301.000 200.000 241.000 208.000 

resultaat op kasbasis   2.085.302 2.388.492 3.757.209 1.515.821 393.425 1.144.974 897.268 726.112 367.512 271.473 

                        

Autofinancieringsmarge   -259.166 492.417 1.116.608 -526.334 -286.820 29.249 30.794 -72.156 -76.600 78.961 

                        

financieel draagvlak   1.277.051 1.933.837 2.358.284 781.561 1.022.660 1.343.994 1.351.364 1.254.024 1.254.463 1.417.524 

exploitatieontvangsten   18.563.798 19.314.311 20.597.813 20.839.675 22.064.460 22.648.062 22.939.813 23.038.053 23.249.780 23.651.349 

exploitatieuitgaven exl. 
Nettokosten schulden 

  
17.286.747 17.380.474 18.239.529 20.058.114 21.041.800 21.304.068 21.588.449 21.784.029 21.995.317 22.233.825 

exploitatieuitgaven    17.751.401 17.791.448 18.569.403 20.373.999 21.333.540 21.574.503 21.837.264 22.010.094 22.196.957 22.411.675 

nettokosten schulden   464654 410.974 329.874 315.885 291.740 270.435 248.815 226.065 201.640 177.850 

                        

netto periodieke 
leningsuitgaven 

  
1.536.217 1.441.420 1.241.676 1.307.895 1.309.480 1.314.745 1.320.570 1.326.180 1.331.063 1.338.563 

Aflossingen   1.071.563 1.030.446 911.802 992.010 1.017.740 1.044.310 1.071.755 1.100.115 1.129.423 1.160.713 

Kosten van schulden   464.654 410.974 329.874 315.885 291.740 270.435 248.815 226.065 201.640 177.850 
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Sofie Deloof (raadslid, N-VA) komt de zitting binnen. 

8. Gemeente Willebroek - Budgetwijziging nr. 1/2017 in BBC 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeenteraad stelde het budget 2017 vast in zitting van 20 december 2016. 
 

Feiten en context 

Het budget 2017 dient te worden gewijzigd om de continuïteit en de goede werking te verzekeren. 
 

Juridische grond 

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

Adviezen - argumenten 

Op 29 november 2017 heeft het managementteam, in overeenstemming met art. 93 van het 
gemeentedecreet, overlegd over het ontwerp van budgetwijziging en hiervoor positief advies gegeven. 
 
Tevens werd, in overeenstemming met art. 87 §4 van het gemeentedecreet, overlegd over een 
verklarende nota van de gemeentesecretaris.  
 
Het ontwerp van budgetwijziging nr. 1/2017 werd voorgelegd aan de raadscommissie financiën op  
13 december 2017. 
 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, Claudia 
Ceurstemont, Luc Spiessens, Michel Eeraerts, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, 
Irena Hermans, Marina De Wit 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Maaike Bradt, Ronald Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, Jan 
Van Lerberghe, Murat Oner, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Vlaams Belang stemmen tegen: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Thierry Serrien 

De gemeenteraad besluit - op basis van het meerjarenplan - budgetwijziging nr. 1/2017 goed te 
keuren. 
 
Voor 2017 genereert budgetwijziging nr. 1/2017 een resultaat op kasbasis van € 11.549.900,00 en 
een positieve autofinancieringsmarge van € 2.673.949,00 . 
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9. Gemeente Willebroek - Budget 2018 en MJP 2018-2023 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. 
 
Het directe gevolg hiervan zijn een budget en meerjarenplan, die zowel naar vorm als naar inhoud een 
fundamentele wijziging met zich meebrengen. Voortaan zijn er twee verplichte 
rapporteringsdocumenten  
(budget en meerjarenplan) dewelke in bijlage worden toegevoegd.  
 
Een belangrijke wijziging in de BBC is het feit dat er voortaan een dubbel financieel 
evenwichtscriterium moet aangetoond worden. Dit wordt uitvoerig toegelicht in het meerjarenplan 
2018-2023 
 
Gelet op de nieuwe wijze van begroten (transactiebasis) en de korte tijdspanne waarover het 
meerjarenplan loopt heeft de toezichthoudende overheid ermee ingestemd dat het structureel 
evenwicht pas dient aangetoond te worden op het einde van de planperiode. 
 

Juridische grond 

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

Adviezen - argumenten 

Op 29 november 2017 heeft het managementteam, in overeenstemming met art. 93 van het 
gemeentedecreet, overlegd over het ontwerp van budget 2018 en meerjarenplan 2018-2023 en 
hiervoor positief advies gegeven. 
 
Tevens werd, in overeenstemming met art. 87 §4 van het gemeentedecreet, overlegd over een 
verklarende nota van de gemeentesecretaris.  
 
Het ontwerp van budget 2018 en meerjarenplan 2018-2023 werd voorgelegd aan de raadscommissie 
financiën op 13 december 2017. 
 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, Claudia 
Ceurstemont, Luc Spiessens, Michel Eeraerts, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, 
Irena Hermans, Marina De Wit 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Maaike Bradt, Ronald Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, Jan 
Van Lerberghe, Murat Oner, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid onthouden zich: Kevin Eeraerts 
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Voor de fractie Vlaams Belang stemmen tegen: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Thierry Serrien 

De gemeenteraad besluit om budget 2018 en meerjarenplan 2018-2023 goed te keuren. 
 
Het meerjarenplan 2018-2023 genereert, zoals vereist, voor 2023 een positieve 
autofinancieringsmarge van € 1.645.796,00. 
 

 
Griet Reyntiens (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 

10. Retributiereglement op het parkeren in zones met beperkte parkeertijd 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de gemeenteraad van 15 december 2015  is het retributiereglement op het parkeren in zones met 
beperkte parkeertijd voor de periode beginnend  1 januari 2015 en eindigend 31 december 2019 
goedgekeurd. 
 

Feiten en context 

In de gemeenteraad van 15 december 2015 is het retributiereglement op het parkeren in zones met 
beperkte parkeertijd voor de periode beginnend 1 januari 2015 en eindigend 31 december 2019 
goedgekeurd. 
 
Op verzoek van bouwen en wonen, komt er een aanvulling op het retributiereglement. Deze 
aanvulling betreft het toevoegen van alle openbare parkeerplaatsen t.h.v. het kerkhof 
Dendermondsesteenweg. 
 
Artikel 2: 
De zones voor parkeren in een zone met beperkte parkeertijd worden door de gemeenteraad 
aangeduid en van de vereiste verkeersboden voorzien. 
Het betreft hier de volgende straat en openbare parkeerplaatsen: 

- Schoolweg van huisnummer 1 tot 26 
- Openbare parkeerplaatsen aan de gemeentelijke bibliotheek (Schoolweg 1A) haaks op de 

Schoolweg 
- Alle openbare parkeerplaatsen t.h.v. het kerkhof Dendermondsesteenweg. 

 

Juridische grond 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 

Adviezen - argumenten 

Advies Mobiliteit d.d. 03/10/2017:  
De blauwe zone die werd ingesteld na de heraanleg van de Dendermondsesteenweg werd nog niet 
opgenomen in het retributiereglement op het parkeren in zonen met beperkte parkeertijd. 
Artikel 2 dient aangevuld te worden met de ‘openbare parkeerplaatsen t.h.v. het kerkhof Willebroek / 
Dendermondsesteenweg zn.” 
 
De financiële dienst stelt voor de aanpassingen in het retributiereglement op het parkeren in zones 
met beperkte parkeertijd zoals beschreven, goed te keuren. 
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Besluit: Unaniem 

Artikel  1: De gemeenteraad besluit de volgende wijzigingen in het retributiereglement op het parkeren 
in zones met beperkte parkeertijd goed te keuren: 
 

a) In het retributiereglement op het parkeren in zones met een beperkte parkeertijd wordt in 
artikel 2,  alle openbare parkeerplaatsen t.h.v. het kerkhof Dendermondsesteenweg 
toegevoegd. 

 
 

11. Reglement belasting gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de gemeenteraad van 16 december 2014 werd het reglement belasting op de onroerende 
voorheffing goedgekeurd. 
 
Op 18 november 2016 heeft de Vlaamse Regering het decreet over de vernieuwde taakstelling en 
gewijzigde financiering van de provincies (B.S. van 13 december 2016) bekrachtigd en afgekondigd. 
 

Feiten en context 

Met de invoering van het decreet van 18 november 2016, houdende de vernieuwde taakstelling en de 
gewijzigde financiering van de provincies (B.S. van 13 december 2016), wijzigt door een inkrimping 
van het takenpakket van de provincies, ook de financiering van het Gewest, de provincies en de 
gemeenten. 
 
Om de overheveling van persoonsgebonden taken, bevoegdheden en instellingen naar het Vlaamse 
en gemeentelijke bestuursniveau te kunnen financieren, voorziet het decreet in een gedeeltelijke 
integratie van de provinciale opcentiemen onroerende voorheffing in de Vlaamse basisheffing. 
Vandaar dat de Vlaamse basisheffing vanaf het aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5% naar 3,97% voor het 
basistarief (een verhoging met factor 1.588) en van 1,6% naar 2,54% voor het sociaal tarief. 
 
Het decreet van 18 november 2016 bevat ook bepalingen over de gemeentelijke opcentiemen op de 
onroerende voorheffing. De gemeenten moeten hun aantal opcentiemen op de onroerende 
voorheffing omrekenen om bij een verhoging van de Vlaamse gewesttarieven (van 2,5 tot 3,97%) 
hetzelfde bedrag te ontvangen als met het huidige aantal gemeentelijke opcentiemen. Doen zij dat 
niet, dan zullen hun opbrengsten uit de onroerende voorheffing in dezelfde verhouding stijgen als de 
nieuwe gewesttarieven.  
 
Concreet moeten de huidige gemeentelijke opcentiemen voor een status quo van de ontvangsten 
gedeeld worden door een conversiefactor van 1,588. Om deze status quo te bewerkstelligen heeft de 
financiële dienst een herberekening gemaakt op basis van de conversiefactor 1.588. 
 
De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing bedroegen 1.575. De nieuwe 
opcentiemen worden als volgt berekend: 1.575 / 1,588 = 991,8136. De opcentiemen worden afgerond, 
zoals beschreven in het decreet van 18 november 2016, en vastgesteld op 992. 
 

Juridische grond 

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet; 
 
Gelet op artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op de artikelen 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 3°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
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Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit; 
 
Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde 
financiering van de provincies; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement d.d. 16 december 2014. 
 
Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de 
basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 stijgt 
van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen;  
 
Overwegende dat het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de 
gemeenten verplicht om hun gemeentelijke opcentiemen dientengevolge aan te passen: “Voor iedere 
gemeente van het Vlaamse Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de 
opbrengst van de gemeentelijk opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt 
niet verhogen ten opzichte van het vorige aanslagjaar”;  
 
Overwegende dat de gemeente om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het 
aanslagjaar 2017 haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 moet delen door 1,588. 
 

Adviezen - argumenten 

De financiële dienst stelt voor het reglement belasting gemeentelijke opcentiemen op de onroerende 
voorheffing, met daarin de wijziging van de opcentiemen van 1.575 naar 992 goed te keuren.  

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad beslist :  
 
Artikel  1: De gemeenteraad keurt de invoering, met ingang van 1 januari 2018 en voor een termijn 
eindigend op 31 december 2019, van het gewijzigde reglement belasting gemeentelijke opcentiemen 
op de onroerende voorheffing goed; 
 
Artikel 2: De gemeentelijke opcentiemen worden gewijzigd van 1.575  naar 992; 
 
Artikel 3: Indien er gedurende het openbaar onderzoek geen bezwaren worden ingediend, is deze 
verordening definitief en wordt ze aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
 

12. Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van fietszenders 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Tot en met 15 januari 2017 konden inwoners van Willebroek na oproep van de burgemeester een 
fietszender bestellen tegen een goedkoop tarief van 10 euro per zender. 
 
In de eerste fase werden er 36 zenders geleverd en geplaatst. 
 
In de tweede fase moesten nog 348 zenders geleverd en geplaatst worden. 
 
Medio 2017 werden zenders geleverd maar de testresultaten van deze zenders waren niet voldoende.  
Aan de leverancier werd gevraagd naar alternatieve oplossingen. 
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In het college van burgemeester en schepenen d.d. 29 september 2017 werd beslist om:  
 
- de verkoopprijs van de fietszenders  in de derde fase, vanaf 1 januari 2018 voor de inwoners van 
Willebroek vast te stellen op 25 euro per zender. Hiervoor dient een retributiereglement opgesteld te 
worden;   
- de plaatsingskost die door de fietsenhandelaars aangerekend kan  worden vast te stellen op 8 euro 
per zender; 
- om een lastenovereenkomst op te maken met de fietsenhandelaars en Ecoso  vzw om de 
samenwerking, de verkoopprijs en plaatsingsprijs vast te leggen. 
 
Medio november we werden nieuwe zenders geleverd overeenkomstig de bepalingen van het bestek 
van de politiezone Mechelen Willebroek. 
 
De fietsenzenders werden geleverd op 23 november 2017. Na de plaatsing van de zenders in fase 2, 
worden de zenders in fase 3 te koop aangeboden via de fietsenhandelaars en het gemeentebestuur.  
 

Feiten en context 

In het college van burgemeester en schepenen d.d. 29 september 2017 werd beslist om:  
 

- de verkoopprijs van de fietszenders  in de derde fase, vanaf 1 januari 2018 voor de inwoners 
van Willebroek vast te stellen op 25 euro per zender.   

 
- indien de zender geplaatst wordt door de fietsenhandelaars is een plaatsingskost van 8 euro 

per zender verschuldigd. 
 
In het retributiereglement word de verkoopprijs van 25 euro per fietszender opgenomen. 
 

Juridische grond 

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet; 
 
Gelet op het feit dat het ter beschikking stellen van fietszenders op verzoek van belanghebbenden 
kosten veroorzaakt voor de gemeente en het derhalve past dat belanghebbende deze kosten 
vergoedt; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente. 
 

Adviezen - argumenten 

De financiële dienst stelt voor het retributiereglement voor het ter beschikking stellen van fietszenders 
goed te keuren. 
 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad beslist :  
 
Artikel  1: De gemeenteraad keurt de invoering van een retributiereglement voor het ter beschikking 
stellen van fietszenders goed, met ingang van 1 januari 2018 en voor een termijn eindigend op 31 
december 2019; 
 
Artikel 2: De verkoopprijs van de fietszenders bedraagt 25 euro; 
 
Artikel 3: Indien er gedurende het openbaar onderzoek geen bezwaren worden ingediend, is deze 
verordening definitief en wordt ze aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
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Bouwen en wonen 

Lokale economie 

13. aanpassing gemeentelijk handelskernversterkend subsidiereglement 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de gemeenteraad van 23 mei 2017 werd het gemeentelijk handelskernversterkend 
subsidiereglement goedgekeurd. 
 
In de collegezitting van 5 mei 2017 neemt het college kennis van de oproep premiestelsels 
kernwinkelgebied vanuit Vlaanderen en wordt er besloten dat de gemeente Willebroek een aanvraag 
indient bij de Vlaamse Overheid – Agentschap Innoveren en Ondernemen om Vlaamse cofinanciëring 
te bekomen voor de subsidies: herlokalisatie van een bestaande handelszaak naar het 
kernwinkelgebied en gevelrenovatie van een handelspand in het kernwinkelgebied. 
 

Feiten en context 

In de collegezitting van 5 mei 2017 neemt het college kennis van het gemeentelijk 
handelskernversterkend subsidiereglement én de oproep premiestelsels kernwinkelgebied vanuit 
Vlaanderen. 
 
In de gemeenteraad van 23 mei 2017 wordt het gemeentelijk handelskernversterkend 
subsidiereglement goedgekeurd. Het reglement treedt in werking op 1/09/2017 en eindigt op 
31/08/2020. 
 
Op 29 mei 2017 dient het gemeentebestuur via de dienst lokale economie per brief en per e-mail een 
aanvraag in voor de subsidiëring ‘premiestelsels kernwinkelgebied’ bij het Agentschap Innoveren en 
Ondernemen. 
 
Vervolgens ontvangt de gemeente op 17 oktober 2017 een brief van het Agentschap Innoveren en 
ondernemen met de toekenning van een subsidie van maximaal €52500 voor ons project en de 
bijhorende voorwaarden opgenomen in het ministerieel besluit daaromtrent. 
 
Vanuit de dienst lokale economie wordt bijkomende feedback/ verduidelijking gevraagd op 24 oktober 
2017.  
 
De voorwaarden vermeld in het ministerieel besluit en de toekenningsbrief brengen aanpassingen aan 
het huidig reglement mee m.n. wijzigingen van de subsidieerbare kosten/werken die in aanmerking 
komen en wijziging van de looptijd. 
Voor de subsidies met cofinanciering vanuit Vlaanderen zijn werken en kosten enkel subsidieerbaar 
wanneer ze betrekking hebben op goederen die onroerend worden door bestemming. Ook de looptijd 
van het reglement dient dan aangepast te worden, met uiterlijke inwerkingtreding op 1 januari 2018. 
 

Juridische grond 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikels 42 tot 43 betreft de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. 
 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57 betreft de 
bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen. 
 
Strategisch commercieel plan voor de detailhandel in Willebroek. 
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Collegebeslissing van 6 februari 2015 betreft finaal rapport strategisch commercieel plan. 
 
Meerjarenplanning 2017-2020 economie goedgekeurd in gemeenteraad van 20 december 2016. 
 
Oproep premiestelsel kernwinkelgebied 2017 vanuit Vlaanderen – Agentschap Innoveren en 
Ondernemen. 
 
Collegebeslissing van 5 mei 2017 betreft inschrijving oproep premiestelsel kernversterking en het 
gemeentelijk handelskernversterkend subsidiereglement. 
 
Gemeenteraad van 23 mei 2017 betreft de goedkeuring van het gemeentelijke 
handelskernversterkend subsidiereglement voor de periode 1 september 2017 tot en met 31 augustus 
2020. 
 
Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie aan de gemeente Willebroek voor de 
uitvoering van het project PREM.2017.002. en de voorwaarden opgenomen in de handleiding 
‘premiestelsels kernwinkelgebied en de toekenningsbrief van 16 oktober 2017 verstuurd door 
Agentschap Innoveren en Ondernemen  
 
Het ontwerpdossier voor de aanpassing van het gemeentelijk handelskernversterkend 
subsidiereglement werd ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen 
in de zitting van 24 november 2017 
 

Adviezen - argumenten 

Argumentatie Lokale Economie 
In de toekenningsbrief en het ministerieel besluit omtrent het subsidieproject premiestelsels 
kernversterking aan onze gemeente staan enkele nieuwe/ gewijzigde bepalingen opgenomen 
betreffende de subsidieerbare werken en looptijd/ingang van de subsidie.  Hierdoor dienen we de 
subsidies herlokalisatie en gevelrenovatie in het gemeentelijk reglement aan te passen om gebruik te 
kunnen maken van deze cofinanciering.  Aan de starterssubsidie moet er inhoudelijk niets veranderd 
worden, aangezien hiervoor geen cofinanciering vanuit Vlaanderen is.  We maken van de gelegenheid 
gebruik om een aantal andere puntjes in het regelement die mogelijk voor ‘interpretatie’ vatbaar waren 
te optimaliseren.  Het aangepaste reglement dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad zodat 
het in werking kan treden tegen de uiterlijke startdatum van het project 01/01/2018. 
Het huidige reglement dat in werking is sinds 1 september 2017, loopt dan tot 31 december 2017 (in 
plaats van tot 31/08/2020)  
 
Adviezen werden aan de betrokken diensten (financiële dienst, communicatie en ruimtelijke ordening) 
gevraagd op 6 november 2017: 
 
Communicatie 6/11/2017: 
Misschien kan op het reglement ineens het nieuwe logo geplaatst worden en dient het logo van 
Vlaanderen er ook niet bij ? 
 
Financiële dienst 16/11/2017: 
Positief advies. Gezien de subsidies jaar overschrijdend kunnen uitbetaald worden, dient telkens bij de 
opmaak van het budgetvoorstel rekening gehouden te worden met de subsidies die zijn toegezegd, 
maar in dat jaar nog niet zijn uitbetaald. Anders kan er in het jaar erna budgettekort dreigen. 
Ook dient in het jaar na het aflopen van de subsidie (Vandaag eindigt subsidie op 31/12/2020. Dus 
betreft mijn opmerking het budgetjaar 2021 voordat alle rekeningen inzake een einde nemen.) nog 
voldoende budget geplaatst te worden zodat alle aangegane verplichtingen jegens handelaars en 
ondernemingen kunnen nagekomen worden.  
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Financiële gevolgen & communicatie 

De subsidies zijn binnen de perken van de kredieten op het budget geraamd op: 

Subsidie Actieplan AR 2017 2018 2019 2020 

Starters LEEF005007003 6493
000 

€12000 €12000 €12000 - 

Herlokalisatie/verhui
s-winkels 
aantrekken in juiste 
marktsegment 

LEEF005007002 6492
00 

€10000 €12500 €12500 - 

Gevelrenovatie LEEF005008005 6492
00 

€10000 €10000 €10000 €10000 

 
Goedkeuring van het subsidiereglement, budgetwijzigingen en steun vanuit Vlaanderen kan mogelijk 
een aanpassing/verschuiving van de nodige kredieten op beleidsdoelstelling LEEF005 (voor 2017-
2019/2020) met zich meebrengen. Dit hangt ook af van het succes van het subsidiereglement. 
 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit 
 
Artikel 1 
Kennis te nemen van de toekenning subsidie project PREM.2017.002 – oproep premiestelsels 
kernwinkelgebied aan de gemeente Willebroek. 
 
Artikel 2 
Goedkeuring te verlenen aan het aangepast gemeentelijk handelskernversterkend subsidiereglement 
in bijlage (bijlage: ontwerp gemeentelijk handelskernversterkend subsidiereglement vanaf 01.01.2018).  

Dit reglement vervangt het gemeentelijk handelskernversterkend subsidiereglement van 23 mei 2017. 
 
 

Openbare werken 

14. CVBA Inter-Regies - Beslissing tot uittreding 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Met schrijven van 10 november 2017 wordt ons bestuur formeel gevraagd de uittredingsprocedure uit 
Inter-Regies op te starten.  
 

Feiten en context 

De gemeente is aandeelhouder van cvba Inter-Regies met één aandeel ter waarde van €24,79. 
 
Infrax cvba en Eandis System Operater cvba treffen momenteel de nodige voorbereidingen om in de 
toekomst als één gefuseerde vennootschap verder op te treden voor hun Opdrachthoudende 
Verenigingen. De formalisering en realisatie van de fusie tussen beide werkmaatschappijen is, onder 
voorbehoud van het verkrijgen van een gunstige beoordeling door de Belgische 
Mededingingsautoriteiten, gepland in de loop van juni 2018. De versmelting van beide bedrijven 
betekent een hertekening van de huidige structuren met effect op het deelnemerschap en de 
vertegenwoordiging binnen koepelorganisaties. In dit kader en aansluitend bij de Visienota van de 
Vlaamse Regering, in combinatie met de verdere regionalisering van het energielandschap, is 
deelname van de Vlaamse zuivere distributienetbeheerders (DNB’s) in de schoot van structurele 
nationale overlegplatformen zoals Inter-Regies en intermixt wat betreft de sectoren elektriciteit en 
aardgas de facto niet langer noodzakelijk.  
 



 

23 
 
 

Gelet op de intentie tot uittreding van de andere niet-gemeentelijke Vlaamse leden van Inter-Regies, 
alsook de evolutie binnen de zuivere tele- en kabelcommunicatie sector, sector waar het formele 
overleg ook binnen een andere structuur kan plaatsvinden. 
 
De uittreding uit cvba Inter-Regies heeft een beperkte impact voor de gemeente.     
 

Juridische grond 

Het gemeentedecreet en in het bijzonder artikel 43 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad. 
 
Het feit dat Integan lid is van Inter-Regies binnen de sector exploitatie van tele- en 
kabelcommunicatie, sector waarbinnen bovengenoemde DNB’s ook actief zijn.  
 
De gemeente is rechtstreeks aandeelhouder van cvba Inter-Regies en dit via Integan. 
 

Adviezen - argumenten 

NVT 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 
 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
principieel om uit te treden uit cvba Inter-Regies en om de uittredingsprocedure die daartoe moet 
leiden, op te starten na 1 januari 2018. 
 
Artikel 2 
het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen om de nodige beslissingen te nemen tot 
uitvoering van de onderhavige principebeslissing, zoals onder meer de aanstelling van een expert in 
het kader van de uittredingsprocedure en het verlenen van mandaat aan lntegan om namens de 
gemeente de beslissing tot uittreding aan lnter-Regies te betekenen. 
 

Artikel 3  
het college van burgemeester en schepenen te gelasten een afschrift van deze beslissing over te 
maken aan het secretariaat van lntegan, Boombekelaan 14 te Antwerpen - Hoboken. 

 
 

15. Goedkeuring overname bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen, 
investeringen en onderhoud openbare verlichting door de distributienetbeheerder Iverlek 
en Bijhorend Reglement 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De Gemeente Willebroek neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek. 
 
Sedert eind 2004 behoren de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen tot de eigendom van de 
distributienetbeheerder.  De exploitatie van de openbare verlichting maakt als 
openbaredienstverplichting deel uit van de activiteit ‘netbeheer elektriciteit’.  Deze exploitatiekosten 
kunnen hierdoor worden opgenomen in het distributienettarief.   
 



 

24 
 
 

De activiteiten met betrekking tot de openbare verlichting die niet onder deze 
openbaredienstverplichting valt, wordt beschouwd als een nevenactiviteit.  Dit is een niet-
gereguleerde activiteit waarvoor een vergoeding (aan kostende prijs) wordt aangerekend aan de 
deelnemers.   
 
De deelnemers van Iverlek hebben in december 2004 naar aanleiding van de overname (aankoop) 
door de distributienetbeheerder van de openbare verlichtingsnetten via gemeenteraadsbesluit de 
beheersoverdracht rond de activiteit openbare verlichting bevestigd/beslist.  Statutair werd 
ingeschreven dat deze beheersoverdracht voor de activiteit steeds herroepbaar is.   
 
Stand van zaken huidige OV-park binnen de Gemeente Willebroek: 
 
Het gemeentelijk OV-park is sterk verouderd: 45,2 % van de verlichtingstoestellen en 67,0 % van de 
steunen is ouder dan 15 jaar.  Per einde juni 2017 bestond het OV-park uit: 

- 10,8 % natrium lagedruklampen 
- 77,1 % hogedruklampen 
- 9,6 % metaalhalogeenlampen 
- 0,1 % LED-lampen. 

 

Feiten en context 

Op heden staan de lokale besturen voor een grote uitdaging op het vlak van hun openbare verlichting.  
Zo zijn er de verstrengde eisen op het vlak van de energie-efficiëntie en de CO2 reductie 
(onderschreven in de burgemeestersconvenant), de Europese ECO-design-vereisten waardoor 
fabrikanten beslist hebben om oudere lamptypes geleidelijk uit productie te nemen en de LED-
technologische evolutie.   
 
Hierdoor wordt de Gemeente Willebroek verplicht om haar bestaande OV-pad op een relatief korte 
termijn (10 jaar) te renoveren.  Deze versnelde ombouw vereist hoge investeringen.  De 
distributienetbeheerder biedt vandaag via haar werkmaatschappij Eandis System Operator cvba reeds 
masterplannen openbare verlichting aan als een middel om de steden en gemeente te ondersteunen 
in het bereiken van deze doelstellingen.    
 
Er wordt vastgesteld dat het huidige investeringsritme in de Gemeente Willebroek heden te traag is 
om de noodzakelijke omschakeling tijdig te realiseren.  De Gemeente Willebroek stelt zich tot doel om 
binnen een periode van 10 jaar de openbare verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen volledig te 
vervangen naar energiezuinige LED-verlichting.   
 
Een dergelijke operatie vergt significante investeringen.  Daarom biedt de distributienetbeheerder de 
Gemeente Willebroek de kans om via een overname van de openbare verlichtingstoestellen, 
lichtbronnen en steunen de kosten voor de vernieuwing te spreiden in de tijd via een jaarlijkse 
gebruiksvergoeding.   
 
De raad van bestuur van Iverlek heeft in zitting van 19 december 2016 het reglement ‘overname 
bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen, investeringen en onderhoud openbare 
verlichting door de distributienetbeheerder’ goedgekeurd.   
Dit reglement wordt toegevoegd als bijlage bij dit gemeenteraadsbesluit, waarvan de tekst primeert op 
onderstaande samenvatting.  Het reglement kan als volgt worden samengevat: 
 
 OVERNAME BESTAANDE VERLICHTINGSTOESTELLEN, LICHTBRONNEN EN STEUNEN 

OPENBARE VERLICHTING 
Er wordt voorgesteld dat de distributienetbeheerder de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen 
en steunen openbare verlichting van de gemeente overneemt.  
 
Het betreft in principe alle verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting die zich 
situeren op of langs de openbare weg of op terreinen die vrij toegankelijk zijn en die toebehoren aan 
de Gemeente Willebroek zelf, met name: 

 functionele verlichting, waarbij de functie het verlichten is van wegen, oversteekplaatsen, fiets- 
en wandelpaden, tunnels, waterlopen en pleinen; 
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 bakenverlichting, waarvoor het uitgestraalde licht van het verlichtingstoestel zelf dienst doet 
als ‘optical guidance’; 

 monumentverlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde van 
monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk) en ondersteuning geeft aan taken van de 
functionele verlichting.  Het te verlichten monument moet gelegen zijn langs een openbare 
weg of plein;  

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

 
Hierbij zijn ook de verlichtingstoestellen en hun netten van ‘semi openbare ruimten’ inbegrepen, dit na 
risico-analyse (indien conform met de technische en veiligheidsvoorschriften) en op basis van een 
projectmatige aanpak:  

 openbare terreinverlichting, die terreinen verlichten die (tijdens openingsuren) vrij toegankelijk 
zijn voor het publiek (containerpark, begraafplaats, sportterreinen zoals voetbalvelden, 
atletiekpiste, Finse piste, …) en die eigendom zijn van de gemeente; 

 architecturale verlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde van 
monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk). Het te verlichten monument moet gelegen zijn 
langs de openbare weg of plein. De verlichting vereist een aparte studieopdracht (specifieke 
lichtstudie en technisch ontwerp).  

 
Worden buiten de scope gehouden:  

 de feestverlichting (toestellen en overspanningen en tijdelijke netten) en de binnenverlichting 
(verlichting binnen in de gemeentegebouwen waarvan de te verlichten ruimte in zijn 
algemeenheid uitgebaat wordt door de gemeente), en waarvoor desgevallend het bestaande 
proces van de EnergieDiensten voor Lokale Besturen (EDLB) van toepassing kan zijn; 

 de verkeersregelsystemen (het al dan niet functioneren  van de verlichting beïnvloedt de 
wegcode); 

 de ‘stand alone’ systemen (geen DNB-netvoeding);  

 de ruimten van de gemeenten in concessie van andere partijen (de te verlichten ruimte wordt 
uitgebaat door een derde partij waarvoor de gemeente tijdens de looptijd van de concessie-
overeenkomst niet instaat voor de verlichting).   

 
 OVERNAME AAN SYMBOLISCHE 1 EURO  
De verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting van de gemeente worden door 
de distributienetbeheerder overgenomen tegen de symbolische waarde van 1 euro.  Aangezien de 
bestaande overgedragen installaties op relatief korte termijn vervangen worden door energie-efficiënte 
installaties, is geopteerd voor een éénmalige afboeking van de bestaande installaties in de Gemeente 
Willebroek. 
 
Vanaf de overdracht van de OV-installaties staat de distributienetbeheerder naast de realisatie ook in 
voor de prefinanciering voor zowel de bestaande en toekomstige verlichtingstoestellen, lichtbronnen 
en steunen openbare verlichting conform de Europese ECO-design-vereisten. Deze investeringen zijn 
geënt op basis van de vaststellingen en vooruitzichten die opgenomen zijn in de (door de betrokken 
stad/gemeente én door de distributienetbeheerder) goedgekeurde masterplannen en worden 
geconcretiseerd binnen de voorwaarden van het door de raad van bestuur van de 
distributienetbeheerder opgemaakte reglement.   
PRINCIPES 
MASTERPLAN – INVESTERINGSPLAN/-BUDGET 
Per stad/gemeente wordt een investeringsmeerjarenplan opgemaakt met een horizon van principieel 
10 jaar (de levensduur van de verlichtingstoestellen wordt geraamd op 15 jaar).  
De investeringsplannen van de distributienetbeheerder en van de stad/gemeente worden eenmaal per 
jaar geactualiseerd, verfijnd en omgezet in een jaaractieplan.   
De raad van bestuur van de distributienetbeheerder hecht jaarlijks zijn goedkeuring aan een 
investeringsbudget voor de projecten die besteed worden op basis van de door de steden/gemeenten 
goedgekeurde masterplannen.  
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Indien het globaal budget van een bepaald jaar ontoereikend is voor de realisatie van de 
goedgekeurde masterplannen voor het daaropvolgend jaar wordt een proratering van het budget 
verricht in functie van enerzijds het aantal lichtpunten van de betrokken deelnemers, die in de asset 
databank van de distributienetbeheerder opgenomen zijn, en anderzijds van de realisatietermijn die in 
de masterplannen vermeld is.   
 
Wanneer het voorziene budget op het einde van het jaar niet is opgebruikt, zal het saldo worden 
overgedragen en bij voorrang besteed worden binnen het budget voor het daaropvolgend jaar.  
De afgesloten en goedgekeurde masterplannen zijn bepalend voor de realisatie van de investeringen 
op het gebied van de openbare verlichting.  De masterplannen zijn gebaseerd en houden rekening 
met: 

 energie-efficiëntie 

 technologische beschikbaarheid en uitfasering 

 conditie van de assets 

 levensduur van de assets 

 synergie wegenwerken en/of nutwerken 

 aannemerscapaciteit 

 prioriteiten opgelegd door de gemeente. 
 
Het bepalen van de prestatie-eisen en brandprogramma’s blijft de bevoegdheid van de 
stad/gemeente.  Deze worden opgenomen in de masterplannen.  De stad/gemeente bepaalt het ritme 
en de locatie waar een aanpassing/investering nodig is om aan deze eisen te voldoen.   
Eventuele wijzigingen worden, na akkoord van de betrokken stad/gemeente en de 
distributienetbeheerder, opgenomen in een aangepast masterplan en kunnen ten vroegste ingaan 
voor het daaropvolgende jaar.  
Indien een stad/gemeente wenst om versneld de masterplannen te realiseren en hiervoor bijkomende 
investeringsmiddelen nodig zijn, kan zij overwegen om middels een tussenkomst deze bijkomende 
middelen te voorzien, voor zover hiervoor aannemerscapaciteit beschikbaar is.   
Voorts maakt de distributienetbeheerder gebruik van standaardmaterialen die in de jaarlijks 
vastgelegde catalogus worden opgenomen.  De principes rond preventieve en curatieve vervangingen 
blijven van toepassing.   
 
GEBRUIKSVERGOEDING 
De distributienetbeheerder rekent jaarlijks aan de stad/gemeente de reële kost aan, d.i. een 
gebruiksvergoeding aan ter vergoeding van de afschrijvingslasten, de financieringslasten en het 
onderhoud van de openbare verlichting.  
De gebruiksvergoeding is opgebouwd uit: 
 

1) de investeringskosten (afschrijving + financieringskosten van de nieuwe installaties); deze 
worden aangerekend op basis van annuïteiten op 20 jaar; 

 
2) de kosten voor exploitatie en onderhoud van de oude en nieuwe installaties die vallen buiten de 
openbaredienstverplichting) en de tussenkomsten in de aansluitingen; 
Indien uit de betrokken infrastructuur nieuwe inkomsten kunnen gegenereerd worden, komen de 
netto-opbrengsten integraal toe aan de stad/gemeente. Deze opbrengsten kunnen verrekend worden 
met de jaarlijkse te betalen gebruiksvergoeding. 
 
 

Juridische grond 

De burgemeesterconvenant waarbinnen deze beslissing kadert werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 16 december 2014. 
 
Het ‘Regiomasterplan Openbare Verlichting’, basis voor berekening van de investeringskost voor 
Eandis, werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 
augustus 2017. 
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De raad van bestuur van Iverlek heeft in zitting van 19 december 2016 het reglement ‘overname 
bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen, investeringen en onderhoud openbare 
verlichting door de distributienetbeheerder’ goedgekeurd.  Dit vormt de basis voor onderhavige 
beslissing. 
 

Adviezen - argumenten 

ADVIES MILIEUDIENST 
In het burgemeestersconvenant, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16/12/2014 werd 
ook een actieplan opgenomen. Dit actieplan werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 
25/11/2015. 
 
In verband met de openbare verlichting bevat het actieplan 3 acties: 
 

 
Verlagen van het energieverbruik van de openbare verlichting 

134 
De energiezuinige regeling van de openbare verlichting verder opvolgen, operationaliseren 
en optimaliseren.   

136 
Vervangen van verlichtingsarmaturen van de openbare verlichting door energiezuinige, 
dimbare armaturen met LED-lampen of andere energiezuinige lampen 

137 
Het plaatsen van bijkomende lichtpunten beperken en nieuwe verlichting screenen op 
energie-efficiëntie 

 
De voorgestelde overname past dus binnen de drie acties uit het burgemeestersconvenant. 
 
Enkel bij het gedetailleerd voorstel heb ik bedenkingen bij het voorgestelde verbruik. In 2016 bedroeg 
het verbruik van de OV nog 1.584.825 kW. Dit zou in 2018 zakken tot 1.294.203 kW. Dit is ruim 18% 
minder. De dalingen in verbruik ten gevolge van de REG-OV die door Igemo werd uitgewerkt is in 
onderstaande figuur weergegeven: 
 

 
 
De hoogste daling bekwamen we in 2013 met -5,49%. Mogelijk ligt da daling wat hoger aangezien al 
gestart werd met het invoeren van LED-verlichting, doch -18% lijkt een overschatting.  
Dit hypothekeert ook de voorgestelde daling in CO2-uitstoot ten gevolge van de OV. Toch zal het 
vervangen van de OV door LED-verlichting een aanzienlijke daling van de CO2-uitstoot met zich 
meebrengen, wat bijdraagt tot het behalen van de vooropgestelde doelen binnen het 
burgemeestersconvenant. 
 
Gelet op het feit dat de actie past binnen het actieplan vooropgesteld binnen het 
burgemeestersconvenant kan de actie echter gunstig worden geadviseerd. 
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ADVIES DIENST OPENBARE WERKEN 
 
De overdracht van de openbare verlichting heeft in eerste instantie tot doel een snellere 
overschakeling naar LED-verlichting te voorzien.  Dit heeft meerdere voordelen.  In eerste instantie is 
er de verhoogde energie-efficiëntie.  Niet enkel zorgt de overschakeling naar LED er voor dat het 
verbruik per lichtpunt aanzienlijk kan dalen, op termijn kan ook overgeschakeld worden op 
‘dimregimes’ waarbij de openbare verlichting op homogene wijze gedimd kan worden vanaf een 
bepaald uur (bijvoorbeeld 23u zoals vandaag van toepassing in Willebroek).  Deze dimming is meer 
opportuun dan het huidige besparingsregime waarbij theoretisch (!) gezien ½ armaturen volledig wordt 
gedoofd aangezien de dimming bij LED veel efficiënter is.  Bij LED-verlichting zorgt 50 % dimming van 
een lichtpunt ook voor 50 % besparing op het energieverbruik en de bijhorende kostprijs.  Voor 
klassieke verlichting ligt deze besparing veel minder hoog per lichtpunt en bedraagt deze slechts 20 
tot 25 %.  Een besparing van 50 % op de energiekost noodzaakt bij klassieke verlichting bijgevolg het 
doven (!) van 50 % van het aantal lichtpunten.  In realiteit kan deze theoretische besparing echter 
nooit gerealiseerd worden (zie onder). 
 
Dit impliceert een eerste belangrijk voordeel.  Door de toepassing van dimming kan in heel wat straten 
daadwerkelijk tot 50 % bespaard worden op het energieverbruik tussen bepaalde uren.  Het volledig 
homogeen dimmen van een straat vormt doorgaans geen probleem op vlak van (verkeers)veiligheid 
aangezien in de gehele zone een voldoende verlichtinsniveau gegarandeerd kan blijven.  Binnen het 
huidige regime kan vaak niet de theoretische ½ verhouding gehandhaafd worden (doven), maar 
dienen op heel wat locaties zoals kruispunten, schoolomgevingen, bochten,… bijkomend een aantal 
lichtpunten permanent te blijven branden.  Doven is voor deze lichtpunten niet aan de orde.  Bijgevolg 
kan binnen dit regime nooit de vooropgestelde theoretische energiebesparing van 50 % (binnen de 
vooropgestelde uren!) worden gerealiseerd.  Immers, minder dan 50 % van de lichtpunten kan 
gedoofd worden.   
 
Het alternatief, dimmen van de klassieke verlichting, levert evenmin het gewenste resultaat op.  Een 
gelijk verlichtingsniveau als 50 % dimming bij LED zou slechts de helft aan energiebesparing 
opleveren. 
 
Ook op verkeerstechnisch vlak levert een snellere overschakeling naar LED belangrijke voordelen op.  
Het huidige dovingsregime creëert een nadelig effect op de manier waarop het straatbeeld wordt 
ervaren.  Donkere en verlichte zones wisselen elkaar af vanaf 23u.  Door overschakeling op LED-
verlichting wordt een straat op homogene wijze gedimd, en blijft het verlichtingsniveau bijgevolg ook 
na dimming homogeen.  Er ontstaat geen nadelig ‘donker-licht’ effect meer.  Dit verhoogt de 
esthetische beleving van het straatbeeld alsook de verkeersveiligheid. 
 
Een snellere overschakeling naar LED levert dus enkel voordelen op.  Binnen de gemeentelijke 
meerjarenplanning werd tot 2022 ongeveer € 630.000,00 vooropgesteld als investeringskost binnen 
de reeds gekende projecten rond het vernieuwen van wegenis.  Deze investeringen voorzagen 
sowieso in een overschakeling naar LED.   
 
Het vooropgestelde programma van Eandis voorziet voor diezelfde periode een investeringskost van € 
1.520.000,00.  Deze investeringskost ligt bijgevolg 2,4 maal hoger, en zal een versnelde 
overschakeling naar LED toelaten.  Op langere termijn, tot 2027, wordt maar liefst € 3.380.000,00 
voorzien vanuit Eandis voor de overschakeling.  Dit betekent andermaal een verdubbeling van de 
geplande investeringen, al zou hier ook op gemeentelijk vlak een investeringskost tegenover komen te 
staan. 
 
 
Toch kan worden geconcludeerd dat door de  overdracht van de openbare verlichting, de 
overschakeling naar LED twee- tot driemaal sneller zal kunnen verlopen, en de vermelde voordelen 
bijgevolg veel sneller gerealiseerd zullen kunnen worden (op tien jaar in plaats van twintig tot dertig 
jaar). 
 
De beslissing kan dus gunstig geadviseerd worden. 
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Financiële gevolgen & communicatie 

Op basis van het huidige door Gemeente Willebroek en de distributienetbeheerder goedgekeurde 
masterplan d.d. 25 augustus 2017 bedraagt het ingeschatte investeringsbedrag voor de periode 2018-
2027 3.381.366 euro, waarvan de detailweergave is opgenomen in het document in bijlage.   
 

 

 
 
Een wijziging in het masterplan heeft impact op de in bijlage opgenomen simulatie aantal kWh en 
investeringskost.   
 
Alle aan de akte verbonden kosten ten laste zijn van Iverlek. 
 

Besluit: Unaniem 

De Gemeenteraad: 
 
Artikel 1 
neemt kennis van het reglement ‘overname bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen, 
investeringen en onderhoud openbare verlichting door de distributienetbeheerder’, zoals opgesteld en 
goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Iverlek in zitting van 19 december 2016.  
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Artikel 2 

besluit de overname per 01 januari 2018 van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en 
steunen door Iverlek tegen de symbolische waarde van 1 euro goed te keuren, waarbij voor wat 
betreft de semi openbare verlichting dit gebeurt na risico-analyse en na het in overeenstemming 
brengen van deze installaties aan de geldende wetgeving en regels. 
 
Artikel 3 
besluit de Burgemeester en Secretaris aan te duiden om als gevolmachtigde van de Gemeente 
Willebroek de authentieke akte te ondertekenen alsook de hypotheekbewaarder vrij te stellen van het 
nemen van een ambtshalve inschrijving bij het overschrijven van de verkoopakte. 
 
Artikel 4 
het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek (intercommunales@eandis.be). 
 
 

Ruimtelijke ordening 

16. vastleggen nieuwe wegenis B2017/0167 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeente Willebroek heeft op 24 september 2017 een aanvraag om advies te geven in het kader 
van een bijzondere procedure ontvangen. De aanvraag werd ingediend door Mediapar NV, Drapstraat 
1 te 9270 Laarne. Het betreft wegenis-  en rioleringswerken op een terrein gelegen te Fabrieksstraat – 
Otto Intzeplein – 2830 Willebroek en kadastraal gekend als afd 2 sectie B nrs. 467R4 en 467Y3. 
 
De aanvraag werd volledig verklaard op 15 september 2017 door de gewestelijk stedenbouwkundig 
ambtenaar. 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 oktober 2017 een 
voorwaardelijk gunstig advies voor voornoemde werken. Het besluit omvatte de voorwaarde dat het 
wegtracé wordt goedgekeurd door de Raad. 
 
Het besluit luidt als volgt:  
“Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar en maakt de motivering tot zichzelf. 
 
Het college van burgemeester en schepenen besluit om, in toepassing van art. 4.7.26 van de Vlaamse 
Codex, het dossier voor advies over te maken aan de Gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar met 
een  voorwaardelijk gunstig advies vanwege het college mits volgende voorwaarden: 
 

1. Het advies en de voorwaarden van de brandweer dienen gerespecteerd te worden. De 
plannen worden voorafgaand de vergunning beslissing aangepast en conform verklaard. 

2. Een gunstige beslissing in de zaak der wegen van de gemeenteraad Willebroek. Het dossier 
wordt voorgelegd aan een eerstvolgende gemeenteraad.  

3. Nutsvoorzieningen: de kosten voor het uitbreiden van de nutsleidingen (inclusief riolering en 
openbare verlichting) vallen volledig ten laste van de .  De  zal zich hiervoor tijdig in verbinding 
stellen met de verschillende nutsbedrijven (HidroRio, Eandis, Pidpa, Integan, Telenet en 
Belgacom).   

4. Verkeerssignalisatie: de bouwheer staat eveneens in voor alle benodigde 
verkeerssignalisatie, en zal hiervoor eerst een voorstel (plan) indienen bij het 
gemeentebestuur. 

5. Aanleg pleinen, voet- en fietspaden, parkeerplaatsen, parkeerhavens en opritten op het 
openbaar domein: de aanleg van deze onderdelen van het openbaar domein die buiten de 
rijbaan vallen, dient gelijktijdig met de rijbaan geschieden.   
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Het openbaar domein wordt bijgevolg per fase (conform het vooropgestelde faseringsplan) in 
een beweging aangelegd.  De bouwheer blijft tot de definitieve oplevering wel volledig 
verantwoordelijk voor de integrale wegenis, en ziet bijgevolg toe op minimale schade aan het 
openbaar domein ten gevolge van de latere (particuliere) woningbouw. 

6. Aanleg groenvoorzieningen (1): de groenvoorzieningen kunnen tevens worden aangelegd 
na afwerking van de verharde gedeelten. De bouwheer draagt de volledige 
verantwoordelijkheid en voorziet  voldoende bescherming van aanplant om deze van schade 
te vrijwaren en de groeikansen te verzekeren.   

7. Aanleg groenvoorzieningen (2): de keuze van aanplantingen zelf dient te worden 
beoordeeld door de Milieudienst. De voorkeur voor hoogstamboom is Fraxinus excelsior 
‘Westhof’s Glorie’ en niet  Populus alba ‘Raket’. Bij voorkeur worden inheemse en 
onderhoudsvriendelijke soorten toegepast. 

8. Trage verbindingen: waar de trage verbindingen grenzen aan de overige wegenis (rijbaan) 
worden bijkomende wegneembare (!) anti-parkeerpaaltjes voorzien om te vermijden dat 
wagens deze verbindingen kunnen gebruiken. 

9. Ontwerp- en aanbestedingsdossier: de bouwheer dient na het bekomen van de 
stedenbouwkundige vergunning in tweevoud een ontwerpdossier in bij het gemeentebestuur 
(bestek (administratief en technisch deel)+ meetstaat, uitvoeringsplannen, raming (ingevulde 
meetstaat)), alsook een voorstel tot overeenkomst voor de overdracht van de gronden op te 
nemen in het openbaar domein.  Na goedkeuring van dit ontwerpdossier door de 
gemeenteraad kan de bouwheer overgaan tot aanbesteding en de opmaak van een 
aanbestedingsdossier (offertes, PV van opening van de offertes, nazicht van de offertes + 
voorstel tot gunning van de werken).  Dit wordt eveneens ter goedkeuring voorgelegd aan het 
gemeentebestuur alvorens definitief toe te wijzen.’ 

 

Feiten en context 

De vergunningsaanvraag omvat wegeniswerken waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid 
heeft.  Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor goedkeuring van de weguitrusting. 

 

Juridische grond 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de latere uitvoeringsbesluiten, inzonderheid op artikel 4.2.25. 
 
Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 betreffende de vaststelling van een algemene 
bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer. 
 
Besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 betreffende de vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden afvalwater en hemelwater. 
 
Decreet van 18 juli 2003 over het integraal waterbeleid. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid en latere wijzigingen. 
 

Adviezen - argumenten 

De aanvraag betreft een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor technische werken, met 
aanleg van wegenis en een gescheiden rioleringsstelsel + de aanleg van een parking op de site De 
Naeyer. 
 
De  aanvraag kadert binnen een fase die de herbestemming en ontwikkeling van de historische 
gebouwen gelegen in de nabijheid van de beschermde watertoren voorziet  en omvat de uitbreiding 
van wegenis- en rioleringswerken en parking rond deze gebouwen. Deze wegeniswerken maken de 
verdere ontwikkeling van het terrein met bijkomende woningen en hotel (Watermark hotel) mogelijk. 
De aanleg van de wegenis zal na realisatie worden overgedragen aan de gemeente Willebroek en 
deel uitmaken van het openbaar domein. De parking blijft privatief (Watermark hotel).  
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Voor de realisatie de nog niet ingevulde deelzones zullen later aparte vergunningaanvragen worden 
ingediend. 
 
Omschrijving wegenis 
De nieuwe weg sluit aan op een bestaande ontsluitingsweg naar de Fabrieksstraat welke een 
profielbreedte heeft van 13m97. De lengte van de weg bedraagt in totaal 206,36m en eindigt in een 
vierkant plein van 15m op 15m breed. De totale oppervlakte bedraagt 1326m².De breedte varieert van 
8m tot 8m71. In de straat worden er langs één zijde  8 parkeerplaatsen voorzien waarvan 1 plaats 
voor gehandicapten. De parkeerstrook wordt vooraan en achteraan omzoomd met een plantvak 
voorzien van hoogstamboom.  
 
Het profiel van de wegenis bestaat uit een centrale baan van 5m10 breed,  inclusief goten van 30cm 
langs weerszijden van de weg. Om de circa 25m zijn er kolken voor de afvoer van regenwater 
voorzien.  Zowel de weg als de voetgangerszone worden uitgevoerd in grijze betonstraatstenen van 
22x11x10 cm in elleboogverband. Parkeerplaatsen worden uitgevoerd in kasseiverharding van 
14x14x12 cm. Weggoten en boordstenen worden uitgevoerd in grijs beton. De afwatering van de weg 
is 2cm per lopende meter. Het vierkant plein wordt uitgevoerd in grijze betonstraatstenen met een 
accent in kasseiverharding in de vorm van een vierkant patroon van circa 1m breed. 
 
Omschrijving parking 
De parking functioneert als een lus voor gemotoriseerd verkeer rond een centraal parkeereiland van 
34 plaatsen ( 5m x 2,5m)  en 4 gehandicaptenplaatsen ( 5m x 3,75m). Het eiland wordt tussen twee 
plantvakken van 1m50 breed en 10m lang gevat. De weg heeft een breedte van 6m, inclusief een goot 
van 30 cm aan één zijde.  Langs de kant van de buffer is er een strook met 25 parkeerplaatsen ( 5m x 
2,5m).  Behalve de toegang is de parking gescheiden van de weg met een groenstrook variërend van 
1m00, 2m65 tot 5m breed.  
 
De rijweg wordt uitgevoerd in grijze waterdoorlatende betonstraatstenen van 22x11x10cm. De 
parkeerstroken worden uitgevoerd in beton grasdallen gevuld met porfiersteenslag maat 6/14. De 
weggoten zijn in gestort beton. De helling van de weg is 2cm per lopende meter in functie van de 
afvoer van hemelwater. 
 
Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag 
De aanvraag is volgens het gewestplan Mechelen (KB 05/08/1976) gelegen in ‘gebied voor 
milieubelastende industrieën’. In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 7 
van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.  
De voorschriften luiden als volgt: “Deze gebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of 
ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid 
en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het 
bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende 
bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, 
benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd 
voor nationale of internationale verkoop.” 
Gebieden voor milieubelastende industrieën zijn specifiek bestemd voor “bedrijven die om 
economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd.” 
 
Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag:   
De aanvraag is gelegen binnen de grenzen van het RUP Oostdijk goedgekeurd bij besluit van de 
deputatie van de provincie Antwerpen van 14 maart 2013. De bepalingen van dit RUP zijn dan van 
toepassing op deze aanvraag. Volgens dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is de aanvraag 
gelegen binnen artikel 4: Zone wonen noordperceel (Categorie: WONEN) en art 18: te realiseren 
wegenis (overdruk indicatief) (Categorie: LIJNINFRASTRUCTUUR).  
 
Overeenstemming met dit plan 
De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven 
binnen art 4 en art. 18. 
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Openbaar onderzoek 
Art. 3 § 2 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de openbare onderzoeken over 
aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot 
verkavelingswijziging is van toepassing: 
§ 2: ‘Indien voor het gebied waarin het goed gelegen is een bijzonder plan van aanleg of een niet-
vervallen verkaveling bestaat, is een openbaar onderzoek niet vereist; § 3 is niet van toepassing. 
 
Hetzelfde geldt indien voor het gebied een gemeentelijk of provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
bestaat, dat voor het goed niet enkel bestemmingsvoorschriften omvat, maar ook voorschriften inzake 
de inplanting, de grootte en het uiterlijk van de constructies.  
 
 
Bij de toepassing van het eerste en het tweede lid geldt telkens dat de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning in overeenstemming moet zijn met de bepalingen van het bijzonder 
plan van aanleg, de niet-vervallen verkaveling of het gemeentelijk of provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan’ 
 
De aanvraag is conform het geldende RUP Oostdijk en diende bijgevolg niet onderworpen te worden 
aan een openbaar onderzoek.  
 
Adviezen 
Aan Dienst Milieu werd op 26 september 2017 om advies gevraagd. Op 5 oktober 2017 werd een 
voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. 
 
Het advies van Brandweerzone Rivierenland, gevraagd op 26 september 2017, bereikte ons nog niet. 
 
Het advies van Dienst Mobiliteit en Openbare Werken, gevraagd op 26 september 2017, bereikte ons 
nog niet. 
 
Aan Pidpa-Hidrorio werd op 26 september 2017 om advies gevraagd. Op 26 september 2017 werd 
een gunstig advies uitgebracht met referentie 1726117. 
 
Advies van de GECORO 
Het advies van de GECORO werd niet gevraagd om reden dat de GECORO reeds een advies heeft 
gegeven bij de opmaak van het geldende RUP Oostdijk, goedgekeurd bij besluit van de deputatie van 
de provincie Antwerpen van 14 maart 2013. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 
 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 
De gemeenteraad beslist het wegtracé goed te keuren conform het afgeleverde advies dd. 13 oktober 
2017 door het college van burgemeester en schepenen. Het betreft wegenis-  en rioleringswerken op 
een terrein gelegen te Fabrieksstraat – Otto Intzeplein – 2830 Willebroek en kadastraal gekend als afd 
2 sectie B nrs. 467R4 en 467Y3. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad legt volgende lasten op aan de ontwikkelaar: 

- De kosten voor het uitbreiden van de nutsleidingen (inclusief riolering en verlichting) vallen 
volledig ten laste van de ontwikkelaar. De ontwikkelaar zal zich hiervoor tijdig in verbinding 
stellen met de verschillende nutsbedrijven (HidroRio, Eandis, Pidpa, Integan, Telenet en 
Belgacom).  De bedragen die worden voorgesteld door de nutsmaatschappijen, betreffen 
slechts “geraamde” bedragen, de definitieve afrekening gebeurt op basis van facturen van de 
betreffende nutsmaatschappijen. 
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Artikel 3 

De ontwikkelaar staat  in voor alle benodigde verkeerssignalisatie, en zal hiervoor eerst een voorstel 
indienen bij de gemeentelijke dienst Mobiliteit Openbare Werken. Men dient duidelijk aan te geven dat 
de parking voor privatief gebruik wordt aangewend.  
 
Artikel 4 
De uitgebrachte adviezen dienen strikt te worden nageleefd.  
 
 

Mobiliteit 

17. Definitieve vaststelling afschaffing, wijziging, opening en nieuwe rooilijn buurtweg nr. 26 
en voetweg nr. 42 te Tisselt 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het projectgebied waarbinnen de betrokken buurtwegen zich bevinden is gelegen op het grondgebied 
deelgemeente Tisselt (Willebroek) ter hoogte van de Blaasveldstraat tussen de huisnummers 73A en 
101 en omvat de voetweg nr. 42 en buurtweg nr. 26; 
 

 
 
Voetweg nr. 42 loopt ter hoogte van Blaasveldstraat 87/97 tussen twee gebouwen met een hoogte 
van ongeveer 5 m;  
 
De voetweg heeft er een beperkt breedte van +/- 100 cm en een lengte van +/- 40 m; 
 
Het gebruikscomfort is hier tot een minimum beperkt zodat kruiselings verkeer is onmogelijk. 
 
Sociaal en politioneel toezicht in dit gedeelte van de voetweg is haast onmogelijk wat mogelijk 
aanleiding kan geven tot mogelijke overlast. 
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Feiten en context 

Voorgesteld wordt om de voetweg ter hoogte van de huisnummers 87/97 af te schaffen, op deze wijze 
kan de toegang tot deze gang worden afgesloten langs beide zijden. 
  
De afschaffing van de voetweg ter hoogte van huisnummers 87/97 noopt tot regularisering van 
buurtweg nr. 26, welke op plan aansluiting vindt op dit af te schaffen deel. 
 
De knoop van de noordoostelijke tangent van voetweg nr. 42 en buurtweg nr. 26 dient aansluiting te 
vinden naar de Blaasveldstraat. 
 
Tevens dient een oplossing te worden gevonden voor het gedeelte van de voetweg nr. 42 vanaf 
huisnummer 65 tot huisnummer 85, dit gedeelte van de voetweg wordt immers nog gebruikt door de 
eigenaars van de woningen nrs. 65 t.e.m. 85. 
 
Voorgestelde wijzigingen: 
 
Wat betreft buurtweg nr.26 : 
 
Buurtweg nr. 26 is nog in gebruik door de landbouwers van de achterliggende velden. 
  
Echter om deze buurtweg nr. 26 te kunnen bereiken vanaf de Blaasveldstraat rijden de landbouwers 
nu over perceel B/378/P en B/113/H. 
 
Ter hoogte van perceel B/114/S  kan het  oorspronkelijk tracé van deze buurtweg nr. 26 opnieuw  
gevolgd worden. 
 
De regularisering bestaat erin om weg 26 administratief om te leggen vanaf perceel B/114s volgens 
het huidig tracé bestaande uit asfaltverharding zoals weergegeven op het plan. 
 
Wat betreft voetweg nr.42 : 
 
De aansluiting van de noordoostelijke tangent van voetweg nr. 42 naar de  Blaasveldstraat kan via 
een strook van 1,00 meter breedte op perceel B/378p. 
 
Ondanks de privatieve kavel getuigt het uitzicht van de aanwezige asfaltverharding, de aanwezige 
openbare verlichting enz… dat het hier gaat om een openbare weg (Corr. Aarlen, 29 okt.1955, J. 
Liege, 1955-56, 92: een weg open voor bet publieke, private eigendom, geasfalteerd, 3 m. breed, met 
een naambordje geplaatst door de gemeente, heeft alle kenmerken van een openbare weg en wordt 
derhalve als dusdanig beschouwd.). 
In die zin kan de gemeente een strook van 1 m breedte op perceel B/378p inkleuren als voetweg nr. 
42. 
 
Wat betreft het gedeelte van voetweg nr.42 vanaf aansluiting voetweg nr. 41 (huisnummer 65): 
 
De voetweg zal ter hoogte van huisnummer 85  "doodlopen" wanneer de voetweg verder wordt 
afgeschaft. 
 
Om het comfort van de gebruikers van dit deel van de voetweg te vergroten kan ook hier een strook 
van 1.00 meter breedte op kavel B/392/L worden ingekleurd  als voetweg nr. 42. 
 
Ook dit deel van perceel B/392/L heeft, ondanks het feit dat het op een privatieve kavel ligt, een 
openbaar karakter, immers, de toegang tot dit deel van perceel B/392/L is niet beperkt tot een bepaald 
aantal gebruikers (de achterliggende aangelanden): iedereen die gebruik wil maken van voetweg nr. 
42 gebruikt dit deel van perceel B/392/L om de voetweg te bereiken. 
 
Het feit dat de toegang tot een weg niet beperkt blijft tot een bepaalde categorie van gebruikers toont 
het openbaar karakter van de weg aan (Luik, 22 maart 1954, J. Liege, 1954-55, 25.). 
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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 

Gelet op het zeer beperkte gebruikscomfort, veiligheid, het beperkte sociaal en politioneel toezicht is 
wenselijk het deel van voetweg nr. 42 ter hoogte van de huisnummers 87/97 af te schaffen; 
 
Gelet op het huidig gebruik en de bestaande infrastructuur is het wenselijk het vroegere tracé van de 
buurtweg nr. 26 aan te passen naar huidig tracé; 
 
Gelet op huidig gebruik en rekening houdende met de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 42 is 
het aangewezen de strook op perceel B/378/P in te kleuren als deels nieuwe voetweg nr. 42 en 
eveneens verlenging van weg nr.26 met aansluiting op Blaasveldstraat ter hoogte van huisnummer 
101; 
 
Gelet op huidig gebruik en rekening houdende met de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 42 
(doodlopend na afschaffing) is het aangewezen de strook van 1.00m breedte op perceel B/392/L in te 
kleuren als nieuwe voetweg nr. 42 aansluitende op de Blaasveldstraat ter hoogte van huisnummer 
101; 
 
De bewoners van de woningen langs de Blaasveldstraat met huisnummers 77A tot en met 85 
behouden de mogelijkheid hun woning aan de achterzijde te ontsluiten (te voet of met fiets); 
 
Het voorliggende dossier opgemaakt de dato 14 juni 2017 door SB-V Studiebureau Verhaert, 
Kasteelstraat 9 te 2280 Grobbendonk is conform huidige, hierboven vermelde, wetgeving.  
 
In de gemeenteraadszitting van 26 september 2017 werd het ontwerpplan en motivatienota 
afschaffing, wijziging, opening en rooilijn voetweg nr. 42 en buurtweg nr. 26 te Tisselt voorlopig 
vastgesteld; 
 
In toepassing van art. 28 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, het decreet van 4 april 2014 
houdende de gewijzigde wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het uitvoeringsbesluit van 20 juni 
2014 houdende de vaststelling van de regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake 
buurtwegen, geeft het College van Burgemeester en Schepenen van het Gemeentebestuur van 
Willebroek aan de bevolking ter kennis dat de Gemeenteraad, in zitting van 26 september 2017 
besloten heeft tot afschaffing, wijziging, opening en rooilijn voetweg nr. 42 en buurtweg nr. 26 te 
Tisselt overeenkomstig de plannen opgemaakt door SB-V Studiebureau Verhaert, Kasteelstraat 9 te 
2280 Grobbendonk    
 
Dit openbaar onderzoek vond plaats vanaf 16 oktober 2017 tot en met 14 november 2017. 
 
Er werd naar aanleiding van voormeld openbaar onderzoek één bezwaarschrift – afgegeven tegen 
bewijs van ontvangst d.d. 13 november 2017 – ingediend, ondertekend door 18 personen.   
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Bezwaarindieners:  
 
Bezwaar afgegeven tegen ontvangsbewijs op 13 november 2017 ondertekend door 18 personen 
 

 Van Sweevelt B. – Blaasveldstraat 75  

 Van Loo Yvonne – Blaasveldstraat 84  

 Huysmans Louis – Blaasveldstraat 84  

 Vermeeren – Blaasveldstraat 77 

 Blommaert Yessica – Blaasveldstraat 77 

 Van Rompaey Reinhilde – Blaasveldstraat 73 

 Pauwels Patrick – Blaasveldstraat 73 

 Van den Bergh Arno – Blaasveldstraat 85  

 Van Hertevelde - ? gegevens onleesbaar  

 Pischel Marie – Blaasveldstraat 85 

 Moens Jessica – Blaasveldstraat 74B  

 Muyldermans Hedwig – Blaasveldstraat 75 

 Moens Werner – Blaasveldstraat 74B 

 De Maeyer Marleen – Blaasveldstraat 74B 

 Dehertogh Robby – Hoogstraat 35  

 Pintens Frank – Blaasveldstraat 74 

 De Maeyer Haguette – Blaasveldstraat 74  

 Van Hove Danny – Oostzavelland 25  
 
Bezwaar:  

 De beperkte breedte is het gevolg van hoe de aanpalende gebouwen zijn opgericht.  Voor 
het oprichten van de gebouwen had de voetweg over het ganse traject een dergelijk breed 
pad.   

 De slechte staat van de gebouwen en het risico op vallende voorwerpen is geen reden om 
de buurtweg af te schaffen.  Het is de taak van de eigenaar van de gebouwen deze te 
onderhouden en de buurtweg toegankelijk te houden.   

 In de motivatie wordt gezegd dat de voetweg ‘een geschikte plaats is voor praktijken die 
het daglicht niet mogen zien’. De bezwaarindieners hebben geen kennis van dergelijke 
praktijken.   

 Door de afschaffing dienen voetgangers gebruik te maken van de Blaasveldstraat.  
Bezwaarindieners stellen dat dit een gevaarlijke staat is.  Beperkt in breedte, 
langsparkeren over de ganse lengte van de straat en een constante drukte door de 
aanwezigheid van ‘Chirolokalen en sportvelden’.   

 Bezwaarindieners vragen via dit bezwaar de vergunningentoestand op van de langs de 
voetweg opgerichte gebouwen.   

 
Weerlegging: 

 De voetweg nr. 42 heeft volgens de atlas der buurtwegen een breedte van 1m.  Deze staat 
niet breder ingetekend in de atlas.  Het gebouw aan de straat werd opgericht in 1970, en 
het achterliggend gebouw werd opgericht in 1972 volgens de kadastrale legger.   

 De functie, het nut en gebruik van ‘trage wegen’ wordt niet in vraag gesteld, eerder zelfs 
aangemoedigd.  De voetweg nr. 42 wordt enkel afgeschaft t.h.v. de opgerichte gebouwen.  
Via nieuw te vestigen voetwegen is een omlegging van de buurtweg voorzien via het 
voetpad in de Blaasveldstraat (buurtweg nr.1 te Tisselt) zodat deze nog altijd zijn 
verbindende functie zal behouden.  

 Dit is een subjectieve conclusie gemaakt door de aanvrager ter motivatie van zijn dossier.  
Noch de bezwaarindieners noch de gemeentelijke diensten zijn op de hoogte van 
dergelijke praktijken.   Deze motivatie is niet relevant en er wordt kennis genomen dat 
bezwaarindieners geen kennis hebben van ‘praktijken die het daglicht niet mogen zien’. 

 De omlegging van voetweg nr.42 is voorzien via het voetpad in de Blaasveldstraat.  Dit 
voetpad heeft een breedte van 1.5m.  Deze verbinding is 0.5m breder dan de te verleggen 
voetweg.  In de straat is het regime van vrij parkeren van toepassing.  Geparkeerde 
wagens vormen een buffer tussen voertuigen op de rijbaan en gebruikers van het voetpad. 
De drukte in de Blaasveldstraat is vergelijkbaar met andere straten gelegen in een 
dorpskern waar verschillende functies aanwezig zijn. 
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 De vergunningentoestand van de langs de voetweg opgerichte gebouwen is niet relevant 
voor de beoordeling van voorliggend dossier.  Voor verdere informatie omtrent de 
vergunningentoestand dienen de bezwaarindieners zich in verbinding te stellen met de 
gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening.   

 
Overwegende dat de definitieve vaststelling tot afschaffing, wijziging, opening en rooilijn voetweg nr. 
42 en buurtweg nr. 26 te Tisselt normaliter goedgekeurd wordt in de eerstvolgende gemeenteraad na 
het houden van het openbaar onderzoek; 
 
Overwegende dat het openbaar onderzoek liep tot 14 november 2017 en dat in de maand november 
2017 de gemeenteraad reeds doorgaat op 28 november 2017 en bijgevolg het dossier administratief 
pas ten vroegste geagendeerd kan worden op de eerstvolgende gemeenteraad van december 2017.   
Gelet op de “termijn van goede orde”; 
 
In zitting van 1 december 2015 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende; 
“Het ontwerpplan en de motivatienota tot gedeeltelijke afschaffing, wijziging en opening van buurtweg 
nr. 26 te Tisselt en gedeeltelijke afschaffing, wijziging en opening van voetweg nr. 42 te Tisselt 
opgemaakt de dato 14 juni 2017 door SB-V Studiebureau Verhaert, Kasteelstraat 9 te 2280 
Grobbendonk, ter definitieve vaststelling voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.”   
 
Het dossier wordt nu ter definitieve vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.   
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT  

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, Claudia 
Ceurstemont, Luc Spiessens, Michel Eeraerts, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, 
Irena Hermans, Marina De Wit 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Maaike Bradt, Ronald Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, Jan 
Van Lerberghe, Murat Oner, Griet Reyntiens, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Vlaams Belang stemmen tegen: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Thierry Serrien 

De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1: 
het ontwerpplan en de motivatienota tot gedeeltelijke afschaffing – wijziging en opening van buurtweg 
nr. 26 te Tisselt  en gedeeltelijke afschaffing-wijziging en opening van voetweg nr. 42 te Tisselt 
opgemaakt de dato 14 juni 2017 door SB-V Studiebureau Verhaert, Kasteelstraat 9 te 2280 
Grobbendonk, definitief vast te stellen; 
 
Artikel 2: 
het rooilijnplan voor de opening van buurtweg nr. 26 (deel 2 en 4) met een breedte van 4.13 m en een 
totale oppervlakte van 107 m²  en voetweg nr. 42 (deel 3) met een breedte van 1.00 m en een totale 
oppervlakte van 13 m², opgemaakt de dato 14 juni 2017 door SB-V Studiebureau Verhaert, 
Kasteelstraat 9 te 2280 Grobbendonk, definitief vast te stellen; 
 

Het raadslid Serrien zal tegenstemmen uit principe en meer bepaald dat men eerst met de 
buurtbewoners moet afspreken vooraleer een buurtweg wordt afgeschaft. Hij is ook van 
oordeel dat geringschattend over de breedte van de weg werd gesproken in de commissie, 
terwijl heel wat buurtwegen zeer smal zijn. 
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Raadslid K. Eeraerts onthoudt zich. Hij is ter plaatse geweest en vindt het jammer dat geen 
andere oplossing kon worden gekozen.  Hij heeft begrip voor het standpunt van de 
omwonenden dat niet door de provinciale diensten wordt gevolgd. 
Het gemeentebestuur had naar de buurtbewoners toe eerder actie kunnen ondernemen. 
 

Schepen Huyghe weerlegt dat gerinschattend werd gedaan over de weg. Er is alleen gewezen 
op de beperkte ruimte van een deel van de weg, waar het zich tussen twee loodrechte muren 
bevindt en in feite weinig of niet wordt gebruikt. In dit dossier wordt een alternatief niet 
gevolgd door de goedkeurende diensten zodat het geen zin heeft het voor te stellen. 
 
 

Leven en reizen 

Sportdienst 

18. Budget 2018 en meerjarenplan 2018-2023 AGB Willebroek 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
De gemeenteraad heeft in zitting van 27 juni 2017 de oprichting en statuten van het autonoom 
gemeentebedrijf Willebroek goedgekeurd. 
 
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding heeft deze oprichting en de statuten van het autonoom gemeentebedrijf 
Willebroek goedgekeurd op 3 oktober 2017. 
 
 
Juridische grond 
 
Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2017 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
 
Op basis van artikel 243 en volgende van het gemeentedecreet 
 
 
Adviezen - argumenten 
 
De raad van bestuur van het AGB Willebroek keurde op 19 december 2017 het budget 2018 en het 
meerjarenplan 2018-2023 goed. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
Zie bijlagen. 
 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, Claudia 
Ceurstemont, Luc Spiessens, Michel Eeraerts, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, 
Irena Hermans, Marina De Wit 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Maaike Bradt, Ronald Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, Jan 
Van Lerberghe, Murat Oner, Griet Reyntiens, Rudi Kennes, Carla Steenackers 
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Voor de fractie Onafhankelijk raadslid onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Vlaams Belang stemmen tegen: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

De gemeenteraad besluit : 
 
Artikel 1 : het budget 2018 en het meerjarenplan 2018-2023 van het autonoom gemeentebedrijf 
Willebroek, goed te keuren. 
 
 

19. 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; 

 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 nieuwe Gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
Bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op artikels 232 tot en met 244 houdende de mogelijkheid tot oprichting van een autonoom 
gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid; 
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Gelet op de artikels 248 tot en met 261 van het Gemeentedecreet; 
 
 
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; 
 
Voorgesteld wordt om volgende gebouwen en infrastructuur in erfpacht te geven aan het AGB 
Willebroek: 
 
 Sportcomplex De Schalk, Stadionlaan 2, 2830 Willebroek 

   1ste afdeling sectie A nrs. 594/B en 594/C 
 Sporthal Tisselt, Kotterlaan 4, 2830 Willebroek 

   5
de

 afdeling sectie A nr. 580/P 
 Oud gemeentehuis/Feestzaal, August Van Landeghemstraat 101, 2830 Willebroek 

   1
ste

 afdeling sectie A nr. 888/M 
 Kasteel Bel-Air, Mechelsesteenweg 102, 2830 Willebroek 

   4
de

 afdeling sectie B nr. 192/B 
 Gemeentelijke feestzaal Klein Willebroek , Schoolstraat 24, 2830 Willebroek 

   1
ste

 afdeling sectie A nr. 1/D/2 
 Sporthal Klein Willebroek, Schoolstraat 24, 2830 Willebroek 

   1
ste

 afdeling sectie A nr. 1/ 
 
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: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, Claudia 
Ceurstemont, Luc Spiessens, Michel Eeraerts, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, 
Irena Hermans, Marina De Wit 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Maaike Bradt, Ronald Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, Jan 
Van Lerberghe, Murat Oner, Griet Reyntiens, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 
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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 inpachtgeving van: 
 
 Sportcomplex De Schalk, Stadionlaan 2, 2830 Willebroek 

   1ste afdeling sectie A nrs. 594/B en 594/C 
 Sporthal Tisselt, Kotterlaan 4, 2830 Willebroek 

   5
de

 afdeling sectie A nr. 580/P 
 Oud gemeentehuis/Feestzaal, August Van Landeghemstraat 101, 2830 Willebroek 

   1
ste

 afdeling sectie A nr. 888/M 
 Kasteel Bel-Air, Mechelsesteenweg 102, 2830 Willebroek 

   4
de

 afdeling sectie B nr. 192/B 
 Gemeentelijke feestzaal Klein Willebroek , Schoolstraat 24, 2830 Willebroek 

   1
ste

 afdeling sectie A nr. 1/D/2 
 Sporthal Klein Willebroek, Schoolstraat 24, 2830 Willebroek 

   1
ste

 afdeling sectie A nr. 1/ 
 
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; 
 

 

20. Retributiereglement verhuur gemeentelijke sportinfrastructuur - wijziging 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 27 juni 2017 heeft de gemeenteraad beslist om een Autonoom Gemeentebedrijf op te richten. 
 

Feiten en context 

Vanaf 1 januari 2018 worden de sportaccommodaties verhuurd door het Autonoom Gemeentebedrijf 
Willebroek. 
Bijgevolg dient het gemeentelijk retributiereglement aangepast te worden en staan enkel de turnzalen 
vermeld in dit retributiereglement (zie bijlage). 
De reden hiervoor is dat de turnzalen geen eigendom zijn van de gemeente Willebroek en bijgevolg 
niet overgedragen kunnen worden naar AGB Willebroek. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, Claudia 
Ceurstemont, Luc Spiessens, Michel Eeraerts, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, 
Irena Hermans, Marina De Wit 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Maaike Bradt, Ronald Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, Jan 
Van Lerberghe, Murat Oner, Griet Reyntiens, Rudi Kennes, Carla Steenackers 
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Voor de fractie Onafhankelijk raadslid onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

De gemeenteraad beslist om de wijziging aan het gemeentelijk retributiereglement verhuur 
sportinfrastructuur goed te keuren. 

 
 

21. Huurovereenkomst sporthal Piepel ten gunste van het AGB 

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; 

 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 nieuwe Gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
Bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op artikels 232 tot en met 244 houdende de mogelijkheid tot oprichting van een autonoom 
gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid; 
 
Gelet op de artikels 248 tot en met 261 van het Gemeentedecreet; 
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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; 
 
De sporthal Piepel, Floridastraat 40 A maakt deel uit van huidige beschikbare sportinfra; 
 
Gelet op de beperkte bouwkwaliteiten de sporthal en de herbestemming na sloop van voormelde 
gebouw is het aangewezen dat de overeenkomst voor de eventuele ter beschikkingstelling in duur 
beperkt wordt; 
 
Een conventionele huurovereenkomst is hier aangewezen; 
 
Voorgesteld wordt om volgende gebouwen en infrastructuur in huur te geven aan het AGB Willebroek: 
 
 Sporthal Piepel, Floridastraat 40A, 2830 Willebroek 

   2
de

 afdeling sectie C nr. 279/K/8 
 
Bijzondere voorwaarden van de huurovereenkomst: 
 

 De verschuldigde jaarlijkse huur bedraagt € 1,00 

 De jaarlijkse OV (onroerende voorheffing ) blijft ten laste van de gemeente/erfpachtgever 

 Duurtijd van de huurovereenkomst bedraagt 3 jaar , telkens stilzwijgend verlengbaar met één 
jaar 

 
 
Financiële gevolgen 
 
Er zijn geen financiële gevolgen; 

 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, Claudia 
Ceurstemont, Luc Spiessens, Michel Eeraerts, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, 
Irena Hermans, Marina De Wit 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Maaike Bradt, Ronald Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, Jan 
Van Lerberghe, Murat Oner, Griet Reyntiens, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

De raad besluit goedkeuring te verlenen aan: 
 
Artikel 1   
het ontwerp en voorwaarden van de huurovereenkomst ten gunste van het AGB Willebroek met zetel 
Pastorijstraat 1 te Willebroek, houdende de in huurgeving van: 
 
 Sporthal Piepel , Floridastraat 40A, 2830 Willebroek 

   2
de

 afdeling sectie C nr.279/K/8 
dit tegen de jaarlijkse huur van € 1,00;  
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Artikel 2   

het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering 
van het dossier; 
 
 

Cultuurdienst 

22. Verhuurreglement culturele infrastructuur wijziging 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Oprichting AGB Willebroek – goedkeuring in gemeenteraad van 27/6/17 
 

Feiten en context 

Zoals goedgekeurd in gemeenteraad van 27/6/17 zal vanaf 2018  het beheer van sport- en 
cultuurinfrastructuur overgedragen worden aan   AGB Willebroek. 
Volgende zalen werden in de beheersovereenkomst opgenomen : site oud gemeentehuis, kasteel Bel-
Air, Feestzaal Klein-Willebroek. 
Deze zalen dienen uit het bestaande gemeentelijk verhuurreglement geschrapt te worden. 
Centrum Jan Van Winghe blijft wel onder gemeentelijk beheer. 
 

Juridische grond 

Gemeentelijk beleidsplan 2014-2019 
Statuten en beheersovereenkomst AGB Willebroek  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, Claudia 
Ceurstemont, Luc Spiessens, Michel Eeraerts, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, 
Irena Hermans, Marina De Wit 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Maaike Bradt, Ronald Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, Jan 
Van Lerberghe, Murat Oner, Griet Reyntiens, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

Gemeenteraad geeft goedkeuring aan de wijziging van het gemeentelijk verhuurreglement voor het 
Centrum Jan Van Winghe 
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Bibliotheek 

23. Wijziging openingsuren bibliotheek en aanpassingen reglementen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De bibliotheek van Willebroek is per week 43u open. Dit is ruim boven het gemiddelde van de 
bibliotheken uit de omliggende gemeenten. De bezoekerssteller geeft ook aan dat mensen meer 
verspreid komen. Door het grote aantal avonddiensten voor het personeel, het takenpakket dat 
uitgebreid wordt en om de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen, worden de openingsuren 
van de bibliotheek herbekeken.  
 
Tevens vormt dit de aanleiding om de bestaande reglementen en bijhorende tarieven aan te passen 
en een aantal aspecten die ontbreken in de huidige reglementen toe te voegen.  
Dit met als doel een goede dienstverlening aan de gebruiker te kunnen blijven aanbieden. 

Feiten en context 

Openingsuren (zie bijlage1) 
 
De bibliotheek is nu per week 43u geopend. Waarom deze openingsuren veranderen? 

- Uit analyse van de openingsuren van bibliotheken uit de omliggende gemeenten en van 
bibliotheken uit gemeenten met vergelijkbaar aantal inwoners, blijkt dat 43u veruit boven het 
gemiddelde steekt. 

- Uit analyse van de bezoekersteller blijkt dat vanaf 18u de bezoekersaantallen van de 
bibliotheek dalen. 

- Vanaf 2018 zijn we met 3 VTE minder. Ook hun takenpakket wordt verdeeld over verschillende 
medewerkers. Er dient meer tijd vrijgemaakt te worden voor die extra taken. 

- Vroeger konden we een beroep doen op 2 bibliotheekmedewerkers die enkel op avond en 
zaterdag kwamen werken. Sinds juli 2017 is dit niet meer het geval. Aan de andere 
medewerkers werd gevraagd om extra avonddiensten te presteren.  

- Stijgend aantal avonddiensten per medewerker. In 2017 presteren we 717 avonddiensten met 
12 personeelsleden. Dit is exclusief het aantal zaterdagen en bibliotheekactiviteiten in het 
weekend. Rekening houdend met vakantiedagen en ziekteverlof komt dit neer op 1,36 per 
persoon per week (exclusief zaterdag en activiteiten in het weekend). In 2018 zal dit nog 
verhogen: 760 avonden te verdelen over 11 personeelsleden.  

-  
 
Hoe zijn we te werk gegaan? 

- Vergelijking openingsuren met andere bibliotheken 
- Bezoekersteller gedurende 6 maanden bijgehouden en statistieken gemaakt.  
- Bibliotheekpersoneel heeft in groepjes deze cijfers bekeken en geanalyseerd. Daaruit zijn 3 

voorstellen gegroeid. 
- Deze 3 voorstellen werden, samen met departementshoofd Michel Glorie en schepen Maaike 

Bradt, op 26 oktober 2017 besproken tijdens de personeelsvergadering.   
- Uit analyse van de gegevens werd er unaniem door het personeel beslist om het volgende 

voorstel van openingsuren te aanvaarden: 
 
Maandag 10u-12u en  13u30 tot 19u30 
Dinsdag  10u-12u en  13u30 tot 18u 
Woensdag 10u-12u en  13u30 tot 19u30 
Donderdag ----  13u30 tot 18u   
Vrijdag  10u-12u en  13u30 tot 19u30 
Zaterdag 9u30-12u30 
 
 In dit voorstel is de bibliotheek 38u per week geopend 

 
Het aantal uren verschuift van 43u naar 38u. Dit is een vermindering van 5u. 
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Uit gegevens van de bezoekersteller blijkt dat op dinsdag- en donderdagavond er minder bezoekers 
komen dan op de andere avonden. Het ligt dan ook voor de hand om deze avonden de bibliotheek tot 
18u open te houden. Naar de gebruikers toe leek het ons ook logisch om alternerend tot 19u30 of tot 
18u de bibliotheek open te houden. Op woensdag- en vrijdagavond gaan er ook vaak activiteiten in de 
bibliotheek door. 
Tevens is ervoor gekozen om de bibliotheek één ochtend te sluiten met als doel de collectie na te 
kijken en op orde te zetten en om te kunnen vergaderen met alle personeelsleden.  
Vergaderingen dienen nu immers altijd voor 10u te gebeuren. Klasbezoeken kunnen verdeeld worden 
over de andere voormiddagen zodat het personeel ook de ruimte krijgt om meer backoffice taken te 
doen.  
 
Dit voorstel resulteert in: 

- Meer tijd voor het uitwerken en realiseren van opgestarte en nieuwe projecten.  
- Op jaarbasis betekent dit 104 avonddiensten minder en per week een daling van 9u overuren / 

glijuren, wat de motivatie van het personeel ten goede komt. 
- Gemotiveerd personeel is een garantie voor een nog betere dienstverlening. 
- Aankoop van een inleverbox, zodat gebruikers na sluitingstijd ook hun materialen kunnen 

inleveren. De bibliotheek heeft hiervoor een budget van € 4000,00 die reeds voorzien is in de 
begroting 2017. 

- Extra promotie maken voor website ‘Mijn bibliotheek’ waar leners zelf hun materialen kunnen 
verlengen. 

 
 
Wijziging en nieuwe reglementen 
 
De verschillende reglementen dateren van mei 2009. Ze voldoen niet meer aan de huidige werking 
van de bibliotheek en dienen dus aangepast te worden. De nadruk hierbij blijft liggen op klant- en 
gebruiksvriendelijkheid. 
 

 Nieuw dienstreglement bibliotheek (bijlage 2) 
 
Het dienstreglement is herbekeken en een aantal artikels zijn toegevoegd. Ook de opmaak is 
gewijzigd zodat het naar de lezer toe een overzichtelijk document wordt. De wijzigingen en de 
toegevoegde punten zijn in het blauw gekleurd. 
Een samenvatting van de voorstellen tot wijziging en de toevoegingen in het dienstreglement werden 
opgenomen in bijlage 3. Het oude dienstreglement werd toegevoegd als bijlage 4 
 
 

 Wijziging retributiereglement (bijlage 5) 
 
In navolging van het nieuw dienstreglement zijn er een aantal tarieven gewijzigd.  
Het retributiereglement werd gewijzigd en vervangt het vorige retributiereglement (bijlage 6)  
 
 

 Nieuw E-boeken reglement (bijlage 7) 
 
De collectie van de bibliotheek evolueert heel de tijd. Ze moet proberen te beantwoorden aan de 
vraag van de inwoners van Willebroek en de leners van de bibliotheek. De vraag om e-boeken is er. 
Verschillende openbare bibliotheken uit buurgemeenten gingen ons al voor en bieden e-boeken met 
succes aan. 4 bibliotheekmedewerkers zijn gaan poolshoogte gaan nemen bij bibliotheken Puurs, 
Dendermonde en Waregem.  
Het is een logische stap binnen onze huidige collectievorming om ook e-boeken te gaan aanbieden. 
E-boeken verschillen enkel van papieren boeken doordat de drager anders is.  
De bibliotheek krijgt hierdoor een hedendaags imago, het digitaal lezen is immers niet meer weg te 
denken. 
Er is reeds budget voor de aankoop van e-readers en e-boeken voorhanden.  
In 2014 stapte Bibliotheek Willebroek al in het pilootproject van Bibnet rond e-boeken. (CBS 
20131011) 
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De bibliotheek heeft daarnaast in de maatschappij het voordeel dat zij als organisatie heel 
laagdrempelig is. Dat maakt dat de inwoners van Willebroek kunnen kennis maken met recentere 
media zoals de e-reader en e-boeken. Hier moeten we op inspelen. 
We zouden ook e-readers aanbieden omdat er in de sector voorlopig nog geen platform bestaat om 
enkel e-boeken uit te lenen. E-boeken uitlenen mag, maar enkel indien deze beveiligd zijn tegen het 
kopiëren. Dit kan momenteel enkel door de e-boeken aan te bieden op een e-reader. Ook kan je de 
kwaliteit van een e-boek op tablet niet vergelijken met de kwaliteit van het scherm van een e-reader 
met E ink. De e-reader leest bijna als papier en is minder vermoeiend voor de ogen dan een 
computer- of tabletscherm.  
Ook heeft de e-reader het voordeel dat je de lettergrootte zelf kan aanpassen en dat je meerdere 
boeken kan lenen op één licht toestel. Handig voor de pendelaar of vakantieganger die niet graag met 
veel gewicht reist. 
Daarnaast is het heel handig dat we sneller kunnen inspelen op de vraag van de lener om net 
uitgekomen of populaire titels. De aankoop en verwerking kan op enkele dagen tijd afgewerkt worden. 
Door ons reglement rond e-boeken zo goed mogelijk af te stemmen op het dienstreglement van de 
bibliotheek, wordt een e-reader met enkele e-boeken lenen bijna net zo eenvoudig en toegankelijk als 
het lenen van een gewoon papieren boek. De drager is immers het enige verschil. 
Dit nieuwe reglement gaat in voege vanaf 01/01/2018 
 
 

 Wijziging Spelregels voor het gebruik van internet (bijlage 8) 
 

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie (wijzigingen zijn in het blauw aangegeven)  
- 1 uur  2 uren per dag 

Reden: voor het maken van een werk is vaak 1uur per dag onvoldoende. Er dienen hiervoor 
geen extra computers aangekocht te worden, aangezien heel wat gebruikers zelf hun toestel 
meebrengen om connectie maken met het wifinetwerk. We voeren de mogelijkheid in om gratis 
een computer te reserveren.  

- Ook niet-leden kunnen tegen een kleine vergoeding een dagticket kopen (zie bijlage 3 art. 11) 
 
 

 Wijziging: Bib aan huis uitleendienst en Lenerskaart voor leerkracht en onthaalouder (bijlage 9) 
 

 Dit vormt een aanvulling bij het Dienstreglement bibliotheek 
 Toevoegingen zijn in de bijlage in het blauw aangegeven. 
 

Juridische grond 

Meerjarenplan 2014-2019, gemeente Willebroek, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 
2013, 
Actieplan VRIJ001007: We bouwen de bibliotheek uit tot een belevingsbibliotheek  
Actie VRIJ001007001: Aanbieden van een actuele bibliotheekcollectie op maat van de gebruiker en 
op een aantrekkelijke manier presenteren met aandacht voor nieuwe tendensen en mogelijkheden 
Actie VRIJ001007002: Toegang verlenen tot de digitale wereld en verkleinen van de digitale kloof 
Gelet op beleidsprioriteiten: ‘de bibliotheek als digitale kennismaatschappij’ en ‘de laagdrempelige 
bibliotheek’ 
Actie VRIJ001005004: Scholenwerking en bibliotheek 
Actie Vrij001005005: Levering bibliotheekmaterialen aan huis en in woonzorgcentra 
 

Adviezen - argumenten 

Gelet op de daling van het aantal bezoekers op dinsdag- en donderdagavond 
Gelet op het hoog houden van de dienstverlening 
Gelet op de unanieme goedkeuring van het voorstel 
Gelet op dat de bibliotheek nog steeds per week 38u geopend is en dat leners vanaf 2018 24u/24u 
hun materialen kunnen binnenbrengen in de inleverbox 
Gelet op project e-boeken en convenant, goedgekeurd in CBS 20131011 
Gelet op de niet vervanging van 3 VTE medewerkers 
Gelet op het extra takenpakket van 3 VTE die verdeeld zijn over de andere medewerkers 
Gelet op het aantal gepresteerde avonddiensten van het personeel en het aantal glijuren en overuren. 
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Gelet op de kerntaak van de bibliotheek, namelijk het verlagen van de digitale drempel en mensen 
kennis te laten maken met digitaal lezen. 
Gelet op het up to date houden van reglementen 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Door de wijzigingen in de tarieven zullen naar alle waarschijnlijkheid ook de jaarontvangsten van de 
bib wijzigen. Dit blijft echter beperkt: een vermindering van ongeveer 450 euro door het gratis maken 
van uitlenen van dvd documentaires. Het gratis maken van de eerste aanmaning wordt opgevangen 
door het tarief van de 2

de
 maning te verhogen. 

 
De communicatie over de nieuwe openingsuren en de wijzigingen in de reglementen gebeurt in 
overleg met de communicatiedienst. 
Er wordt een communicatieplan opgesteld waarin alle kanalen benut zullen worden. De communicatie 
rond de wijzigingen zal starten na de goedkeuring door het college van Burgemeester en Schepenen. 
 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, Claudia 
Ceurstemont, Luc Spiessens, Michel Eeraerts, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, 
Irena Hermans, Marina De Wit 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Maaike Bradt, Ronald Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, Jan 
Van Lerberghe, Murat Oner, Griet Reyntiens, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

De Raad beslist om de openingsuren van de bibliotheek te verminderen naar 38u/week. 
 
De Raad beslist om de nieuwe reglementen en de aanpassingen aan de reglementen van de 
bibliotheek goed te keuren met ingang van 1 januari 2018. 
 
Raadslid De Laet motiveert de onthouding van zijn fractie door te verwijzen naar de afbouw van 
het personeelsbestand met drie full-times die de echte oorzaak zijn van de vermindering van 
dienstverlening. 
 
 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

24. Pleincoaches 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

 
Tijdens de lente tot aan de herfstvakantie , neemt de drukte in de publieke ruimte toe.  Gecombineerd 
met goed weer, vakantie, en nog enkele factoren durft dit op sommige buurtpleintjes en in sommige 
wijken voor de nodige drukte zorgen.  
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Feiten en context 

Reeds verschillende jaren heeft de Organisatie Willebroek een overeenkomst met ROJM voor hun 
dagelijkse werking in de Ringlaan en in functie van de inzet van een mobiele jeugdwerker. Dit in het 
kader van een jeugdwerking voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.  
In functie van een proactieve aanpak en in functie van het engagement en de ontwikkelingskansen 
voor jongeren zouden we vanaf de paasvakantie t.e.m. de herfstvakantie enkele jongeren willen 
inzetten als ‘pleincoach’.   
De inzet van pleincoaches biedt kansen: 

- Voor de jongeren zelf: versterking van hun engagement, ontwikkeling van hun talenten, 
respect,… 

- Voor de Organisatie:  
o op een proactieve wijze bouwen we een positieve relatie op met de jongeren die 

aanwezig zijn op de pleintjes 
o en op die manier jongeren kunnen bijsturen naar het gewenste gedrag toe 
o en zo dus een deel van het ontbreken van sociale controle in onze huidige 

maatschappij ondervangen 
o en daarnaast verhogen we de weerbaarheid van jongeren  
o en verminderen we sociale overlast 

 
De jongeren zullen in overleg met ROJM, de dienst integrale veiligheid en de dienst vrijetijd worden 
gerekruteerd, aangesteld en verder worden opgevolgd. 

 
De jongeren zullen worden gecoacht door een professionele medewerker van ROJM. Hiervoor wordt 
een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met ROJM en de dienst integrale veiligheid. In deze 
samenwerkingsovereenkomst wordt de taakomschrijving van de medewerker van ROJM en de 
betrokkenheid van de Organisatie Willebroek geformuleerd. De professionele medewerker wordt op 
zijn beurt opgevolgd en ondersteund door de Organisatie Willebroek. 
Er wordt maximaal gestreefd om per dag 4 pleincoaches, 3 dagen in de week, op woensdag, zaterdag 
en zondag in te zetten als pleincoach.  Zij zullen een engagement aangaan als vrijwilliger en hiervoor 
een vrijwilligersvergoeding ontvangen vanuit de Organisatie Willebroek. Ideaal is een poel van 8 
pleincoaches die flexibel kunnen worden ingezet.  

 
Na de 31 weken (van de paas- tot de herfstvakantie) zal er een evaluatiemoment met alle betrokken 
partijen georganiseerd worden.  

 

Juridische grond 

Meerjarenplan 2014-2019, gemeente Willebroek, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 
2013. 
Decreet Lokaal Jeugdbeleid van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012. 
WELZ001003/WELZ001003006/048000/6131006 Sociale overlast verminderen: project pleincoaches- 
samenwerking. 

 

Adviezen - argumenten 

Integrale veiligheid: Positief advies. Dit project zal kansen bieden aan de Willebroekse jongeren. 
Zowel voor de vrijwilligers als de jongeren op de pleintjes. Daarnaast zal het project zorgen voor een 
verhoging van sociale controle en een sterker veiligheidsgevoel bij onze burgers. 

 
Jeugddienst: Positief advies. Door dit project zal de weerbaarheid van de jongeren verhoogd worden. 
Het zorgt voor sociale cohesie in de Willebroekse wijken.  

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Uitbetaling mobiele jeugdwerker ROJM + budget opleiding pleincoaches: 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer : 2017/106 Datum : 05/12/2017  

Beschikbaar krediet: € 184900 Actie: LEEF006004001 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 52 000 AR: 6159999 2017 
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Nadat de jongeren een briefing/voorbereiding hebben gekregen zal er ook een ‘plechtig’ moment 
worden georganiseerd in aanwezigheid van de jongeren, ROJM en een delegatie van het CBS.  
Hierop zal ook de pers worden uitgenodigd. 
 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, Claudia 
Ceurstemont, Luc Spiessens, Michel Eeraerts, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, 
Irena Hermans, Marina De Wit 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Maaike Bradt, Ronald Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, Jan 
Van Lerberghe, Murat Oner, Griet Reyntiens, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Vlaams Belang stemmen tegen: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Thierry Serrien 

De gemeenteraad besluit :  
 
Artikel 1 : goedkeuring te geven aan de samenwerkingsovereenkomst tussen ROJM vzw en 
Gemeente Willebroek, zoals vastgelegd en in bijlage bij dit besluit gevoegd.  
Artikel 2 : een eenmalige vergoeding van 52.000€ uit te betalen voor de aanstelling van een mobiele 
jeugdwerker ter coördinatie van de opdrachten zoals overeengekomen in de overeenkomst.  
 
Raadslid K. Eeraerts is verheugd dat actie wordt ondernomen in een dossier waarin hij jaren 
geleden is tussen gekomen. Dat is positief, maar jammer voor de kostprijs van € 52.000,00.  
Dat bewijst wel dat veiligheid prioritair is.  
Hij wil wel een kanttekening maken over de afwezigheid van de betrokkenheid van de ouders. 
Op de website van ROJM vindt hij heel wat over jongeren, maar niet over de belangrijke taken 
van de ouders. Die zouden ook in dit project hun verpletterende verantwoordelijkheid moeten 
opnemen. De coaches zouden hen daar op kunnen aanspreken. 
 
De burgemeester wijst op de signaalfunctie van de coaches die in functie van het 
gesignaleerde probleem kunnen voorstellen alle stakeholders samen te brengen. Zoals in het 
verleden is dat dan een opdracht van de preventiedienst.  

 
 

25. Project fietsenzenders - lastenovereenkomst 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Tot en met 15 januari 2017 konden Willebroekenaars na oproep van de burgemeester een fietszender 
bestellen tegen een goedkoop tarief van 10 euro per zender.  
 
In de eerste fase werden er 36 zenders geleverd en geplaatst.  
Er dienden nog 348 zenders geleverd en geplaatst te worden.  
 
Er werden zenders geleverd medio dit jaar, maar de testresultaten waren niet voldoende bevredigend.  
Aan de firma Arco werd gevraagd naar alternatieven (plaatsing op andere locatie in zender, nieuwe 
zenders ontwikkelen,..).  
 
Medio november werden alternatieve plaatsten voor de plaatsing van de zenders getest en de 
zenders werden afgeleverd op 23 november 2017, overeenkomstig de bepalingen van het bestek van 
de PZ Mewi.  
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In het college van burgemeester en schepenen d.d. 29 september 2017 werd beslist om:  
- de verkoopprijs van de fietszenders vanaf fase 3 voor Willebroekenaars vast te stellen op 25 euro 
per zender. Hiervoor dient een retributiereglement opgesteld te worden.   
- de plaatsingskost die door de fietsenhandelaars kan aangerekend worden, vast te stellen op 8 euro 
per zender; 
- om een lastenovereenkomst op te maken met de fiestenhandelars en ecoso om de samenwerking, 
de verkoopprijs en plaatsingsprijs vast te leggen.  
 

Feiten en context 

De fietsenzenders werden geleverd op 23 november 2017. Na de plaatsing van de zenders in fase 2, 
worden de zenders te koop aangeboden via de fietsenhandelaars en het gemeentebestuur.  
 
Een samenwerkingsovereenkomst met de handelaars dient opgesteld te worden.  
 

Een retributiereglment dient eveneens opgemaakt te worden. Dit gebeurt door de dienst financiën op 
voorstel van de dienst integrale veiligheid.  

 

Juridische grond 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 (vastellen van 
samenwerkingsovereenkomsten is een bevoegdheid van de gemeenteraad) 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad keurt bijgevoegde lastenovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Willebroek 
en de fietsenhandelaars en Ecoso voor de samenwerking inzake de fietsenzenders, de verkoopsprijs 
en de plaatsingskosten goed.  
 
 
 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

26. Bijkomende punten 

Onveilige verkeerssituatie ter hoogte van de Parklaan 
 
De Parklaan is/was een autovrije straat. 
 
Nochtans wordt deze straat door automobilisten dagelijks gebruikt als sluipweg en  racebaan. 
 
Sommige bewoners hebben zelfs een parkeerplaats voor hun woning aangelegd. 
 
Het voetpad gelegen naast de school “ De Tovertuin ” wordt gebruikt als verbindingsweg tussen het 
Adrien Dezaegerplein en de Parklaan. 
 
Dit veroorzaakt aan de school overlast en een onveilige verkeerssituatie. 
 
Een tweede probleem is de weg naast de woning  Constant Broeckmeyerstraat 61 - wat oorspronkelijk 
een voetgangersweg was - achter de woningen van het Adrien Dezaegerplein.   
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Deze weg wordt nu gebruikt door automobilisten als doorgang naar de achterliggende garages in 
plaats van de normale route, via het Adrien Dezaegerplein 11. 
 
Ondanks het aandringen van enkele buurtbewoners bij het Gemeentebestuur, is er tot op vandaag 
geen gehoor gegeven aan deze klachten. 
 
Het (her)plaatsen van de eerder verwijderde paaltjes (ter hoogte van voetpad zijkant “Tovertuin” én de 
voetgangersweg, Constant Broeckmeyerstraat 61), samen met de terugplaatsing van een slagboom 
aan het begin van de Parklaan zouden mogelijk een stap in de goede richting kunnen zijn. 
 
Met het voorgaande in het achterhoofd zou ik dan ook aan het Gemeentebestuur willen vragen hier 
onmiddellijk werk van te maken en daar opnieuw een meer veilige verkeerssituatie te creëren. 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt op de vraag toegelicht door het raadslid Steenackers : 
 
Deze problematiek werd niet gemeld n.a.v. de actie ‘Buurt aan de Beurt’.  Klachten over 
onveilige verkeerssituaties werden evenmin door de school gesignaleerd.   
Hij vraagt dergelijke meldingen aan hem te bezorgen zodat hij kan gaan kijken en er iets aan 
kan doen. 
 
De paaltjes waarnaar verwezen wordt, werden niet door de gemeentelijke diensten 
verwijderd. De betrokken diensten zullen in overleg met de verkeerscel onderzoeken welke 
extra maatregelen genomen kunnen worden. 
Eventueel kunnen buurtbewoners worden bevraagd naar hun behoefte aan parkeerplaatsen en 
kan dat technisch en praktisch worden onderzocht hoe dat in de Parklaan kan worden 
ingericht. De schepen is geen voorstander om de slagboom terug te plaatsen..  
 

Verder werd deze melding ook overgemaakt aan de politiediensten voor verdere opvolging. 
 
 

Financiën 

27. Prijssubsidiereglement AGB Willebroek 

Motivering 
 
Feiten en context 
 
De gemeente Willebroek heeft op 27 juni 2017 het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, afgekort AGB 
Willebroek, opgericht. 
 
Het AGB Willebroek heeft vanwege de gemeente Willebroek prijssubsidies nodig om economisch leefbaar te 
zijn. 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 waarin de oprichting en de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, afgekort AGB Willebroek werden goedgekeurd; 
 
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 door de Vlaamse minister 
van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding op 3 oktober 
2017 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2017; 
 
Overwegende dat het om economisch leefbaar te zijn nodig is dat het Autonoom Gemeentebedrijf 
Willebroek vanwege de Gemeente Willebroek prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht op 
toegang tot de culturele en sportieve faciliteiten; 
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Gelet op het voorstel van prijssubsidiereglement vanwege het college van burgemeester en 
schepenen; 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Na toelichting en beraadslaging; 
 
 
Adviezen  
 
De dienst financiën adviseert positief daar de prijssubsidies zijn opgenomen in het budgetvoorstel 2018 van 
de gemeente Willebroek. 
 
Visum kan niet gegeven worden gezien het budget 2018 nog moet goedgekeurd worden. 
 
Financiële gevolgen 
 

Visum :  X  nee         0  ja  Visumnummer : - Datum :  09/12/2017 

Beschikbaar krediet: € 341.007,79 Actie: VRIJ001013001 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 341.007,79 AR: 6492000 2018 

 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, Claudia 
Ceurstemont, Luc Spiessens, Michel Eeraerts, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, 
Irena Hermans, Marina De Wit 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Maaike Bradt, Ronald Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, Jan 
Van Lerberghe, Murat Oner, Griet Reyntiens, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

De gemeenteraad besluit : 

 
Artikel 1. 
De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement, vermeld in artikel 2 van huidige beslissing, ten 
voordele van het AGB Willebroek goed; 
 
Artikel 2. 
PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AGB Willebroek 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het 
kalenderjaar 2018 (zie bijlage). Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf 
Willebroek vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2018 de inkomsten voor de toegangsgelden tot 
culturele en sportieve faciliteiten minstens 446.160,61 EUR exclusief btw moeten bedragen om 
economisch rendabel te zijn. 
 
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek vanaf heden de 
voorziene toegangsgelden (inclusief 6 % btw) voor recht op toegang tot de culturele en sportieve 
faciliteiten te vermenigvuldigen met een factor 3,54. 
 
De Gemeente Willebroek erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, op basis van deze 
ramingen, de voorziene toegangsgelden (inclusief 6% btw) voor recht op toegang tot de culturele en 
sportieve faciliteiten moet vermenigvuldigen met een factor 3,54 om economisch rendabel te zijn. 
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Rekening houdend met de culturele en sociale functie van deze faciliteiten wenst de Gemeente 
Willebroek dat er tijdens het kalenderjaar 2018 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten 
aanzien van de bezoekers van deze faciliteiten. De Gemeente Willebroek wenst immers de 
toegangsgelden te beperken opdat de culturele en sportieve faciliteiten toegankelijk zijn voor 
iedereen. De Gemeente Willebroek verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1 januari 2018 tot 
en met 31 december 2018 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 en sportieve faciliteiten bedraagt de prijs (inclusief 6% btw) die de bezoeker als toegangsgeld 
betaalt vermenigvuldigd met een factor 2,54.  
 
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 5de werkdag van elk kwartaal de Gemeente 
Willebroek een overzicht bezorgen van het aantal bezoekers waaraan recht op toegang is verleend 
tijdens het voorbije kwartaal tot de culturele en sportinfrastructuren. 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. 
 
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2019 zal worden onderhandeld tussen de Gemeente 
Willebroek en het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek vóór 30 januari 2019. 
 
Artikel 3. 
De provinciegouverneur in kennis te stellen van dit besluit op de wijze zoals bepaald in artikel 252, §1 
van het Gemeentedecreet. 
 
 

28. Leningsovereenkomst AGB Willebroek transactiekredieten investeringsenveloppe 2018 

Motivering 
 
Feiten en context 
 
De gemeente Willebroek heeft op 27 juni 2017 het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, afgekort AGB 
Willebroek, opgericht. 
 
Het AGB Willebroek heeft in het budget 2018 een investeringsenveloppe die geraamd is op € 2.584.995,87,- 
euro. 
 
De liquiditeitspositie van het AGB  laat geen integrale en onmiddellijke financiering toe. 
 
Bijgevolg is het aangewezen dat de gemeente een lening aan het AGB toestaat ter financiering. 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 waarin de oprichting en de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, afgekort AGB Willebroek werden goedgekeurd; 
 
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 door de Vlaamse minister 
van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding op 3 oktober 
2017 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2017; 
 
Gelet op het prijssubsidiereglement dat werd goedgekeurd op 19 december 2017 ; 
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Gelet op het Gemeentedecreet; 
 
Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB; 
 
Overwegende het voorstel van budget 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek; 
 
Overwegende dat de transactiekredieten in de investeringsenveloppe 2018 worden geraamd op 
2.584.995,87 EUR; 
 
Overwegende dat de liquiditeitspositie van het AGB geen integrale en onmiddellijke financiering van 
de transactiekredieten toelaat; dat het aangewezen is dat de gemeente ter financiering een lening 
toestaat aan het AGB; 
 
Overwegende dat Voorafgaande beslissing nr. 2010.047 dd. 30.03.2010 bevestigt dat het renteloze 
karakter van een lening die wordt verstrekt door een gemeente aan een AGB niet wordt aangemerkt 
als een verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het AGB; 
 
Na toelichting en beraadslaging; 
 
 
Adviezen  
 
De dienst financiën adviseert positief en de gemeente kan dergelijke lening in orde stellen voor het AGB 
Willebroek gezien dat dit zowel voorzien is bij de gemeente als bij het AGB Willebroek 
 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, Claudia 
Ceurstemont, Luc Spiessens, Michel Eeraerts, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, 
Irena Hermans, Marina De Wit 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Maaike Bradt, Ronald Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, Jan 
Van Lerberghe, Murat Oner, Griet Reyntiens, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

De gemeenteraad keurt volgende leningsovereenkomst goed: 
 
LENINGSOVEREENKOMST TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSPORTEFEUILLE 2017 
 
Tussen: 
 
De GEMEENTE WILLEBROEK, met zetel te 2830 Willebroek, Pastorijstraat 1, hier vertegenwoordigd 
door: 
- De voorzitter van de gemeenteraad, zijnde de heer Eddy Moens; 
- De gemeentesecretaris, zijnde de heer Herman Bauwens; 
 
Tot onderhavige overeenkomst gemachtigd, waarvan een uittreksel aan deze akte wordt gehecht. 
 
Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 is dit besluit van de 
gemeenteraad onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen administratief toezicht 
van de provinciegouverneur; 
 
hierna genoemd ‘Uitlener’, enerzijds en 
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Het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WILLEBROEK, afgekort “AGB Willebroek”, met zetel te 2830 
Willebroek, Pastorijstraat 1 en ondernemingsnummer 0679.456.888, hier vertegenwoordigd door de 
voorzitter van de raad van bestuur, zijnde de heer Eddy Moens, 
 
Opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de Gemeente Willebroek op 27 juni 2017 en 
goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke 
Kansen en Armoedebestrijding op 3 oktober 2017 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 
oktober 2017; 
 
De voorzitter van de raad van bestuur werd gemachtigd deze overeenkomst te ondertekenen door de 
Raad van Bestuur. 
 
Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 is dit besluit van de raad 
van bestuur onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen administratief toezicht van 
de provinciegouverneur; 
 
hierna genoemd ‘Lener’, anderzijds, 
 
hierna samen genoemd ‘de partijen’ 
 
wordt een leningsovereenkomst gesloten met volgende voorwaarden: 
 
Art. 1 – Voorwerp 
De Uitlener verleent een lening aan de Lener, die de lening aanvaardt, gelijk aan de hoofdsom, met de 
duurtijd en volgens de regeling en de voorwaarden, zoals die hierna worden bepaald. 
 
Art. 2 – Hoofdsom 
De Lener erkent aan de Uitlener de som van 2.584.995,87 EUR verschuldigd te zijn. Dit bedrag wordt 
evenwel aangepast aan het effectief opgenomen bedrag. 
 
Art. 3 – Doel van de lening 
De lening zal uitsluitend worden aangewend voor de financiering van de transactiekredieten van de 
investeringsenveloppe 2018. 
 
Het bedrag van de lening wordt aan de Lener terbeschikking gesteld door opnamen via de rekening-
courant tussen de Uitlener en de Lener. 
 
Elke aanwending van het ontleende bedrag in strijd met deze overeenkomst heeft van rechtswege de 
onmiddellijke opeisbaarheid van het openstaande bedrag voor gevolg. 
 
Art. 4 – Duurtijd 
Deze lening is toegestaan voor een termijn tot 31 december 2054. 
 
Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat al de bepalingen van de huidige overeenkomst 
na de vervaltijd van toepassing zullen blijven ingeval de terugbetaling, om het even welke reden, niet 
op de vastgestelde datum zou geschieden, en dit zonder alsdan afbreuk te doen aan de eisbaarheid. 
 
Art. 5 - Vaststelling renteloosheid 
Er is door de Lener geen enkele rente verschuldigd gedurende de volledige periode dat de lening 
loopt. 
 
Art. 6 – Terugbetaling 
De Lener verbindt zich er toe om het ontleende bedrag als volgt terug te betalen: 
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Hoofdsom 2  5 8 4  9 9 5 ,8 7

Rent ev oet 0%

Ja a rnu m m er V erv a lda g A flossing Int rest Ka pit a a l Uit st a a nd sa ldo

1 3 1 /1 2 /2 01 8 6  5 2 0,6 6 0,00 6  5 2 0,6 6 2  5 7 8  4 7 5 ,2 1

2 3 1 /1 2 /2 01 9 4 7  6 08 ,8 2 0,00 4 7  6 08 ,8 2 2  5 3 0 8 6 6 ,3 9

3 3 1 /1 2 /2 02 0 4 7  6 08 ,8 2 0,00 4 7  6 08 ,8 2 2  4 8 3  2 5 7 ,5 8

4 3 1 /1 2 /2 02 1 4 7  6 08 ,8 2 0,00 4 7  6 08 ,8 2 2  4 3 5  6 4 8 ,7 6

5 3 1 /1 2 /2 02 2 1 05  3 8 2 ,2 9 0,00 1 05  3 8 2 ,2 9 2  3 3 0 2 6 6 ,4 7

6 3 1 /1 2 /2 02 3 1 04  7 7 0,7 2 0,00 1 04  7 7 0,7 2 2  2 2 5  4 9 5 ,7 4

7 3 1 /1 2 /2 02 4 1 04  7 7 0,7 2 0,00 1 04  7 7 0,7 2 2  1 2 0 7 2 5 ,02

8 3 1 /1 2 /2 02 5 1 04  7 7 0,7 2 0,00 1 04  7 7 0,7 2 2  01 5  9 5 4 ,3 0

9 3 1 /1 2 /2 02 6 1 04  7 7 0,7 2 0,00 1 04  7 7 0,7 2 1  9 1 1  1 8 3 ,5 7

1 0 3 1 /1 2 /2 02 7 1 04  7 7 0,7 2 0,00 1 04  7 7 0,7 2 1  8 06  4 1 2 ,8 5

1 1 3 1 /1 2 /2 02 8 9 8  8 6 1 ,6 3 0,00 9 8  8 6 1 ,6 3 1  7 07  5 5 1 ,2 2

1 2 3 1 /1 2 /2 02 9 9 8  8 6 1 ,6 3 0,00 9 8  8 6 1 ,6 3 1  6 08  6 8 9 ,5 8

1 3 3 1 /1 2 /2 03 0 9 8  8 6 1 ,6 3 0,00 9 8  8 6 1 ,6 3 1  5 09  8 2 7 ,9 5

1 4 3 1 /1 2 /2 03 1 9 8  8 6 1 ,6 3 0,00 9 8  8 6 1 ,6 3 1  4 1 0 9 6 6 ,3 2

1 5 3 1 /1 2 /2 03 2 9 8  8 6 1 ,6 3 0,00 9 8  8 6 1 ,6 3 1  3 1 2  1 04 ,6 9

1 6 3 1 /1 2 /2 03 3 9 8  8 6 1 ,6 3 0,00 9 8  8 6 1 ,6 3 1  2 1 3  2 4 3 ,05

1 7 3 1 /1 2 /2 03 4 5 7  7 7 3 ,4 8 0,00 5 7  7 7 3 ,4 8 1  1 5 5  4 6 9 ,5 7

1 8 3 1 /1 2 /2 03 5 5 7  7 7 3 ,4 8 0,00 5 7  7 7 3 ,4 8 1  09 7  6 9 6 ,1 0

1 9 3 1 /1 2 /2 03 6 5 7  7 7 3 ,4 8 0,00 5 7  7 7 3 ,4 8 1  03 9  9 2 2 ,6 2

2 0 3 1 /1 2 /2 03 7 5 7  7 7 3 ,4 8 0,00 5 7  7 7 3 ,4 8 9 8 2  1 4 9 ,1 4

2 1 3 1 /1 2 /2 03 8 5 7  7 7 3 ,4 8 0,00 5 7  7 7 3 ,4 8 9 2 4  3 7 5 ,6 6

2 2 3 1 /1 2 /2 03 9 5 7  7 7 3 ,4 8 0,00 5 7  7 7 3 ,4 8 8 6 6  6 02 ,1 8

2 3 3 1 /1 2 /2 04 0 5 7  7 7 3 ,4 8 0,00 5 7  7 7 3 ,4 8 8 08  8 2 8 ,7 0

2 4 3 1 /1 2 /2 04 1 5 7  7 7 3 ,4 8 0,00 5 7  7 7 3 ,4 8 7 5 1  05 5 ,2 2

2 5 3 1 /1 2 /2 04 2 5 7  7 7 3 ,4 8 0,00 5 7  7 7 3 ,4 8 6 9 3  2 8 1 ,7 5

2 6 3 1 /1 2 /2 04 3 5 7  7 7 3 ,4 8 0,00 5 7  7 7 3 ,4 8 6 3 5  5 08 ,2 7

2 7 3 1 /1 2 /2 04 4 5 7  7 7 3 ,4 8 0,00 5 7  7 7 3 ,4 8 5 7 7  7 3 4 ,7 9

2 8 3 1 /1 2 /2 04 5 5 7  7 7 3 ,4 8 0,00 5 7  7 7 3 ,4 8 5 1 9  9 6 1 ,3 1

2 9 3 1 /1 2 /2 04 6 5 7  7 7 3 ,4 8 0,00 5 7  7 7 3 ,4 8 4 6 2  1 8 7 ,8 3

3 0 3 1 /1 2 /2 04 7 5 7  7 7 3 ,4 8 0,00 5 7  7 7 3 ,4 8 4 04  4 1 4 ,3 5

3 1 3 1 /1 2 /2 04 8 5 7  7 7 3 ,4 8 0,00 5 7  7 7 3 ,4 8 3 4 6  6 4 0,8 7

3 2 3 1 /1 2 /2 04 9 5 7  7 7 3 ,4 8 0,00 5 7  7 7 3 ,4 8 2 8 8  8 6 7 ,4 0

3 3 3 1 /1 2 /2 05 0 5 7  7 7 3 ,4 8 0,00 5 7  7 7 3 ,4 8 2 3 1  09 3 ,9 2

3 4 3 1 /1 2 /2 05 1 5 7  7 7 3 ,4 8 0,00 5 7  7 7 3 ,4 8 1 7 3  3 2 0,4 4

3 5 3 1 /1 2 /2 05 2 5 7  7 7 3 ,4 8 0,00 5 7  7 7 3 ,4 8 1 1 5  5 4 6 ,9 6

3 6 3 1 /1 2 /2 05 3 5 7  7 7 3 ,4 8 0,00 5 7  7 7 3 ,4 8 5 7  7 7 3 ,4 8

3 7 3 1 /1 2 /2 05 4 5 7  7 7 3 ,4 8 0,00 5 7  7 7 3 ,4 8 0,00  
 
 
Afhankelijk van het bedrag dat effectief door de Lener wordt opgenomen, wordt de definitieve 
aflossingstabel opgesteld. De eerste vervaldag is 31 december van het jaar van ingebruikname van 
het actief. 
 
De terugbetaling gebeurt in eerste instantie door middel van schuldvergelijking met de prijssubsidies 
die door de Uitlener aan de Lener verschuldigd zijn. De Lener machtigt de Uitlener om het passende 
bedrag op de prijssubsidies in te houden en te boeken als schuld aan de Lener. Deze inhoudingen 
worden gelijk gespreid over de vier kwartalen (behoudens akkoord van het directiecomité met een 
afwijking op de gelijke spreiding over de kwartalen). 
 
Indien de prijssubsidies, die door de Uitlener aan de Lener worden toegekend, niet volstaan om de 
terugbetalingen te voldoen, is het saldo op de vervaldag betaalbaar op rekening […] van de Uitlener. 
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Art. 7 - Boete bij te late terugbetaling 
Over te laat terugbetaalde bedragen is door de Lener bij wijze van boete rente verschuldigd tegen het 
op dat ogenblik geldende Euribor rentepercentage (minimaal 0,00%), verhoogd met 100 basispunten, 
en zulks ten belope van het aantal maanden laattijdigheid waarbij iedere begonnen maand als een 
volledige maand zal worden aangerekend. De Uitlener is bevoegd onmiddellijke betaling daarvan te 
verlangen. 
 
Ingeval van niet betaling binnen de vijftien (15) dagen na aanmaning bij ter post aangetekende brief 
wordt het volledige bedrag der lening onmiddellijk opeisbaar en zal het gehele nog verschuldigde 
bedrag vermeerderd worden met de rente zoals in vorige alinea berekend. 
 
Art. 8 – Opeisbaarheid 
Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang worden 
opgeëist, en de lening geldt bij opeising als opgezegd indien: 

 de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en het verzuim niet is te herstellen; 

 de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en de Lener niet alsnog nagekomen heeft 
binnen 30 dagen na sommatie per aangetekend schrijven of een langere termijn in de 
sommatie genoemd, zich in regel te stellen. 

 
Bij niet-naleving door de Lener van haar verplichting(en) heeft de Uitlener het recht onverminderd alle 
persoonlijk vorderingen en dwangmaatregelen in het algemeen verhaal uit te oefenen op al de 
goederen van de Lener zowel roerende als onroerende. Alle kosten van beslag, inbegrepen van 
bewarend beslag, zijn ten laste van de Lener. 
 
Art. 9 - Wijzigingen 
Deze leningsovereenkomst bevat de integrale overeenkomst tussen de Uitlener en de Lener en 
vervangt alle andere mondelinge - of schriftelijke overeenkomsten tussen de Partijen. Deze 
overeenkomst kan enkel schriftelijk en via uitdrukkelijk akkoord tussen de Partijen worden gewijzigd. 
 
Art. 10 - Niet-overdraagbaarheid 
Behoudens in gevallen, vermeld in onderhavige overeenkomst, kan deze overeenkomst, noch enige 
rechten daarin, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan derde partijen. 
 
Art. 11 - Toepasselijk recht 
Deze Leningsovereenkomst renteloze lening is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de hoven 
en rechtbanken van de woonplaats van de Uitlener zijn bevoegd. 
 
Art. 12 – Splitsbaarheid 
De nietigheid van één der artikelen van deze overeenkomst of een deel daarvan, tast de geldigheid 
van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan, noch van de overeenkomst in haar 
geheel.  Hun afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk toegelaten is. 
 
Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de overeenkomst zullen 
partijen ter goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een bepaling die zoveel 
mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of onafdwingbare bepaling. 
 
Evenzo zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor iedere partij aanvaardbare 
oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in de overeenkomst. 
 
Aldus opgemaakt en ondertekend te Willebroek op […] in twee originele exemplaren, waarvan elke 
partij erkent er één te hebben ontvangen 
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Ouderenvoorzieningen 

WZC Ten Weldebrouc 

29. Aktename van het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de gemeente 
Willebroek in zitting 18 december 2017 inzake de oprichting van een Intern Verzelfstandigd 
Agentschap Huis van de Zorg 

Motivering 
 
Feiten en context 

Als lokale besturen met een ruim zorgaanbod,  worden de gemeente en het OCMW Willebroek  ten 
volle geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van publieke zorg (nood aan geïntegreerde 
zorgdiensten) en op het gebied van de bestuurlijke context (regierol zorg voor de lokale besturen – 
eerste stap richting integratie OCMW en gemeente). 
Teneinde deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, hebben de besturen dan ook besloten om de 
zorgdiensten op het gebied van thuis-, gezins- en buurtzorg, alsook ouderenzorg, te integreren en als 
dusdanig te verzelfstandigen.  
Tevens hebben de lokale besturen van Willebroek de intentie om op termijn aan de integratie tussen 
de thuiszorg, gezinszorg, buurtzorg en ouderenzorg binnen het op te richten IVA Huis van de Zorg, 
eveneens de kindzorg toe te voegen. 
Na een uitgebreide analyse hebben beide lokalen besturen besloten dat deze uitdagingen het best 
kunnen aangepakt worden door de oprichting van een Intern Verzelfstandigd Agentschap, 
overeenkomstig de bepalingen van Titel VII, Hoofdstuk I. - Intern verzelfstandigde agentschappen die 
geen ziekenhuis beheren, van de organieke wet op de OCMW’s van 8 juli 1976. 
De raad voor Maatschappelijk Welzijn ging in de zitting van 18 december 2017 over tot de oprichting 
hiervan. 
 
Oprichting van een IVA Huis van de Zorg 
Overeenkomstig art. 214 kan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een intern 
verzelfstandigd agentschap zonder eigen rechtspersoonlijkheid oprichten dat door het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn belast wordt met welbepaalde beleidsuitvoerende taken die 
behoren tot de opdrachten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 
Overeenkomstig art.  215 van de organieke wet dient het oprichtingsbesluit van een intern 
verzelfstandigd agentschap omvat minstens de volgende punten te bevatten: 
  1° een opsomming van de beleidsuitvoerende taken die aan het intern verzelfstandigd agentschap 
worden toevertrouwd; 
  2° een beschrijving van de operationele autonomie die aan het hoofd van het agentschap wordt 
gedelegeerd. De autonomie kan betrekking hebben op : 
  a) het vaststellen en wijzigen van de organisatiestructuur van het agentschap; 
  b) de organisatie van de operationele processen met het oog op de realisatie van de afgesproken 
doelstellingen; 
  c) de uitvoering van het personeelsbeleid; 
  d) het aanwenden van de ter beschikking gestelde middelen voor de werking van het agentschap, de 
uitvoering van de doelstellingen en taken van het agentschap en het sluiten van contracten ter 
verwezenlijking van de opdrachten van het agentschap; 
  e) de interne controle binnen het intern verzelfstandigd agentschap; 
  f) specifieke delegaties naargelang van de eigen aard van het intern verzelfstandigd agentschap. 
Met dit doel werd  de bijgevoegde motiveringsnota opgemaakt, welke een essentieel onderdeel 
uitmaakt van deze beslissing tot oprichting van een Intern Verzelfstandigd Agentschap, dat de naam 
“Huis van de Zorg” toebedeeld wordt. 
 
Het verlenen van een opdrachthouderschap tot het leiden van het Intern Verzelfstandigd Agentschap 
Huis van de Zorg aan de directeur residentiële ouderenzorg en de goedkeuring van een 
beheersovereenkomst tussen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en het Hoofd van het IVA. 
 
 
 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2008121933%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2008121933&table_name=WET&nm=2008036450&la=N&chercher=c&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&text1=ocmw+decreet&fromtab=wet_all&nl=n&sql=%28+tit+contains+proximity+40+characters%28+%27ocmw%27%2526+%27decreet%27%29+++%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=64&imgcn.y=5#LNKR0080
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2008121933%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2008121933&table_name=WET&nm=2008036450&la=N&chercher=c&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&text1=ocmw+decreet&fromtab=wet_all&nl=n&sql=%28+tit+contains+proximity+40+characters%28+%27ocmw%27%2526+%27decreet%27%29+++%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=64&imgcn.y=5#LNKR0081
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Overeenkomstig art 214 van de organieke wet van 8 juli 1976 dient een hoofd van het intern 
verzelfstandigd agentschap aangesteld te worden, waarbij het Hoofd het personeelslid is dat, met 
behoud van de eventuele mogelijkheid tot delegatie en subdelegatie van die bevoegdheid, belast is 
met de algemene leiding, de werking en de buitengerechtelijke vertegenwoordiging van het 
agentschap. 
 
 
Overeenkomstig art. 216 dient tussen de raad voor maatschappelijk welzijn en het hoofd van een 
intern verzelfstandigd agentschap na onderhandeling een beheersovereenkomst te worden gesloten, 
waarin  minstens volgende aangelegenhedenworden geregeld : 
  1° de concretisering van de wijze waarop het agentschap zijn taken moet vervullen en van de 
doelstellingen van het agentschap; 
  2° de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de taken van het 
agentschap; 
  3° de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven 
en aangewend; 
  4° de informatieverstrekking aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 
  § 3. Met behoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van de 
beheersovereenkomst, wordt die gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de 
algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
  De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 
  Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is 
getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd. 
 
Gezien het huidige organogram en takenpakket lijkt het aangewezen om de directeur residentiële 
Ouderenzorg het opdrachthouderschap, zoals bepaald in het  Besluit van de Vlaamse Regering van  7 
december 2007 artikels 92-94, te verlenen tot het leiden van het Intern Verzelfstandigd Agentschap 
Huis van de Zorg, dit als Hoofd van het IVA zoals voorzien in artikels 214 en 216 van de organieke 
wet van 8 juli 1976. Het opdrachthouderschap betekent de tijdelijke verzwaring van de functie die men 
bekleedt en behoudt, met een tijdelijke extra opdracht. Overeenkomstig artikel 32 van het Besluit van 
de Vlaamse Regering van 23 november 2012 kan aan de opdrachthouder een toelage verstrekt 
worden die maximaal 5 % van het geïndexeerde jaarsalaris van het personeelslid bedraagt. 
 
Oprichting van een Comité Huis van de Zorg en de verkiezing van de leden 
In de motiveringsnota bij de beslissing van de Raad van heden in zake de oprichting van een Intern 
Verzelfstandigd Agentschap Huis van de Zorg wordt in punt 4.3.1 voorzien in de oprichting van een 
comité Huis van de Zorg dat het Hoofd van het IVA zal bijstaan, dat informatie zal verzamelen en 
adviezen zal verstrekken met betrekking tot de (dagelijkse werking) van de verschillende zorgdiensten 
die door het IVA zullen worden geëxploiteerd. 
Het comité zal opgericht worden door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
Gezien de materie lijkt het aangewezen de samenstelling en wijze van verkiezing af te stemmen op 
deze van het Bijzonder Comité voor Bejaardenbeleid en het aantal deelnemers niet te beperken tot 
het wettelijk minimum, maar om te kiezen voor een ruimer draagvlak; dat daarom wordt gekozen voor 
5 leden met inbegrip van de voorzitter.  
De bevoegdheden van het comité Huis van de Zorg zullen worden bepaald in het huishoudelijk 
reglement. 
 

Besluit: 

De gemeenteraad neemt akte van de beslissingen 20 tot 23 van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn van 18 december 2017, houdende : 
 

1. De oprichting van een Intern Verzelfstandigd Agentschap, genaamd Huis van de Zorg, waarin 
met ingang van 1 januari 2018  de zorgdiensten op het gebied van thuis-, gezins- en 
buurtzorg, alsook ouderenzorg, worden geïntegreerd en  verzelfstandigd (zie bijgevoegde 
motiveringsnota). 
Op termijn de diensten op vlak van kindzorg op te nemen in het Huis van de Zorg, tenzij zou 
blijken dat dit negatieve financiële gevolgen zou hebben, inzonderheid op vlak van de 
subsidiëring. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2008121933%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2008121933&table_name=WET&nm=2008036450&la=N&chercher=c&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&text1=ocmw+decreet&fromtab=wet_all&nl=n&sql=%28+tit+contains+proximity+40+characters%28+%27ocmw%27%2526+%27decreet%27%29+++%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=64&imgcn.y=5#Art.215
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2008121933%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2008121933&table_name=WET&nm=2008036450&la=N&chercher=c&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&text1=ocmw+decreet&fromtab=wet_all&nl=n&sql=%28+tit+contains+proximity+40+characters%28+%27ocmw%27%2526+%27decreet%27%29+++%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=64&imgcn.y=5#Art.217
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2. Het verlenen van een opdrachthouderschap tot het leiden van het Intern Verzelfstandigd 
Agentschap Huis van de Zorg aan de directeur residentiële ouderenzorg met toekenning van 
een toelage welke vastgesteld wordt op 5 % van het geïndexeerde jaarsalaris van het 
personeelslid.  

3. De goedkeuring en ondertekening van de beheersovereenkomst IVA Huis van de Zorg tussen 
de raad voor Maatschappelijk Welzijn en het hoofd van het IVA Huis van de Zorg (zie 
bijgevoegde beheersovereenkomst). 

4. De oprichting van een Comité Huis van de Zorg en verkiezing van de leden van dit comité (zie 
bijgevoegd huishoudelijk reglement). 

 
 

De voorzitter sluit de vergadering te 20 uur 30 en wenst alle leden en toeschouwers prettige 
feesten toe.  
Hij herinnert er aan dat na de vergadering van januari een receptie wordt aangeboden. 
Hij vraagt de leden nu te blijven zitten omdat aansluitend op de gemeenteraad een besloten 
zitting van de Raad van bestuur wordt gehouden. 
 
 
 
 
 
 
Herman Bauwens Eddy Moens 
Secretaris Voorzitter 


