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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 23 juni 2020  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

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

Michel Eeraerts, Anita Moens, Thierry Serrien, Serkan Bozyigit, 

Nick Boeykens, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De 

Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, 

Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke 

Van de Ven, Gert Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden. 

 

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

Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen. 

 

Dirk Blommaert, algemeen directeur 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 14 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

2. Verzoekschrift  nietig verklaren van de fietsstraat August Van Landeghemstraat 

ICT 

3. Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 25 juni 

2020 – mandaat van de gemeente 

Financiën 

4. Jaarrekening 2019 OCMW Willebroek met toelichting 

5. Jaarrekening 2019 AGB Willebroek volgens de vennootschapsbelasting 

6. Leningsovereenkomst AGB Willebroek - definitieve vaststelling jaarrekening 

2019 

7. Jaarrekening 2019 Gemeentebestuur Willebroek met toelichting 

Bouwen en wonen 

Omgeving 

8. Geïntegreerde gebiedsvisie Willebroek zuid - centraal – Kersdonk –

kennisgeving en goedkeuring eindnota – vraag tot plandelegatie 

9. OMV2020001V Vastlegging rooilijnen en weguitrusting van nieuwe wegenis 

(Ceresstraat) - goedkeuring rooilijnplan - wegtracé en weguitrusting 
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Leven en reizen 

Bibliotheek 

10. Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

11. Aanpassing artikel 3 van de tijdelijke politieverordening inzake het opleggen 

van een administratieve geldboete voor de inbreuken bedoeld in artikel 187 

van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, in de mate dat 

deze betrekking hebb 

12. Wijziging algemene bestuurlijke politieverordening - NERO 2.0 - 

bemiddelingsreglement - protocollen GAS 2 en 3 

13. Wijziging algemene bestuurlijke verordening atikel 165 

14. Handhavingskader algemene bestuurlijke verordening 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punten 15 tot en met 16 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

15. Bijkomende punten 

Leven en reizen 

Algemeen 

16. Noodfonds voor lokaal cultuur-, sport- en jeugdbeleid 
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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 26 mei 2020. 

 
 

2. Verzoekschrift  nietig verklaren van de fietsstraat August Van 

Landeghemstraat 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 24 mei 2020 heeft de heer Luc Vleminckx via mail een verzoekschrift ingediend met de vraag 

om de fietsstraat in de August Van Landeghemstraat nietig te verklaren. 
 

Feiten en context 

Artikel 39 §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zegt dat iedere burger het 

recht heeft verzoekschriften, getekend door één of meerdere personen, schriftelijk bij de organen 
van de gemeente in te dienen. 
 

Artikel 40 §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zegt dat als het een 
verzoekschrift voor de gemeenteraad betreft, de voorzitter van de gemeenteraad het 
verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad plaatst, indien het minstens 14 
dagen voor deze vergadering werd ontvangen. 
 
Artikel 40 §4 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zegt dat het betrokken orgaan 

van de gemeente, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd 
antwoord aan de verzoeker wordt verstrekt. 
 
Het verzoekschrift zit in bijlage. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: verzoekschrift wordt afgewezen 

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

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 
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Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 stemmen voor: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen tegen: Bavo Anciaux 

Artikel 1 : 
De gemeenteraad neemt kennis van het verzoekschrift om de fietsstraat in de August Van 

Landeghemstraat nietig te verklaren en verklaart zich bevoegd om dit onderwerp te behandelen. 
 
Artikel 2 : 
De gemeenteraad beslist om de fietsstraat August Van Landeghemstraat nietig te verklaren. 
 

 

ICT 

3. Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 25 juni 

2020 – mandaat van de gemeente 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 25 juni 2020 – mandaat 
vertegenwoordiger van de gemeente 

 

Juridische grond 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40 
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en inzake de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna 
kortweg “Cipal”); 
 

Gelet op de statuten van Cipal; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2019 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal; 
 
Gelet op de oproeping tot de Algemene Vergadering van Cipal van 25 juni 2020 met de volgende 
agendapunten: 

 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019 

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, 
afgesloten op 31 december 2019 

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, 
afgesloten op 31 december 2019 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019 

7. Vervanging bestuurder 

8. Wijziging maatschappelijke zetel 
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

 
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze Algemene 
Vergadering; 
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Gelet op de voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal, 

 

Adviezen - argumenten 

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

 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

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

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

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

Algemene Vergadering van Cipal van 25 juni 2020 goedgekeurd. 
 

Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering van 
Cipal van 25 juni 2020 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze Algemene 
Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene Vergadering om welke 
reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd 
om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda. 
 

Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit 
en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
 

 

Griet Reyntiens (raadslid, sp.a) verlaat de zitting. 
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Financiën 

4. Jaarrekening 2019 OCMW Willebroek met toelichting 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 

Het budget van 2019 werd vastgesteld  in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2018. 

Het oorspronkelijk budget werd gewijzigd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 december 2019. 

 
 
Feiten en context 

 

Het budget 2019 evenals het meerjarenplan 2014-2024 werden opgemaakt volgens de regels zoals 

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

Hieruit volgt dat ook de jaarrekening 2019 met toelichting in BBC werd opgemaakt. 

Het totaal aan activa en passiva op de balans 2019 bedraagt € 34.050.678 en uit de staat van kosten en 

opbrengsten 2019 blijkt een overschot van het boekjaar van € 744.359. 

De jaarrekening 2019 met toelichting genereert een positief resultaat op kasbasis van € 3.640.273 en een 

positieve autofinancieringsmarge van € 622.455. 
De gemeentelijke bijdrage bedroeg in 2019 € 4.977.184.  
 
 
Juridische grond 
 

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

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

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

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

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

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

beslissen over eventuele vervroegde toetreding 

 
 
Adviezen – argumenten 
 

Op 10 juni 2020 heeft het managementteam overlegd over de jaarrekening 2019 met toelichting en 

hiervoor positief advies gegeven. 

Er werd eveneens overlegd over de beleidsnota van de Algemeen directeur.  

De jaarrekening 2019 met toelichting werd voorgelegd aan de raadscommissie intergemeentelijke 

samenwerking en beleidsplanning op 17 juni 2020. 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 
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Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad neemt akte van de OCMW jaarrekening 2019 als volgt : 

 

Artikel 1 : 

 

Balans J6 

Actief  34.050.678 

Passief 34.050.678 

Staat kosten en opbrengsten J7 

Operationele opbrengsten 22.185.837 

Werkingskosten 21.681.626 

Operationeel overschot  504.211 

Financiële opbrengsten 497.624 

Financiële kosten 257.476 

Financieel overschot 240.148 

Andere opbrengsten 0 

Andere kosten 0 

Andere tekort of overschot 0 

Overschot van het boekjaar 744.359 

 

Artikel 2 : De jaarrekening wordt ter goedkeuring aan de provinciegouverneur overgezonden; zij 
wordt terzelfdertijd overgezonden aan de gemeenteraad, die binnen de vijftig dagen na de 
overzending zijn opmerkingen ter kennis kan brengen aan de provinciegouverneur. 

 
 

5. Jaarrekening 2019 AGB Willebroek volgens de vennootschapsbelasting 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

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

Feiten en context 

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

op basis van het rekeningstelsel en moeten een indeling hebben die beantwoordt aan de wet van 
17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen en de bijhorende uitvoeringsbesluiten (KB 
van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de 
ondernemingen en het KB van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van het 
algemeen rekening stelsel) 

Het Belgisch boekhoudrecht beschouwt autonome gemeentebedrijven met een statutaire opdracht 

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

 

Juridische grond 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en alle wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten. 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de invoering van de 

beleids- en beheerscyclus en alle wijzigingen. 
Gelet op de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting en alle 
wijzigingen en uitvoeringsbesluiten. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Niet van toepassing. 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2019 volgens de vennootschapsbelasting. 

 
Artikel 1 
De jaarrekening 2019 wordt volgens de reglementering van de vennootschapsbelasting vastgesteld 
 

a) Balans op 31/12/2019 

ACTIEF PASSIEF 

 Vlottende activa :  275.926,48 Schulden KT : 276.707,37 
 Vaste activa :  849.323,12 Schulden LT : 835.534,08 
   Nettoactief :  13.008,15 
 TOTAAL ACTIEF:  1.125.249,60 TOTAAL PASSIEF: 1.125.249,60 
 
b) Staat van opbrengsten en kosten op 31/12/2019 

Totaal kosten : 627.395,73 

Totaal opbrengsten :  600.536,30 
Tekort van het boekjaar -26.859,43 
 

c) Financiële toestand van de jaarrekening 2019 

Resultaat op kasbasis :  38.681,44 
Autofinancieringsmarge :  -7.847,00 

 
Artikel 2 
De gemeenteraad besluit om de jaarrekening vennootschapsbelasting 2019 met bijhorende 
bijlagen goed te keuren. 
 
Artikel 3 
De gemeenteraad besluit om de jaarrekening 2019 volgens BBC met bijhorende bijlagen vast te 

stellen. 
 

 
 



9 

6. Leningsovereenkomst AGB Willebroek - definitieve vaststelling jaarrekening 

2019 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeente Willebroek heeft op 27 juni 2017 het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, afgekort 
AGB Willebroek, opgericht. 
 
In de gemeenteraad van 24 september 2019 werd een leningsovereenkomst AGB Willebroek 
transactiekredieten investeringsenveloppe 2019 toegestaan. 

 
De jaarrekening van het AGB Willebroek werd vastgesteld in de gemeenteraad van 23 juni 2020. 
 

Feiten en context 

Uit de jaarrekening blijkt dat in 2019 voor een totaal bedrag van € 443.720,14 werd geïnvesteerd. 
 
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 in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2017; 
 
Gelet op het decreet Lokaal bestuur; 

 

Gelet op de vaststelling van de jaarrekening 2019 van het AGB Willebroek in de gemeenteraad van 
23 juni 2020 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad keurt de definitieve leningsovereenkomst en aflossingstabel voor de 
investeringskredieten van 2019 goed.  
De aflossingstabel wordt in bijlage toegevoegd. 
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7. Jaarrekening 2019 Gemeentebestuur Willebroek met toelichting 

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 2019 evenals het meerjarenplan 2019-2024 werden opgemaakt volgens de regels zoals 

opgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de BBC. 
 
Hieruit volgt dat ook de jaarrekening 2019 met toelichting in BBC werd opgemaakt. 
 

Juridische grond 

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

Adviezen - argumenten 

Op 10 juni 2020 heeft het managementteam, in overeenstemming met art. 171, 3° en art. 181 van 
het lokaal decreet, overlegd over de jaarrekening 2019 met toelichting en hiervoor positief advies 
gegeven. 
 
Tevens werd, in overeenstemming met art. 171,3° en art. 181 van het lokaal decreet, overlegd 

over een beleidsnota van de gemeentesecretaris.  
 
De jaarrekening 2019 met toelichting werd voorgelegd aan de raadscommissie intergemeentelijke 
samenwerking en beleidsplanning op 17 juni 2020. 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Het totaal aan activa en passiva op de balans 2019 bedraagt € 114.702.812 en uit de staat van 
kosten en opbrengsten 2019 blijkt een tekort van het boekjaar van € 2.451. 
 
De jaarrekening 2019 met toelichting genereert een positief resultaat op kasbasis van  
€ 10.737.970 en een positieve autofinancieringsmarge van € 2.514.916. 
De gemeenteraad besluit om jaarrekening 2019 met toelichting goed te keuren. 
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Robbe Carleer (raadslid, sp.a) verlaat de zitting. 

Bouwen en wonen 

Omgeving 

8. Geïntegreerde gebiedsvisie Willebroek zuid - centraal – Kersdonk –

kennisgeving en goedkeuring eindnota – vraag tot plandelegatie 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Een bijzondere taak voor de provincie is, volgens de bindende bepaling 43 van het RSPA, het 

aanduiden en afbakenen van regionale bedrijventerreinen in de economische knooppunten die tot 

haar bevoegdheid behoren. Het provinciebestuur doet dit in overleg met de gemeentebesturen. In 
deze planningsprocessen bewaakt het provinciebestuur het aantal hectare toe te bedelen 
bedrijventerreinen (taakstelling). 
 
Voor de ontwikkeling van nieuwe werklocaties in de Brabantse Poort werd een gebiedsgericht 
strategisch plan opgemaakt: het “kaderplan voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de 

Brabantse poort” (goedgekeurd door deputatie op 3 augustus 2006).  
 
In uitvoering van dit kaderplan werd een geïntegreerd vooronderzoek uitgevoerd voor een ruim 
onderzoeksgebied in het zuidelijk deel van Willebroek tussen het Zeekanaal en de A12. De 
voorstudie bestaat uit een ruimtelijk onderzoek, een milieuonderzoek (plan-MER) en een ruimtelijk 
veiligheidsonderzoek (RVR). Grontmij werd aangesteld voor de uitvoering van deze voorstudie.  

 
Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek besliste de provincie in  2011 om PRUP’s op te 
maken voor: 
- de herbestemming van Willebroek-Centraal in functie van regionale bedrijvigheid; 
- de herbestemming van Willebroek-Zuid in functie van regionale bedrijvigheid, inclusief de 

aanduiding van een(reservatie-)zone voor de aanleg van een verbindingsweg tussen deze zone en 
de omgeving van het Zeekanaal (Kersdonk).  

 
In mei 2012 werd het voorontwerp PRUP centraal en voorontwerp PRUP zuid opgemaakt. Sindsdien 
is er echter geen voortuitgang meer geboekt en wordt het dossier niet meer als prioritair 
beschouwd door het provinciebestuur. 
 
Na de plenaire vergadering op 25 september 2012 werden beide PRUP’s on hold gezet omwille van 
de onduidelijkheid naar ontsluiting naar het hoger netwerk. Sindsdien werden er geen verdere 

stappen in dit planningsproces ondernomen.  
 
De Vlaamse Codex voorziet binnen hoofdstuk II Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, afdeling 1 
Algemene bepalingen, artikel 2.2.2. dat de planningsbevoegdheid gedelegeerd kan worden aan een 
ander planningsniveau: 
 

Artikel 2.2.2. (01/05/2017- ...)  

§ 1. Er worden ruimtelijke uitvoeringsplannen op de volgende niveaus opgemaakt : 
1° gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor een of meer delen van het grondgebied van het 
gewest; 
2° provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor een of meer delen van het grondgebied van de 
provincie; 
3° gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor een of meer delen van het grondgebied van 

de gemeente. 
 
§ 2. Een planningsniveau kan een planningsbevoegdheid delegeren aan een ander planningsniveau. 
 
De delegatie, vermeld in het eerste lid, wordt verleend door de Vlaamse Regering, de deputatie, 
respectievelijk het college van burgemeester en schepenen. Ze wordt schriftelijk gegeven, uiterlijk 
op of naar aanleiding van de plenaire vergadering of de adviesvraag over het voorontwerp van plan 

waarvoor de delegatie vereist is. 
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Het delegatiebesluit bevat een omschrijving van het te plannen onderwerp en van het gebied 

waarop het plan of planonderdeel betrekking heeft. 
 
De delegatie kan gecombineerd worden met een instemming als vermeld in artikel 2.2.12, § 1, 
derde lid, of artikel 2.2.18, § 1, derde lid. 

 
Bij het verlenen van de delegatie, vermeld in het eerste lid, kunnen de planningsniveaus afspraken 
maken over de verdeling van de kosten die verbonden zijn aan de opmaak van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan en van financiële lasten of opbrengsten ten gevolge van de planschadevergoeding 
of de planbatenheffing die in voorkomend geval uit het ruimtelijk uitvoeringsplan zal ontstaan. In 
voorkomend geval kan daarbij worden afgeweken van artikel 2.6.17, § 3, eerste lid, 2° tot en met 
5°. 

 
De delegatie, vermeld in het eerste lid, vervalt vanaf de inwerkingtreding van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan. 
 
De principieel bevoegde planningsniveaus kunnen het in werking getreden ruimtelijk 

uitvoeringsplan later geheel of gedeeltelijk vervangen binnen hun eigen planningsbevoegdheden. 

In voorkomend geval wordt daarbij het beginsel dat lagere ruimtelijke uitvoeringsplannen niet 
mogen afwijken van hogere uitvoeringsplannen als vermeld in artikel 2.2.12, § 1, derde lid, en 
artikel 2.2.18, § 1, derde lid, buiten toepassing gelaten. 
 
Op 16 juni 2017 besluit het college van burgemeester en schepenen om aan de Deputatie van de 
provincie Antwerpen een officieel schrijven te richten met de vraag tot delegatie van 
planningsbevoegdheid cfr. artikel 2.2.2. van de VCRO voor de opmaak van de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen: ‘Centraal’ en ‘Zuid’ te Willebroek, waarvoor de provincie reeds het voorontwerp 
heeft opgemaakt.  
 
Op 26 juli 2017 werd de vraag tot delegatie via een schrijven gesteld aan de provincie Antwerpen 
voor de opmaak van RUP’s: ‘Willebroek Centraal’ en ‘Willebroek Zuid’.   
 
In zitting van 31 augustus 2017 werd deze vraag tot delegatie door de deputatie besproken en 

bracht volgend antwoord uit: 

‘de deputatie begrijpt het standpunt van de gemeente Willebroek, die beide dossiers wil 
heractiveren. De deputatie merkt echter op dat er in de aanvraag tot delegatie nog geen 
schetsontwerp werd toegevoegd, waardoor het te plannen onderwerpen het gebied waarop de 
delegatie betrekking zou hebben, nog niet duidelijk is. Er werd enkel verwezen naar de 
voorontwerp van PRUP’s september 2012 en plenaire vergadering.  De deputatie wenst het college 

mee te geven dat het momenteel onduidelijk is of de plannen, zoals ze in september 2012 
voorlagen, op die manier kunnen verder gezet worden. Wellicht zullen nieuwe/aanvullende 
effectenonderzoeken met bijhorende alternatieven onderzoeken vereist zijn.  
Dat kan een impact hebben op het onderwerp en het gebied waarvoor een delegatie vereist is. Om 
die reden is het niet aangewezen dat het onderwerp en het gebied reeds worden vastgelegd in een 
delegatiebeslissing.  
De deputatie kan echter principieel akkoord gaan met de opstart van een gemeentelijk 

planningsproces door de gemeente Willebroek voor de RUP’s Willebroek Zuid en Willebroek 
Centraal, op voorwaarde dat er bij de opmaak van het RUP voldoende duidelijkheid is wat betreft 
de ontsluiting van beide te ontwikkelen bedrijventerreinen. Een officiële delegatie kan maar 
verleend worden eens het te plannen onderwerp en het gebied voldoende duidelijk zijn.’ 
 

Het beleid van de gemeente Willebroek wenst dit dossier opnieuw te activeren. Daarom wordt er 
voorgesteld om rekening houdend met het antwoord van de deputatie dd. 31 augustus 2017 een 

nota op te maken met een geïntegreerde gebiedsvisie voor deze zones.  
 
Gelet op het antwoord van de deputatie van de provincie Antwerpen dd. 31 augustus 2017 is het 
hierbij aangewezen dat er eerst werk moet worden gemaakt van de opmaak van een geïntegreerde 
gebiedsvisie (hoger schaalniveau) voor Willebroek (Tisselt) m.n. de gebieden van de zoekzones: 
centraal, zuid en kersdonk. Hierbij wordt het algemeen gewenste kader uitgewerkt met een 

duidelijke plandefinitie en afbakening plancontour. Het wordt gestreefd naar een geïntegreerde 
ruimtelijke aanpak van een ruimer gebied ‘Brabantse poort 2.0’ met een regelmatige 
terugkoppeling bij de hogere overheden en een integratie van nieuwe of toekomstige beleidskaders 
waar ingezet wordt op rendementsverhoging van de ruimte in combinatie met het bewerkstelligen 
van een veerkrachtige open ruimte.  
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De goedkeuring voor de gunning en de lastenvoorwaarden voor de opdracht: ‘opmaak van een 

geïntegreerde gebiedsvisie Willebroek centraal – zuid – Kersdonk' werd in zitting van 02/08/2019 
genomen door het college van burgemeester en schepenen. 
 
De startvergadering voor de gebiedsvisie werd gehouden op 30/09/2019 hier werd het plan van 

aanpak in grote lijnen overlopen en de inhoudelijke krijtlijnen verder bepaald voor de opmaak van 
de startnota, gekaderd binnen de recente plannings- en beleidscontext. 
  
Op 28/11/2019 werd er een werkvergadering gehouden over de inhoud van de gebiedsvisie 
waaronder volgende thema’s aan bod kwamen: levendige dorpskern Tisselt, nieuwe 
ontsluitingsweg Kersdonk ifv de levendige dorpskern Tisselt, het bestaande landschap uitwerken 
als drager van de globale gebiedsvisie, het integreren van meervoudig ruimtegebruik (geen 

monotone functies/gebruik), de beeldkwaliteit van de gewenste ontwikkelingen (uitstraling van een 
hoogwaardige architectuur als zichtlocatie voor Willebroek, hoge beeldkwaliteitswaarde).  
 
Op 07/01/2020 werd de strategische gebiedsvisie voor de omgeving Willebroek centraal – zuid – 
Kersdonk, waarin ook de relatie met de vallei van de Birrebeek en kern van Tisselt werd 

meegenomen, besproken met de dienst Ruimtelijke planning en POM van de provincie Antwerpen. 

Het bijkomend doel van dit overleg is om af te toetsen of deze visie een goede basis vormt voor 
het opstarten van een planningsproces en het verlenen van de bevoegdheidsdelegatie door de 
provincie. De provincie Antwerpen en de POM Antwerpen staan na dit overleg positief achter de 
geïntegreerde gebiedsvisie. Het verslag van dit overleg is toegevoegd aan de eindnota van de 
gebiedsvisie.  
 
Op 20/04/2020 werd er een werkvergadering gehouden waarbij de opmerkingen en suggesties van 

het overleg met de Provincie Antwerpen werden meegenomen binnen de gebiedsvisie. Zo werden 
er o.a. een aantal verduidelijkingen aangebracht, de contour van het gebied verruimt en werd het 
actieplan opgemaakt en toegevoegd. 
 
De geïntegreerde gebiedsvisie Willebroek zuid – centraal - Kersdonk werd op 30/04/2020 
gefinaliseerd in een eindnota, deze nota werd door het college van burgemeester en schepen 
goedgekeurd op 29/05/2020. Het college besluit om deze eindnota ter kennis en ter goedkeuring 

voor te leggen aan de gemeenteraad van juni 2020. 

 

Feiten en context 

De geïntegreerde gebiedsvisie Willebroek zuid – centraal - Kersdonk werd op 30/04/2020 
gefinaliseerd in een eindnota, deze nota werd door het college van burgemeester en schepen 
goedgekeurd op 29/05/2020.  

 
Het college besluit om deze eindnota ter kennis en ter goedkeuring voor te leggen aan de 
gemeenteraad van juni 2020. 
  
Na goedkeuring van de eindnota door het bestuur of de raad wordt de plandelegatie gevraagd aan 
het provinciebestuur van de provincie Antwerpen.  
 

Juridische grond 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikels 56 en 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en Schepenen. 

 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 
en latere wijzigingen. 
 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.  
 
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 
 
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
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De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en meer bepaald artikel 92 (de geraamde 

waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet). 
 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 

 
Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en uitvoeringsbesluit van het 
omgevingsvergunningsdecreet; 
 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en de latere uitvoeringsbesluiten; 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Deze opdracht werd geraamd op € 29.990,00 excl. 21% btw, d.i. € 36.287,90 incl. 21% btw.  
 
De uitgave voor deze werken werd voorzien op budgetsleutel AR  2240007 / BI 020000 / Actie 
LEEF005004007.  
 

 

Besluit: 

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

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Jeroen Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
Kennis te nemen van en haar goedkeuring te hechten aan de eindnota van de geïntegreerde 
gebiedsvisie Willebroek zuid – centraal - Kersdonk dd. 30/04/2020.  

 
Artikel 2 
Na goedkeuring van deze eindnota, formeel de plandelegatie aan te vragen bij het provinciebestuur 
van de provincie Antwerpen.  
 

Visum :  ja  Visumnummer : 2019/094 Datum :   
25/07/2019 

Beschikbaar krediet: € 200.000,00  
 

Actie: LEEF005004007 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 36.287,90 AR: 2240007 2019 
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9. OMV2020001V Vastlegging rooilijnen en weguitrusting van nieuwe wegenis 

(Ceresstraat) - goedkeuring rooilijnplan - wegtracé en weguitrusting 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het college van burgemeester en schepenen ontving op 27 januari 2020 een aanvraag voor het 
creëren van 12 kavels voor halfopen bebouwing met aanleg van wegenis en rooien van bomen – op 
een perceel gelegen Ceresstraat zn, 2830 Willebroek – kadastraal gekend: afdeling 4 sectie B 
nr.(s): 425L en 425T5.  

 
Het dossier werd op 18 februari 2020 vervolledigd en de aanvraag werd ontvankelijk en volledig 
verklaard op 21 februari 2020. 
 

Op 5 juni 2020 besloot het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad voor te 
stellen over te gaan tot het goedkeuren van het rooilijnplan, het wegtracé en de weguitrusting. 
 

Feiten en context 

De omgevingsvergunningsaanvraag omvat wegeniswerken waarover de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft. Indien de bevoegde overheid oordeelt dat de omgevingsvergunning 
kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de 
bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag. 
 

Het dossier dient aan de gemeenteraad te worden voorgelegd voor goedkeuring van de rooilijnen, 
de weguitrusting en oplegging van de lasten voor uitvoering van het openbaar domein.  
 
Openbaar onderzoek 
De aanvraag werd van 26 februari 2020 tot en met 24 maart 2020 openbaar gemaakt en 
hernomen van 30 april 2020 tot en met 02 mei 2020 volgens de regels vermeld in het besluit van 

de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning en de maatregelen, getroffen door de Vlaamse regering inzake corona, zijn 
geregeld in onderstaande besluiten en decreten: 
 

- Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met 
betrekking tot de volksgezondheid. 

 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 houdende vaststelling van een civiele 

noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 
maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de 
volksgezondheid. 

 
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 

2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de 

volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning 
 

Er werd 1 bezwaarschrift ingediend. 
 

Juridische grond 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de latere uitvoeringsbesluiten, inzonderheid op artikel 
4.2.17. 

 
Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 betreffende de vaststelling van een algemene 
bouwverordening inzake wegen en voetgangersverkeer. 
 
Besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 
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Het 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. 
 

Decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen. 
 
Gelet op artikel 15-1° en 2° van het algemeen reglement op het bouwen van 27 juli 1953 waarbij 
bepaald wordt dat, zonder af te zien van de bijzondere voorwaarden door de omstandigheden 
vereist, de toelating tot openen van wegen aan de volgende voorwaarden kunnen onderworpen 
worden: 

- de kosteloze afstand aan de gemeente van de bedding van de weg 

- de verplichting van de aanvragers, om de kosten van bestrating, riolering, instelling van 
openbare verlichting en beplanting van de weg te dragen. 

 
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. 
 

De maatregelen, getroffen door de Vlaamse regering inzake corona, zijn geregeld in onderstaande 

besluiten en decreten: 
 

- Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met 
betrekking tot de volksgezondheid. 

 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 houdende vaststelling van een civiele 

noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 

maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de 
volksgezondheid. 

 
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 

2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de 
volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning 

 

Adviezen - argumenten 

Art. 31 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning stelt het volgende: “Als de 
vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid 
heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan 
worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de 
bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag. 

Als dat nodig is, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie respectievelijk de 
Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar, de gemeenteraad samen. De 
gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen 
een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur.” 
 
Art. 75 van het Decreet betreffende Omgevingsvergunning stelt het volgende: “De bevoegde 
overheid kan aan een omgevingsvergunning lasten verbinden. Die lasten vinden hun oorsprong in 

het voordeel dat de begunstigde van de omgevingsvergunning uit die vergunning haalt en in de 
bijkomende taken die de overheid door de uitvoering van de vergunning op zich moet nemen. 
Lasten kunnen ook inhouden dat als de werken zijn begonnen, aan de overheid gratis, vrij en 
onbelast de eigendom wordt overgedragen van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare 

wegen, groene of verharde ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, of de gronden 
waarop die worden of zullen worden aangelegd.” 
 

Overwegende dat de ontwikkelaar verplicht dient in te staan voor de aanleg van de weg- en 
rioleringswerken en de nutsvoorzieningen. De kostenramingen van de nutsmaatschappijen zullen 
als lastvoorwaarden in de verkavelingsvergunning worden opgelegd.  
 
Er moet een overeenkomst worden opgemaakt met de gemeente. In deze overeenkomst moeten 
de gevraagde aanvullingen van de meetstaat in verband met de aanleg en inrichting van het 

openbaar domein worden opgenomen. 
 
In de samenwerkingsovereenkomst moet opgenomen worden dat het volledig technisch dossier 
moet goedgekeurd zijn vooraleer het financieel attest kan worden afgeleverd.  
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Het vastleggen van het wegtracé en rooilijnen heeft tot doel de openbare weg op een bepaalde 

breedte te brengen om te beletten dat op deze weg en zijn aanhorigheden bouwwerken kunnen 
worden opgericht.  
 
Alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé en 

rooilijn, inclusief de zones voor openbaar groen, wegenis, nutsvoorzieningen worden kostenloos 
aan de gemeente afgestaan om te worden ingelijfd bij het openbaar domein van de gemeente 
Willebroek. De kosten aan deze overdracht verbonden, neemt de projectontwikkelaar ten zijne 
laste. 
 
 
Adviezen 

Aan Dienst Openbare Werken werd op 21 februari 2020 advies gevraagd. Op 20 juni 2019 werd 
een gunstig advies uitgebracht. 
 
Aan afdeling Natuur en Bos werd op 21 februari 2020 advies gevraagd. Op 19 maart 2020 werd 
een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. 

 

Aan Brandweerzone Rivierenland werd op 21 februari 2020 advies gevraagd. Op 10 maart 2020 
werd een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. 
 
Aan Fluvius werd op 21 februari 2020 advies gevraagd. Op 13 maart 2020 werd een voorwaardelijk 
gunstig advies uitgebracht. 
 
Aan Integan werd op 21 februari 2020 advies gevraagd. Er werd geen advies gegeven.  

 
Aan Pidpa werd op 21 februari 2020 advies gevraagd.  Er werd geen advies gegeven. 
 
Aan Pidpa Hidrorio werd op 21 februari 2020 advies gevraagd. Op 31 maart 2020 werd een 
voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. 
 
Aan de Polder van Willebroek werd op 21 februari 2020 advies gevraagd. Er werd geen advies 

gegeven.  

 
Aan Proximus NV werd op 21 februari 2020 advies gevraagd. Er werd geen advies gegeven. 
 
Aan Telenet werd op 21 februari 2020 advies gevraagd. Op 02 maart werd een voorwaardelijk 
gunstig advies uitgebracht.  

 
De in de voornoemde adviezen geformuleerde voorwaarden geven geen aanleiding tot aanpassing 
van het ontwerp wegtracé. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Niet van toepassing. 

Besluit: 

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

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Jeroen Van Santvoort 

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

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 stemmen voor: Kevin Eeraerts 

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

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen voor: Véronique De Wever 
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Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 

Het rooilijnplan vast te stellen en het wegtracé met de weguitrusting van het verkavelingsontwerp 
tot het creëren van 12 kavels voor halfopen bebouwing met aanleg van wegenis en rooien van 
bomen,  ingediend op 27 januari 2020 – op een perceel gelegen Ceresstraat zn, 2830 Willebroek – 
kadastraal gekend: afdeling 4 sectie B nr.(s): 425L en 425T5 – goed te keuren. 
 
Artikel 2 
Volgende lasten op te leggen aan de verkavelaar: 

Aanleg van verharde wegen en riolering; 
Aanleg van de open grachten en alle aanhorigheden; 
Aanleg van groenvoorzieningen; 
Aanleg van parkeergelegenheid; 
Aanleg van de oever van en de overstort in de Venusgangloop (waterloop nr. 16); 
Uitbreiding van het rioleringsnet van Pidpa Hidrorio; 

Uitbreiding van het waterleidingnet volgens kostenraming van Pidpa; 
Uitbreiding van aardgas- en elektriciteitsnet en aanleg van openbare verlichting volgens 
kostenraming van Fluvius; 
Uitbreiding van het distributienet volgens kostenraming van Telenet; 
Uitbreiding van het telefonienet door Proximus; 
 
De bedragen die worden voorgesteld door de nutsmaatschappijen betreffen slechts “geraamde 

bedragen, de definitieve afrekening gebeurt op basis van facturen van de betreffende 
nutsmaatschappijen. 
 
Artikel 3 
Dat de verkavelaar de palen en armaturen van de openbare verlichting gratis (kosteloos), vrij en 
onbelast dient over te dragen aan de gemeente en dat de gemeente hiervan eigenaar blijft. 
 

Artikel 4 
Dat de verkavelaar instaat voor alle benodigde verkeerssignalisatie. De verkavelaar dient hiervoor 

eerst een voorstel in te dienen bij het gemeentebestuur. 
 
Artikel 5 
Dat de groenvoorzieningen kunnen worden aangelegd na afwerking van de verharde gedeelten 

aangezien deze zich in de niet te bebouwen zone bevinden.  
 
Artikel 6 
Dat de keuze van aanplantingen dient te worden beoordeeld door de dienst Omgeving en de 
Gemeentelijke Werkplaats. Bij voorkeur worden inheemse en onderhoudsvriendelijke soorten 
toegepast.  
 

Artikel 7 
Dat alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé 
en rooilijnplan, inclusief zones voor openbaar groen kosteloos aan de gemeente afgestaan dienen 
te worden om te worden ingelijfd bij het openbaar domein van de gemeente Willebroek.  
De eventuele kosten aan deze overdracht verbonden, neemt de ontwikkelaar ten zijne lasten.  

 
Artikel 8 

Dat er een overeenkomst moet worden opgemaakt met de gemeente. In de 
samenwerkingsovereenkomst moet opgenomen worden dat het volledig technisch dossier moet 
goedgekeurd zijn vooraleer het financieel attest kan worden afgeleverd.  
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Leven en reizen 

Bibliotheek 

10. Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 
In het CBS 27092013 werd er besloten om de bibliotheek in het Provinciaal Bibliotheeksysteem 
(PBS) te laten te stappen. Daarbij werd het Convenant tussen de Provincie Antwerpen en de 
gemeente Willebroek ondertekend. 
 

In 2014 stapte bibliotheek Willebroek over op het provinciaal bibliotheeksysteem Brocade. 

De provincie zorgde ook voor een gemeenschappelijk platform voor de bibliotheekwebsites binnen 
de provincie Antwerpen. 
Tot 31/12/2017 zorgde de provincie Antwerpen voor het beheer van het systeem en de 
bibliotheekwebsite. Vanaf 1 januari 2018 werd deze provinciale bevoegdheid overgeheveld naar het 
Vlaams niveau en werd Cultuurconnect de bevoegde instantie om deze taakstelling te beheren.  

Deze overeenkomst werd goedgekeurd in CBS 12012018 en GR 23012018 
 

Feiten en context 

Cultuurconnect is een intermediaire organisatie die het Vlaamse beleid helpt te vertalen in de 
lokale praktijk. Dit is vertaald in een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid. 
Cultuurconnect staat in voor de gemeenschappelijke Basisinfrastructuur Digitale Dibliotheek en 
ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid.  

Vanuit Vlaanderen heeft zij de opdracht gekregen om een Eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS) te 
realiseren voor alle bibliotheken binnen Vlaanderen. 
 

Om de gemeenschappelijke basisinfrastructuur digitale bibliotheek te realiseren zijn er 2 
operationele doelstellingen: 

1) consolidatie van de provinciale bibliotheeksystemen in een eengemaakt bibliotheeksysteem 
2) consolidatie van de provinciale bibliotheekwebsites in 1 platform voor alle Vlaamse 

bibliotheekwebsites 
 
Voordelen gemeenschappelijke basisinfrastructuur digitale bibliotheek: 

- schaalvergroting betekent meer mogelijkheden voor de lener, wat resulteert in een 
betere dienstverlening 

- snellere innovatie mogelijk voor de bibliotheken en gebruikers 

- uniforme processen (besteladministratie , catalografie, lenersadministratie worden 
ondersteund,…) 

- uniforme bibliotheekwebsites met meer mogelijkheden, waar de catalogus voor de 
eindgebruiker deel van uitmaakt 

- catalogus is geïntegreerd in één online publieksomgeving 
- Mijn bibliotheek geeft toegang tot selfservice en eventueel verdere digitale 

toepassingen voor online diensten 

- zichtbaarheid van de collectie in de bibliotheek op de website door het aanbieden van 
covers, fragmenten, recensies,… (metacontent) 

 
Basisinfrastructuur digitale bibliotheek omvat: 

1. Eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS) 
2. Open Vlacc : is een databank van metadata over de fysieke collecties van de openbare 

bibliotheken en ondersteunen de bibliotheken in dit het proces van collectievorming- en 

beschrijving. Het gebruik ervan is onderhevig aan richtlijnen omtrent intellectuele 
eigendomsrechten en databankrechten.  
(Bijlage 3: Gebruikersovereenkomst Open Vlacc Titelbeschrijvingen)  

3. Bibliotheekwebsites: verderzetten van meer efficiëntie, vernieuwing en integratie van 
online publieksomgeving ‘Mijn bibliotheek’,…  
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4. Basispakket verrijkende content: verhogen van zichtbaarheid van fysieke en digitale 

bibliotheekcollectie dmv covers, extra inhoud, flapteksten,… 
 
Het kader voor de basisinfrastructuur digitale bibliotheek wordt beschreven in de te ondertekenen 
overeenkomst tussen Cultuurconnect en de gemeente Willebroek.  

(Bijlage ) 
 

Het behelst: 
 Formalisering van de samenwerking:  

o Inspraakmodel:  
Vanuit de bibliotheeksector (experten) zijn er allerlei inspraakmodellen voor de 
verschillende digitale diensten in de vorm van coöperantengroep, werk- en 

stuurgroepen. Daarmee bepaalt de sector mee de richting van de digitale 
bibliotheekdiensten. Bibliotheek Willebroek maakt deel uit van de werkgroep 
Bibliotheekwebsites op Vlaams niveau 

 
o Aansprakelijkheid (Art. 3) 

 

o Verwerking van de persoonsgegevens  
(Art. 4 en Bijlage 1: Datagebruikersovereenkomst Basisinfrastructuur Digitale 
Bibliotheek) 
In de basisinfrastructuur digitale bibliotheek worden heel wat persoonsgegevens 
van leners verwerkt. Cultuurconnect is de verwerkingsverantwoordelijke. De 
gemeente handelt als gebruiker. Cultuurconnect sluit hiervoor een 
datagebruikersovereenkomst met de gemeente. 

 
o Functioneel en technisch beheer  

(Art. 5 en Bijlage 2: SLA – Service Level Agreement Basisinfrstructuur Digitale 
Bibliotheek) 
 

o Gebruiksrechten (Art. 6): 
Cultuurconnect geeft richtlijnen voor lokale hardware en netwerk met oog op een 

optimale, veilige en performante werking van het EBS 

 
 Structurele uitrol van het project 

o Het EBS ontstaat uit een gefaseerde migratie van PBS’en, bibsysteem van VGC en 
van onafhankelijke bibliotheken.  
(Bijlage 4: Indicatieve planning migraties naar EBS) 

o Voor PBS Antwerpen is de overstap voorzien in 2021: migratiegolf 6  
o Het platform voor de nieuwe bibliotheekwebsites is reeds in voege.  

Bibliotheek Willebroek was één van de pilootbibliotheken om het nieuwe platform 
uit te proberen. 
 

 Financieringsmodel (Art. 7) 
o Een deel van de kosten voor de ontwikkelde dienstverlening wordt doorgerekend 

naar de lokale besturen. Zoals voorheen bij het PBS wordt er ook een bijdrage 
gevraagd vanuit de gemeente. 

o vanaf 2018: €0,24 per inwoner (incl.btw) 
o prijsstijging vanaf 2021: geïndexeerde prijs van 2018 + 6,6 % per inwoner 
o prijsstijging vanaf 2023 geïndexeerde prijs van 2018 + 15,6 % per inwoner 

o Door de besparing op Vlaams niveau ontvangt Cultuurconnect minder subsidies. 
(Bijlage 5: Rectificatiebrief Cultuurconnect van 2 maart 2020) 

 
De gemeente blijft bevoegd voor het bepalen van de tarieven, uitleentermijnen en andere regels 
voor het gebruik van haar bibliotheek. De lokale bibliotheek blijft bevoegd voor de 
plaatskenmerken van haar collecties. 
 
Deze overeenkomst vervangt de overeenkomst provinciaal bibliotheeksysteem, goedgekeurd in 

CBS op12012018 en GR23012018 en loopt vanaf het moment van ondertekening tot 31/12/2025. 
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Juridische grond 

 
Meerjarenplan 2020-2025, gemeente Willebroek, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 
december 2019 
Actieplan 000021, Actie000099 : We zetten actief in op het toegankelijk maken van 

vrijetijdsactiviteiten 
 

Adviezen - argumenten 

Gelet op goedkeuring Overeenkomst PBS in CBS 12012018 
Gelet op goedkeuring Overeenkomst PBS in GR 23012018 
Gelet op de statuten van vzw Cultuurconnect van 1 juli 2016. 
Gelet op de talrijke voordelen van een EBS naar administratie en dienstverlening toe 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Cultuurconnect vzw engageert zich de tarieven die door de overeenkomst PBS zijn aangegaan 
verder te zetten. Wegens besparing op Vlaams niveau is er een prijsstijging in 2021 en 2023. 
Overzicht jaarlijkse bijdrage van gemeente: 
 

o vanaf 2018: €0,24 per inwoner (incl.btw) 
o prijsstijging vanaf 2021: geïndexeerde prijs van 2018 + 6,6 % per inwoner 

€0,27152 per inwoner (incl.btw) 
simulatie voor 2021 : €7282,26 

o prijsstijging vanaf 2023 geïndexeerde prijs van 2018 + 15,6 % per inwoner 
€0,32670 per inwoner (incl.btw) 
simulatie voor 2023 : €8762,75 

 
In het meerjarenplan 2020-2025 worden hiervoor de nodige budgetten voorzien op:  
BD000004 / Actie000099 / MJP000381 / 0703 / 6144400 

Besluit: Unaniem 

De raad beslist om de Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek tussen vzw 
Cultuurconnect en gemeentebestuur Willebroek goed te keuren.  

De Raad neemt kennis van de financiële gevolgen. 
 
 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

11. Aanpassing artikel 3 van de tijdelijke politieverordening inzake het 

opleggen van een administratieve geldboete voor de inbreuken bedoeld in 

artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, in 

de mate dat deze betrekking hebb 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 Gemeenteraad 16-12-2014: goedkeuring Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP) met 
inbegrip van het systeem van gemeentelijke administratieve sancties  

 Koninklijk besluit nr. 1 van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de 

invoering van gemeentelijke administratieve sancties: invoering van mogelijkheid om GAS-
boetes te voorzien voor inbreuken op bepaalde maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken 
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 Gemeenteraad 28 -04-2020:goedkeuring tijdelijke politieverordening inzake het opleggen van 

een administratieve geldboete voor de inbreuken bedoeld in artikel 187 van de wet van 15 mei 
2007 betreffende de civiele veiligheid, in de mate dat deze betrekking hebben op een weigering 
of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen die werden bevolen om de verspreiding van 
het coronavirus COVID-19 te beperken 

 CBS dd. 12 juni 2020: het college gaat akkoord met aanpassing van artikel 3 van de 
politieverordening inzake het opleggen van een administratieve geldboete voor de inbreuken 
bedoeld in artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, in de mate 
dat deze betrekking hebben op een weigering of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen 
die werden bevolen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Het college 
verwijst de goedkeuring van deze wijziging van de verordening door naar de gemeenteraad 
van 23/06/2020. 

 

Feiten en context 

Sinds begin maart 2020 wordt België geconfronteerd met een exponentiële evolutie van het aantal 
besmettingen met het coronavirus COVID-19. Met het oog op de bescherming van de 

volksgezondheid werden bij ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, een aantal dringende 

maatregelen genomen om de verdere verspreiding van dit virus te beperken. Dit ministerieel 
besluit werd reeds meerdere malen gewijzigd, in het bijzonder in het kader van de zogenaamde 
exit-strategie uitgestippeld door de Nationale Veiligheidsraad.  
Het is van essentieel belang dat de gehele bevolking deze maatregelen zo strikt mogelijk toepast 
om zo snel mogelijk uit deze gezondheidscrisis te geraken. Daarom wordt de weigering of het 
verzuim om bepaalde van deze maatregelen na te leven strafbaar gesteld met de straffen voorzien 
in artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. Om deze maatregelen 

zoveel als mogelijk onmiddellijk te doen naleven, werd bij Koninklijk besluit van 6 april 2020 
(hierna: KB-GAS) aan de gemeenteraad de mogelijkheid gegeven om in zijn reglementen of 
verordeningen te voorzien in een gemeentelijke administratieve geldboete voor zij die weigeren of 
verzuimen zich te houden aan deze maatregelen. De gemeenteraad besloot op zitting van 28 april 
2020 toepassing te maken van deze mogelijkheid door de tijdelijke politieverordening inzake het 
opleggen van een administratieve geldboete voor de inbreuken bedoeld in artikel 187 van de wet 
van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, in de mate dat deze betrekking hebben op een 

weigering of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen die werden bevolen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 te beperken, goed te keuren.  
Er werd in artikel 3 van de politieverordening echter expliciet voor gekozen om de toepassing van 
de gemeentelijke administratieve geldboete uit te sluiten voor inbreuken op de artikelen 1 
(verboden of beperkte opening en toegang van handelszaken, winkels en inrichtingen) en 5 °2 
(verbod op privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, 

folkloristische, sportieve en recreatieve aard) van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, 
waardoor inbreuken op de verplichtingen opgenomen in deze artikelen steeds via strafrechtelijke 
weg worden afgehandeld. Dergelijke inbreuken worden immers veelal gepleegd door niet- 
natuurlijke personen (rechtspersonen, handelaren, uitbaters en organisatoren van activiteiten). 
Voor deze categorieën van overtreders beschikt het parket over meer aangepaste mogelijkheden 
op vlak van sanctionering (vb. er wordt steeds een voorstel gedaan van minnelijke schikking van 
750 euro) en kan er binnen de strafrechtelijke afhandeling eveneens worden overgegaan tot een 

eventuele inbeslagname van wederrechtelijk verkregen vermogensvoordelen. Rekening houdend 
met de mogelijke impact op de volksgezondheid wanneer deze categorieën van overtreders de 
maatregelen niet naleven, biedt de strafrechtelijke afhandeling voor deze categorieën van 
overtreders derhalve een meer proportionele en afgestemde aanpak t.o.v. de afhandeling met een 

gemeentelijke administratieve geldboete van 250 euro.  
Bij ministerieel besluit van 5 juni 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 
maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 

te beperken, werd er echter een nieuw artikel 1bis toegevoegd aan het ministerieel besluit van 23 
maart 2020 dat dat luidt als volgt : 

“De volgende inrichtingen of onderdelen van inrichtingen blijven gesloten : 
1° de voor het publiek toegankelijke zwembaden tot en met 30 juni 2020; 
2° de kleedkamers en douches van de infrastructuren bestemd voor de uitoefening van 
fysieke activiteiten; 

3° de vaste en tijdelijke infrastructuren voor de organisatie van recepties en banketten tot 
en met 30 juni 2020, behalve voor activiteiten die niet verboden zijn krachtens dit besluit.” 
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Daar ook in dit artikel hoofdzakelijk verplichtingen worden opgelegd aan rechtspersonen en 

uitbaters van inrichtingen, wordt ervoor gekozen de toepassing van de gemeentelijke 
administratieve geldboete ook voor de inbreuken op dit nieuwe artikel 1bis uit te sluiten, zodat 
deze inbreuken – net zoals de inbreuken op artikel 1 van het ministerieel besluit van 23 maart – 
steeds via gerechtelijke weg worden afgehandeld.  

Bij hetzelfde ministerieel besluit van 5 juni 2020 werd artikel 5,2° van het ministerieel besluit van 
23 maart 2020 eveneens vervangen en omvat deze bepaling nu het verbod op “de uitoefening van 
contactsporten met effectief fysiek contact”. Deze gewijzigde bepaling heeft bijgevolg geen 
betrekking meer op verplichtingen die hoofdzakelijk worden opgelegd aan rechtspersonen, 
handelaren, uitbaters en organisatoren van activiteiten, waardoor inbreuken op dit artikel niet 
meer dienen te worden uitgesloten van de toepassing van een gemeentelijke administratieve 
geldboete.  

 

Juridische grond 

 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 119, 119bis en 135 §2; 
 Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 182 en 187; 

 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 
 Wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de 

strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, artikel 5;  
 Koninklijk besluit nr. 1 van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de 

dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de 
invoering van gemeentelijke administratieve sancties; 

 Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 5 
juni 2020, artikelen 1, 1bis, 4, 5, 8bis en 10; 

 Omzendbrief nr. 06/2020 van het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van Beroep 
van 7 april 2020  met richtlijnen van het College van Procureurs-generaal betreffende de 
gerechtelijke handhaving van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd 
door de ministeriële besluiten van door de ministeriële besluiten van 24 maart, van 3 april, van 
17 april, van 30 april, van 8 mei, van 15 mei, van 20 mei, van 25 mei en van 30 mei 2020, en 
betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 6 april 2020 betreffende de bestrijding 

van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties. 

 

Adviezen - argumenten 

Politie: gunstig 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1. 

De gemeenteraad besluit om artikel 3 van de tijdelijke politieverordening inzake het 
opleggen van een administratieve geldboete voor de inbreuken bedoeld in artikel 187 van 

de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, in de mate dat deze betrekking 
hebben op een weigering of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen die werden 
bevolen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, te vervangen als 
volgt:  
 

“De administratieve geldboete vermeld in artikel 1 van deze verordening is niet van 
toepassing op de weigering of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen die op grond 

van artikel 182 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid werden 
bevolen in artikel 1 en artikel 1bis van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken, zoals gewijzigd bij ministeriële besluiten van 24 maart 2020, 3 april 2020, 17 
april 2020 en eventuele latere wijzigingen.” 
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Artikel 2. 
De gemeenteraad geeft opdracht om een afschrift van deze beslissing en de aangepaste 
politieverordening opgenomen in bijlage over te maken aan de bestendige deputatie van de 

provincieraad van Antwerpen en aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van 
de politierechtbank. 
 
 

12. Wijziging algemene bestuurlijke politieverordening - NERO 2.0 - 

bemiddelingsreglement - protocollen GAS 2 en 3 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Met de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse Regering m.b.t. de 
gemeentefiscaliteit wordt de zogenaamde ‘combitaks’ in Het kader van de NERO-procedure 
geschrapt als mogelijke gemeentebelasting. Dit houdt concreet in dat aan minderjarigen bij een 

overtreding van de algemene bestuurlijke politieverordening, geen taks meer kan opgelegd worden 
of als ‘stok achter de deur gehouden’ worden in geval ze een inbreuk plegen tegen de algemene 
bestuurlijke politieverordening (ABP). 
 
NERO staat voor Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast. Met het invoeren 
van de GAS (gemeentelijke administratieve sancties) voor minderjarigen, wil men eerst preventief 

gaan werken, vooraleer over te gaan tot bestraffing en het opleggen van een GAS-boete. In  dit 
kader krijgt de procedure NERO die reeds van toepassing was – college van buregmeester en 
schepenen d.d. 8 juni 2018 -, een update naar NERO 2.0, waarbij de gemeente Willebroek een 
positief antwoord biedt op grensoverschrijdend gedrag van minderjarigen binnen de wettelijke 
mogelijkheden van de GAS-wetgeving. 
 
Hiermee wordt vermeden dat minderjarigen bij hun eerste fout onmiddellijk financieel worden 

bestraft. De bedoeling is om hen - met medewerking van hun ouders - op een pedagogisch 
verantwoorde wijze te corrigeren en hen de kans te bieden zichzelf bij te sturen. En zo geven we 
ook hun ouders de kans om hun ouderlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid in te vullen. 
 
Er dient samengewerkt te worden met de lokale politie om de noodzakelijke wijzigingen aan de 
algemene bestuurlijke politieverordening en het protocol GAS2 en GAS3 tussen gemeente en 
Parket op te maken en voor te leggen aan college en gemeenteraad en voorafgaand voor verplicht 

advies aan de jeugdraad. 

 Lokale integrale veiligheidscel (LIVC) d.d. 11 mei 2020:  het LIVC geeft haar principieel akkoord met de 
afhandelingswijze vervat onder de noemer NERO 2.0 naar analogie met de stad Mechelen en geeft opdracht 
aan de dienst integrale veiligheid in samenwerking met de lokale politie en de sanctionerend ambtenaar om 
de noodzakelijke wijzigingen aan de algemene bestuurlijke politieverordening en het protocol GAS2 en GAS3 
tussen gemeente en Parket op te maken en voor te leggen aan college en gemeenteraad en voorafgaand 
voor verplicht advies aan de jeugdraad. 

 CBS datum: het college 5 juni 2020 

- hecht haar goedkeuring aan het gewijzigd protocol betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
GAS2 en GAS3 tussen het college van burgemeester en schepenen en de Procureur des Konings en verwijst 
dit na ondertekening door de Procureur ter bekrachtiging naar de eerstvolgende gemeenteraad alsook om dit 
protocol toe te voegen aan de algemene bestuurlijke politieverordening als bijlage 

- verwijst het bemiddelingsreglement als bijlage bij de algemene bestuurlijke politieverordening naar de 
eerstvolgende gemeenteraad.  

- verwijst de aanpassingen van de algemene bestuurlijke politieverordening en de geannoteerde versie van 
deze verordening naar de eerstvolgende gemeenteraad 
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Feiten en context 

1) NERO 2.0 

Door het wegvallen van de combitaks op basis van omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse 
Regering m.b.t. de gemeentefiscaliteit en het hierdoor niet meer kunnen toepassen van de NERO-
procedure, moet er op zoek gegaan worden naar aan alternatieve aanpak van minderjarigen die 
zich schuldig maken aan het plegen van overlastfeiten en/of het veroorzaken van overlast. Zo niet 

dreigt er straffeloosheid voor deze doelgroep. 

Een oplossing werd gevonden in de GAS-wet waar sinds de wijziging van 2013 door de wetgever 
zelf een aantal principes werden ingebouwd die sterk aanleunen bij de praktijk en principes van 
NERO in Willebroek en die als duidelijke finaliteit niet de nadruk leggen op bestraffing van de 
minderjarigen maar eerder op alternatieve aanpak en bemiddeling en begeleiding van de 
minderjarige en zijn ouders. 

In de stad Mechelen wordt deze werkwijze NERO 2.0 genoemd.  

 

De procedure verloopt als volgt: 

 Wanneer een minderjarige vanaf de leeftijd van 14 jaar een inbreuk op de algemene bestuurlijke 
politieverordening (ABP) begaat, maakt de politie een (GAS) PV op.   

 Indien het zijn eerste inbreuk op de ABP betreft (en het geen gemengde inbreuk betreft), stuurt 
de sanctionerend ambtenaar een formele schriftelijke waarschuwing aan betrokkene en zijn 

ouders en wordt er geen GAS-procedure opgestart. 

 Wanneer een formeel gewaarschuwde minderjarige een tweede inbreuk op de ABP begaat 
binnen 24 maanden na de vaststelling van de eerste inbreuk of een gemengde inbreuk pleegt, 
start de sanctionerend ambtenaar de GAS-procedure op met verplichte bemiddeling. 

 Door opstart krijgt de minderjarige pro-deo advocaat toegewezen door justitie. 

 Ouders worden nadrukkelijk gevraagd om aanwezig te zijn bij eerste gesprek in 
bemiddelingsprocedure via aangetekend schrijven. 

 Bemiddelingsgesprek: op te vatten als oriënteringsgesprek  

 Verschillende mogelijkheden die kunnen worden opgenomen in een overeenkomst met de 
minderjarige en zijn ouders: - dit is het NERO 2.0 deel waarbij de dienst integrale veiligheid in 
het verhaal komt -  

 dader-slachtofferbemiddeling (gebeurd door de aangestelde bemiddelaar binnen GAS) 

 weerbaarheidstraining of andere groepsvorming (samenwerking met Arktos CBS 8 juni 
2018) 

 herstelprestatie 

 Bij positief gevolg gemaakte engagementen, nakomen overeenkomst, door minderjarige: geen 
boete of ander verder gevolg 

 Bij niet nakomen afspraken of bij niet komen opdagen op oriënteringsgesprek: voorstellen van 
een gemeenschapsdienst (hier dient een plaats voorzien te worden door de dienst integrale 

veiligheid) door sanctionerend ambtenaar 

 Bij niet uitvoeren gemeenschapsdienst door minderjarige: mogelijkheid van opleggen 
administratieve geldboete van maximaal 175 euro. 

 Gezin kan in beroep gaan bij jeugdrechter bij niet akkoord met geldboete. 

 

Voor de toepassing van Nero 2.0 dient wettelijk wel rekening te worden gehouden met de 
woonplaats van de minderjarige overtreder en dit op volgende wijze: 

 Minderjarigen met woonplaats op grondgebied PZ MeWi: toepassing NERO 2.0 zoals 

toegelicht  
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 Minderjarigen niet woonachtig op grondgebied PZ MeWi:  

o Gemengde inbreuken ABP (bv. diefstal, beschadigingen): NERO 2.0 niet van 
toepassing. Proces-verbaal wordt immers door politie overgemaakt aan de 
procureur des Konings van de woonplaats van de minderjarige.  Het aldaar al dan 

niet aanwezige GAS-protocol zal er toegepast worden, ofwel zullen de als misdrijf 
omschreven feiten er een afhandeling krijgen op niveau van de sectie jeugd van 
het parket van de woonplaats. Nero 2.0. zal dus niet kunnen worden toegepast op 
minderjarigen die niet woonachtig zijn binnen het territoriaal toepassingsgebied 
van de ABP. 

o Zuivere overlastinbreuken ABP: wel toepassing NERO 2.0 

 

Voordelen  

 

NERO 2.0 heeft onder meer volgende voordelen in vergelijking met toepassing van huidige NERO: 

 Meer rechtszekerheid en rechtswaarborgen voor de minderjarige: de flow die wordt 
voorzien in NERO 2.0 is wettelijk verankerd in de GAS-wet die volgende extra waarborgen 
voor de minderjarige en zijn ouders voorziet:  

- bij opstart procedure wordt pro deo advocaat toegewezen door stafhouder;  
- mogelijkheid tot indienen van verweer schriftelijk en mondeling; 
- mogelijkheid tot indienen van een beroep tegen boete bij de jeugdrechtbank. 

 

Minderjarige overtreders zullen door de politie ook steeds worden verhoord bij gemengde 
inbreuken. Hoewel GAS-feiten in principe conform richtlijnen parket kunnen worden afgehandeld 
middels een antwoordformulier en er dus geen verhoor meer nodig is, werd afgesproken met 

parket dit niet toe te passen voor minderjarigen. In die zin zullen minderjarigen die gemengde 
inbreuken plegen dus nog steeds worden verhoord door politie teneinde te voorzien in voldoende 
rechtswaarborgen. De NERO 2.0. heeft immers een ruimere impact dan de vroegere NERO 1.0, 
bijvoorbeeld het voorstel gemeenschapsdienst, iets wat parket bijvoorbeeld niet kan voorstellen. 

Ook bij niet-uitvoering/nakoming van bemiddeling of gemeenschapsdienst is de administratieve 
sanctie ruimer dan hetgeen voorzien was in de vroegere NERO 1.0 (namelijk 175 eur ipv 100 
EUR).  Dit zal expliciet worden opgenomen in de interne richtlijnen van politie.  

 

 Vooraleer en wordt overgegaan tot het opleggen van een geldboete krijgt overtreder nog extra 
alternatief aangeboden onder de vorm van een gemeenschapsdienst. Dit extra alternatief is nu 
niet voorzien in de NERO-procedure waar bij niet opdagen of niet nakomen van de afspraken 
direct de combitaks van 100 euro wordt opgelegd.   

  

 Vervoer met een politievoertuig is in de meeste gevallen (v.b. wel nog bij fietsdiefstallen) niet 
meer noodzakelijk voor de toepassing van de procedure. Dit heeft tot positief gevolg dat 
vaststellingen zonder heterdaad nu ook kunnen behandeld worden en dat het 
proportionaliteitsprincipe meer gevolgd wordt omdat overtreders van (lichtere) overlastfeiten 
niet meer vervoerd moeten worden met een politievoertuig. 

 

1) Protocol  

 

NERO 2.0 werd ook voorgelegd en afgetoetst bij de Procureur des Konings en die kon zich akkoord 
verklaren met volgende afspraken/werkingsprincipes op vlak van samenwerking gemeente-parket 
op vlak van minderjarigen: 

 Huidig protocol GAS2 en GAS3 voor meerderjarigen (met dezelfde gemengde inbreuken én 
voorwaarden) kan worden uitgebreid worden naar minderjarigen vanaf 14 jaar  

 Winkeldiefstal, gewone diefstal en poging gewone diefstal kan ook opgenomen worden onder 

dezelfde voorwaarden (schade minder dan 1.000 euro, geen ruime strafrechtelijke problematiek, 
geen voorgaanden in ANG). Te voorzien in ABP enkel voor minderjarigen.  
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De opvoedkundige insteek van het jeugdsanctierecht houdt immers in dat er wordt ingezet op 

maatregelen waar een alternatieve afhandeling ook inpast. 

 Origineel PV naar GAS en kopie naar PDK bij niet-gemengde inbreuken en origineel PV naar PDK 
en kopie naar GAS bij gemengde inbreuken. Enkel bij gemengde inbreuken bevraagt GAS aan 
PDK mogelijkheid opstart (enkel check door PDK toezichtsmaatregel jeugdrechter) 

 Gemengde inbreuken door -14jarigen zal PDK nauwgezet opvolgen 

Het protocol dat afgesloten wordt tussen het college en het parket dient aangepast te worden 
volgens de vermelde afspraken en integraal bij deze nota gevoegd te worden.   

Het protocol wordt hierbij aan de gemeenteraad ter bekrachtiging (wettelijke verplichting volgens 
de GAS-wet) voorgelegd en kan nadien als bijlage gevoegd worden bij de algemene bestuurlijke 
politieverordening (ABP).  

 

2) Aanpassingen Algemene Bestuurlijke Politieverordening 
 

Om de werkwijze NERO 2.0 te kunnen toepassen zijn volgende wijzigingen noodzakelijk aan de 
ABP: 

 

1) Invoeren Artikel 84/1: Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald 

in het strafwetboek (art 461-463-466 SWB) of met een administratieve geldboete van 
maximum 175 euro, de minderjarige die de volle leeftijd van 14 jaar heeft bereikt die zich 
schuldig maakt aan het bedrieglijk wegnemen van een zaak die hem niet toebehoort in de 
omstandigheden zoals voorzien door art 463, eerste lid SW. Met diefstal wordt gelijkgesteld 
het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik. 

 

Motivering: 

De toepassing van Nero 1.0 hield in dat het parket in bepaalde gevallen toelating gaf aan de 
gemeente om minderjarigen die zich schuldig maakten aan feiten van winkeldiefstal, fietsdiefstal, 

handtasdiefstal en gebruiksdiefstal op te nemen in een Nero-traject. Het parket heeft zich akkoord 
verklaard dat - onder bepaalde voorwaarden opgenomen in het protocol – minderjarige overtreders 
bij inbreuken inzake diefstal ook kunnen worden opgenomen in de nieuwe Nero 2.0. Een 
voorwaarde is dat deze gemengde inbreuk opgenomen dient te worden in de ABP. In dit artikel 
84/1 wordt expliciet opgenomen dat dit enkel gaat over overtreders tussen 14 en 18 jaar. 

Inbreuken van diefstal gepleegd door meerderjarige overtreders zullen nog steeds voorbehouden 
blijven voor afhandeling/vervolging door het parket.   

 

2) Wijzigingen bij deel ABP dat handelt over procedure (gewijzigde/toegevoegde tekst in 
rood): 

 

Titel 6. Procedure en slotbepalingen 

Afdeling 1. Algemene bepalingen 

Artikel 216. De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in deze 

politieverordening. 

Inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie kunnen eveneens 
vastgesteld worden door ambtenaren zoals bepaald in artikel 21 van de wet van 24 juni 2013. 

In deze politieverordening worden deze ambtenaren de "gemachtigde ambtenaar" genoemd. 

Elke overtreding die aanleiding kan geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve 
sanctie dient te worden vastgesteld door middel van een proces-verbaal of een vaststelling.   

Indien het proces-verbaal of de vaststelling onvoldoende gegevens zou bevatten, kan de 
aangewezen ambtenaar de politiediensten verzoeken die gegevens, eventueel na bijkomend 
onderzoek, nog toe te voegen aan het dossier. 
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Artikel 217. Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen niet in 

andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van deze politieverordening 
begaan door meerderjarigen gestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de 
wet van 24 juni 2013: 

§1, 1° een administratieve geldboete van maximaal 175 euro voor een minderjarige overtreder die 

de volle leeftijd van 14 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten en van maximaal 350 euro 
voor een meerderjarige overtreder (maximaal 1 euro bij overtreding artikel 76 van deze 
verordening) 

2° de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning; 

3° de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning; 

4° de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting. 

§2 alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete, zoals bedoeld in § 1, 1°, kunnen 

worden opgelegd: 

1° de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd 

door de overtreder ten gunste van de gemeenschap (collectiviteit); 

2° de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk 
maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of 
schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren. Bij minderjarige overtreders wordt er 

steeds een bemiddelingsaanbod voorgesteld overeenkomstig afdeling 2 van deze titel.  

De procedure en de daarmee gepaard gaande nadere regels zijn opgenomen in een 

bemiddelingsreglement dat opgenomen is als bijlage bij deze politieverordening. 

§3 De sancties opgelegd door het college worden met een aangetekende brief of tegen 

ontvangstbewijs ter kennis gebracht aan de overtreder. 

§4 Het niet naleven van een administratieve sanctie van het college wordt bestraft met één van de 

hierboven voorziene administratieve sancties. 

 

Artikel 217/1. Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, kan de gemeente zich 

het recht voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder, op basis van een 

daartoe toepasselijk belastingreglement en dit onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van 

een administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 217 van deze verordening. 

Het stelsel van de administratieve sancties doet geen afbreuk aan de toepassing van een 

herstelbelasting en/of het vorderen van de door het gemeentebestuur gemaakte kosten voor 

rekening van de overtreder. 

 

Artikel 217/2.  §1. Wanneer een overtreding van deze verordening is begaan met een 

motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de 

vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is begaan door 

de titularis van de nummerplaat van het voertuig. Het vermoeden van schuld kan worden weerlegd 

met elk middel. 

§2. Wanneer een overtreding van deze verordening is begaan met een motorvoertuig, 

ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen die de rechtspersoon in 

rechte vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de 

feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de identiteit van de persoon die het voertuig 

onder zich heeft. 

De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum 

waarop de vraag om inlichtingen werd verstuurd. 

Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft niet de bestuurder was op het ogenblik van de 

feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit van de bestuurder 

meedelen. 

De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen als titularis van de 

nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige maatregelen te nemen 

om aan deze verplichting te voldoen. 

Zij die overeenkomstig artikel 1384 van het Burgerlijk wetboek burgerrechtelijk aansprakelijk zijn 

voor de vergoeding en kosten, zijn insgelijks aansprakelijk voor de geldboete. 
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Artikel 218. De opgelegde administratieve geldboete aan een overtreder die meerderjarig is op 

moment van de inbreuk kan niet hoger zijn dan het wettelijke voorziene maximum met name 350 

euro. De opgelegde administratieve geldboete aan een minderjarige overtreder die de volle leeftijd 

van 14 jaar heeft bereikt op moment van de inbreuk kan niet hoger zijn dan het wettelijk voorziene 

maximum van 175 euro.  

De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de zwaarte van de 

inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De bij deze verordening voorgeschreven 

administratieve geldboete wordt verhoogd in geval van herhaling, zonder dat deze boete het 

wettelijke voorziene maximum mag overschrijden. 

Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen 

de 24 maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk. 

De vaststelling van meerdere samenlopende inbreuken op dezelfde reglementen of verordeningen, 

geeft aanleiding tot één enkele administratieve sanctie, in verhouding tot de ernst van het geheel 

van de feiten.   

Artikel 219. De duur van de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde 

administratieve sanctie kan verdubbeld worden in geval van herhaling binnen de twaalf maanden 

volgend op de oplegging van de sanctie en verdrievoudigd in geval van tweede herhaling binnen de 

twaalf maanden volgend op de oplegging van de tweede sanctie. 

 

Artikel 220. Opgeheven. 

 

Artikel 221. Opgeheven. 

 

Artikel 222. Opgeheven. 

 

Artikel 223. Opgeheven  

 

Artikel 224. Opgeheven 

 

Afdeling 2. Bijzondere procedure ten aanzien van minderjarigen die de volle leeftijd van 

14 jaar hebben bereikt: NERO 2.0 

Artikel 225. Met uitzondering van de gemengde inbreuken omschreven in artikel 19bis, 83, 84, 

84/1, 87, 87bis, 87ter, 87quater, 87quinquies, 87sexies, 87septies, 104, 106, 107 en 148 van deze 

verordening, is de opstart van een GAS-procedure bij vaststelling van een eerste inbreuk op de 

bepalingen van deze verordening door een minderjarige overtreder uitgesloten. In dit geval worden 

de minderjarige overtreder, zijn ouders, voogd, of personen die de minderjarige onder hun hoede 

hebben of die bekleed zijn met een vorderingsrecht door de sanctionerend ambtenaar middels een 

aangetekend schrijven formeel gewaarschuwd om geen nieuwe inbreuken meer te plegen.   

Artikel 226. Bij vaststelling van een gemengde inbreuk omschreven in artikel 19bis, 83, 84, 84/1, 

87, 87bis, 87ter, 87quater, 87quinquies, 87sexies, 87septies, 104, 106, 107 en 148 van deze 

verordening of bij een nieuwe inbreuk op de bepalingen van deze verordening binnen de 24 

maanden na een eerdere vaststelling van een inbreuk op deze verordening gepleegd door dezelfde 

minderjarige overtreder, kan een GAS-procedure jegens de minderjarige worden opgestart. 

Artikel 227.   Wanneer een GAS-procedure jegens een minderjarige overtreder wordt opgestart, 

brengt de sanctionerend ambtenaar de stafhouder van de orde van advocaten hiervan op de 

hoogte, zodat ervoor gezorgd wordt dat de betrokkene door een advocaat bijgestaan kan worden. 

De stafhouder of het bureau voor juridische bijstand stelt een advocaat aan, uiterlijk binnen twee 

werkdagen na voormelde kennisgeving. 

Een afschrift van het bericht van de kennisgeving aan de stafhouder wordt bij het dossier van de 

rechtspleging gevoegd. 

Wanneer er een risico op een belangenconflict bestaat, zorgt de stafhouder of het bureau voor 

juridische bijstand ervoor dat de betrokkene bijgestaan wordt door een andere advocaat dan die 

waarop zijn vader en moeder, voogd, of personen die hem onder hun hoede hebben of die bekleed 

zijn met een vorderingsrecht, een beroep hebben gedaan. 
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De advocaat kan ook aanwezig zijn tijdens de bemiddelingsprocedure. 

Artikel 228. Wanneer een GAS-procedure jegens een minderjarige overtreder wordt opgestart, zal 

de sanctionerend ambtenaar steeds een aanbod van bemiddeling voorstellen aan de minderjarige, 

conform de procedure en de daarmee gepaard gaande nadere regels omschreven in het 

bemiddelingsreglement opgenomen als bijlage bij deze politieverordening. 

De vader en moeder, de voogd of personen die de hoede hebben over de minderjarige, kunnen op 

hun verzoek de minderjarige begeleiden bij de bemiddeling. 

De procedure en de daarmee gepaard gaande nadere regels zijn opgenomen in een 

bemiddelingsreglement dat opgenomen is als bijlage bij deze politieverordening. 

Wanneer de sanctionerend ambtenaar het welslagen van de bemiddeling vaststelt, kan hij geen 

administratieve geldboete meer opleggen. 

Artikel 229. In geval van weigering van het aanbod of falen van de bemiddeling zal de 

sanctionerend ambtenaar steeds eerst een gemeenschapsdienst voorstellen aan de minderjarige 

overtreder zoals voorzien in artikel 217 §2 en conform de procedure en de daarmee gepaard 

gaande nadere regels omschreven in het bemiddelingsreglement opgenomen als bijlage bij deze 

politieverordening.  

De vader en moeder, voogd of personen die de hoede hebben over de minderjarige, kunnen op 

hun verzoek de minderjarige begeleiden bij het uitvoeren van de gemeenschapsdienst. 

Enkel in geval van niet uitvoering of weigering van deze gemeenschapsdienst, kan de 

sanctionerend ambtenaar een administratieve geldboete opleggen zoals voorzien in art. 217 §1, 1°.  

Artikel 230. De vader en moeder, voogd of personen die de minderjarige onder hun hoede hebben, 

zijn burgerlijk aansprakelijk voor de betaling van de administratieve geldboete. 

 

Motivering 

 

Deze toevoegingen zorgen ervoor dat zowel de werkingsprincipes van NERO 2.0 (o.a. bij eerste 

inbreuk meeste gevallen waarschuwing, eerst nog aanbod gemeenschapsdienst na mislukken 

bemiddeling,…) alsook de verplichtingen die zijn voorgeschreven door de GAS-wet (boete 

minderjarige maximum 175 euro, verplichte bemiddeling, bijstand van advocaat,…) duidelijk zijn 

uitgeschreven in het deel procedure van de ABP. 

 

In deze artikels wordt ook een aantal keer verwezen naar een bemiddelingsreglement. De GAS-wet 

voorziet dat wanneer een gemeente de GAS-bemiddeling wenst toe te passen voor meerderjarigen 

(aanbod bemiddeling is voor minderjarigen sowieso verplicht) dit niet enkel in het politiereglement 

moet worden voorzien maar dat tevens ook de procedure en de daarmee gepaard gaande nadere 

regels moet worden opgenomen. Er wordt geopteerd om deze procedure en nadere regels op te 

nemen in een apart bemiddelingsreglement dat hierbij wordt voorgelegd aan de gemeenteraad als 

bijlage bij de ABP. Het volledige reglement is opgenomen als bijlage bij deze nota. 

 

Juridische grond 

 Nieuwe Gemeentewet artikel 119, 119bis, 135 

 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
 

Adviezen - argumenten 

Advies jeugdraad 
 
De GAS wet voorziet in artikel 4 het volgende: 
  

Artikel 4 § 5. Indien de gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen de mogelijkheid 
voorziet om de administratieve sanctie bepaald in § 1, 1°, ten aanzien van minderjarigen op te 
leggen voor de feiten bedoeld in de artikelen 2 en 3 wint hij vooraf het advies in betreffende dat 
reglement of die verordening van het orgaan of de organen die een adviesbevoegdheid hebben in 
jeugdzaken, voor zover het aanwezig is of zij aanwezig zijn in de gemeente.  
 
De omzendbrief GAS-wet bepaalt dat het gaat om een informeel advies dat niet aan bijzondere 

vormvoorschriften is onderworpen. 



31 

 

Advies jeugdraad d.d. 3 juni 2020: 
“Nero en GAS 

- Toelichting door Bart Passemiers.  
- Aantal wetswijzigingen maakten het niet meer mogelijk om oud systeem van nero 1.0 toe 

te passen.  
- Willebroek wil in afstemming met Mechelen niet onmiddellijk sanctioneren bij gewone 

eerste inbreuk. 
- Bij eerste inbreuk geen opstart van procedure.  Wel een schriftelijke formele 

waarschuwing. 
- Als zelfde overlast feit door zelfde persoon binnen de 2 jaar, wel opstart procedurevervolg 

nero 2.0.  Zie schema 

- Bart overloopt ook een aantal “overtredingen”. 
- Er zijn geen verdere vragen vanuit de jeugdraad met betrekking tot de gewijzigde 

procedure van Nero 2.0 en besluiten tot een positief advies.” 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

geen 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer : Dienstjaar :  [Vul dienstjaar in] 

Nr. MJP : Vul het MJP NR. in ARK: [Vul Ark in] Code beleidsveld: Vul code in 

Actie: [Vul de actie in] Bedrag : [Vul Bedrag in] 
 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt volgende aanpassingen van de algemene bestuurlijke politieverordening en 
de geannoteerde versie van deze verordening goed: 
 
Invoeren Artikel 84/1: Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het 

strafwetboek (art 461-463-466 SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 175 
euro, de minderjarige die de volle leeftijd van 14 jaar heeft bereikt die zich schuldig maakt aan het 

bedrieglijk wegnemen van een zaak die hem niet toebehoort in de omstandigheden zoals voorzien 
door art 463, eerste lid SW. Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van 
andermans goed voor een kortstondig gebruik. 
 
Wijzigingen bij deel ABP dat handelt over procedure (gewijzigde/toegevoegde tekst in rood): 

 
Titel 6. Procedure en slotbepalingen 

Afdeling 1. Algemene bepalingen 

Artikel 216. De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in deze 
politieverordening. 
Inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie kunnen eveneens 
vastgesteld worden door ambtenaren zoals bepaald in artikel 21 van de wet van 24 juni 2013. 
In deze politieverordening worden deze ambtenaren de "gemachtigde ambtenaar" genoemd. 

Elke overtreding die aanleiding kan geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve 

sanctie dient te worden vastgesteld door middel van een proces-verbaal of een vaststelling.   
Indien het proces-verbaal of de vaststelling onvoldoende gegevens zou bevatten, kan de 
aangewezen ambtenaar de politiediensten verzoeken die gegevens, eventueel na bijkomend 
onderzoek, nog toe te voegen aan het dossier. 
 
Artikel 217. Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen niet in 

andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken  op de bepalingen van deze politieverordening 
begaan door meerderjarigen gestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de 
wet van 24 juni 2013: 
§1, 1° een administratieve geldboete van maximaal 175 euro voor een minderjarige overtreder die 
de volle leeftijd van 14 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten en van maximaal 350 euro 
voor een meerderjarige overtreder (maximaal 1 euro bij overtreding artikel 76 van deze 
verordening) 
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2° de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning; 

3° de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning; 
4° de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting. 
 
§2 alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete, zoals bedoeld in § 1, 1°, kunnen 

worden opgelegd: 
1° de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd 
door de overtreder ten gunste van de gemeenschap (collectiviteit); 
2° de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk 
maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of 
schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren. Bij minderjarige overtreders wordt er 
steeds een bemiddelingsaanbod voorgesteld overeenkomstig afdeling 2 van deze titel.  

De procedure en de daarmee gepaard gaande nadere regels zijn opgenomen in een 
bemiddelingsreglement dat opgenomen is als bijlage bij deze politieverordening. 
§3 De sancties opgelegd door het college worden met een aangetekende brief of tegen 
ontvangstbewijs ter kennis gebracht aan de overtreder. 
§4 Het niet naleven van een administratieve sanctie van het college wordt bestraft met één van de 

hierboven voorziene administratieve sancties. 

[Gewijzigd Gemeenteraad 27-06-2017, inwerkingtreding 01-07-2017]  
[Gewijzigd gemeenteraad 29-04-2019, inwerkingtreding 01-06-2019] 
 
Artikel 217/1. Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, kan de gemeente zich 
het recht voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder, op basis van een 
daartoe toepasselijk belastingreglement en dit onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van 
een administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 217 van deze verordening. 

Het stelsel van de administratieve sancties doet geen afbreuk aan de toepassing van een 
herstelbelasting en/of het vorderen van de door het gemeentebestuur gemaakte kosten voor 
rekening van de overtreder. 
 
Artikel 217/2.  §1.Wanneer een overtreding van deze verordening is begaan met een 
motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de 
vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is begaan door 

de titularis van de nummerplaat van het voertuig. Het vermoeden van schuld kan worden weerlegd 

met elk middel. 
§2. Wanneer een overtreding van deze verordening is begaan met een motorvoertuig, 
ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen die de rechtspersoon in 
rechte vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de 
feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de identiteit van de persoon die het voertuig 

onder zich heeft. 
De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum 
waarop de vraag om inlichtingen werd verstuurd. 
Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft niet de bestuurder was op het ogenblik van de 
feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit van de bestuurder 
meedelen. 
De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen als titularis van de 

nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige maatregelen te nemen 
om aan deze verplichting te voldoen. 
Zij die overeenkomstig artikel 1384 van het Burgerlijk wetboek burgerrechtelijk aansprakelijk zijn 
voor de vergoeding en kosten, zijn insgelijks aansprakelijk voor de geldboete. 
 

Artikel 218. De opgelegde administratieve geldboete aan een overtreder die meerderjarig is op 
moment van de inbreuk kan niet hoger zijn dan het wettelijke voorziene maximum met name 350 

euro. De opgelegde administratieve geldboete aan een minderjarige overtreder die de volle leeftijd 
van 14 jaar heeft bereikt op moment van de inbreuk kan niet hoger zijn dan het wettelijk voorziene 
maximum van 175 euro.  
De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de zwaarte van de 
inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De bij deze verordening voorgeschreven 
administratieve geldboete wordt verhoogd in geval van herhaling, zonder dat deze boete het 

wettelijke voorziene maximum mag overschrijden. 
Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen 
de 24 maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk. 
De vaststelling van meerdere samenlopende inbreuken op dezelfde reglementen of verordeningen, 
geeft aanleiding tot één enkele administratieve sanctie, in verhouding tot de ernst van het geheel 
van de feiten.   
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Artikel 219. De duur van de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde 

administratieve sanctie kan verdubbeld worden in geval van herhaling binnen de twaalf maanden 
volgend op de oplegging van de sanctie en verdrievoudigd in geval van tweede herhaling binnen de 
twaalf maanden volgend op de oplegging van de tweede sanctie. 
 

Artikel 220. Opgeheven. 
 
Artikel 221. Opgeheven. 
 
Artikel 222. Opgeheven. 
 
Artikel 223. Opgeheven  

 
Artikel 224. Opgeheven 
 

Afdeling 2. Bijzondere procedure ten aanzien van minderjarigen die de volle leeftijd van 

14 jaar hebben bereikt: NERO 2.0 

Artikel 225. Met uitzondering van de gemengde inbreuken omschreven in artikel 19bis, 83, 84, 

84/1, 87, 87bis, 87ter, 87quater, 87quinquies, 87sexies, 87septies, 104, 106, 107 en 148 van deze 

verordening, is de opstart van een GAS-procedure bij vaststelling van een eerste inbreuk op de 

bepalingen van deze verordening door een minderjarige overtreder uitgesloten. In dit geval worden 

de minderjarige overtreder, zijn ouders, voogd, of personen die de minderjarige onder hun hoede 

hebben of die bekleed zijn met een vorderingsrecht door de sanctionerend ambtenaar middels een 

aangetekend schrijven formeel gewaarschuwd om geen nieuwe inbreuken meer te plegen.   

Artikel 226. Bij vaststelling van een gemengde inbreuk omschreven in artikel 19bis, 83, 84, 84/1, 

87, 87bis, 87ter, 87quater, 87quinquies, 87sexies, 87septies, 104, 106, 107 en 148 van deze 

verordening of bij  een nieuwe inbreuk op de bepalingen van deze verordening binnen de 24 

maanden na een eerdere vaststelling van een inbreuk op deze verordening gepleegd door dezelfde 

minderjarige overtreder, kan een GAS-procedure jegens de minderjarige worden opgestart. 

Artikel 227.   Wanneer een GAS-procedure jegens een minderjarige overtreder wordt 

opgestart,  brengt de sanctionerend ambtenaar de stafhouder van de orde van advocaten 

hiervan op de hoogte, zodat ervoor gezorgd wordt dat de betrokkene door een advocaat 

bijgestaan kan worden. 

De stafhouder of het bureau voor juridische bijstand stelt een advocaat aan, uiterlijk 

binnen twee werkdagen na voormelde kennisgeving. 

Een afschrift van het bericht van de kennisgeving aan de stafhouder wordt bij het 

dossier van de rechtspleging gevoegd. 

Wanneer er een risico op een belangenconflict bestaat, zorgt de stafhouder of het bureau 

voor juridische bijstand ervoor dat de betrokkene bijgestaan wordt door een andere 

advocaat dan die waarop zijn vader en moeder, voogd, of personen die hem onder hun 

hoede hebben of die bekleed zijn met een vorderingsrecht, een beroep hebben gedaan. 

De advocaat kan ook aanwezig zijn tijdens de bemiddelingsprocedure. 

Artikel 228. Wanneer een GAS-procedure jegens een minderjarige overtreder wordt 

opgestart, zal de sanctionerend ambtenaar steeds een aanbod van bemiddeling 

voorstellen aan de minderjarige, conform de procedure en de daarmee gepaard gaande 

nadere regels omschreven in het bemiddelingsreglement opgenomen als bijlage bij deze 

politieverordening. 

De vader en moeder, de voogd of personen die de hoede hebben over de minderjarige, 

kunnen op hun verzoek de minderjarige begeleiden bij de bemiddeling. 

De procedure en de daarmee gepaard gaande nadere regels zijn opgenomen in een 

bemiddelingsreglement dat opgenomen is als bijlage bij deze politieverordening. 
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Wanneer de sanctionerend ambtenaar het welslagen van de bemiddeling vaststelt, kan 

hij geen administratieve geldboete meer opleggen 

Artikel 229. In geval van weigering van het aanbod of falen van de bemiddeling zal de 

sanctionerend ambtenaar steeds eerst een gemeenschapsdienst voorstellen aan de 

minderjarige overtreder zoals voorzien in artikel 217 §2 en conform de procedure en de 

daarmee gepaard gaande nadere regels omschreven in het bemiddelingsreglement 

opgenomen als bijlage bij deze politieverordening.  

De vader en moeder, voogd of personen die de hoede hebben over de minderjarige, 

kunnen op hun verzoek de minderjarige begeleiden bij het uitvoeren van de 

gemeenschapsdienst. 

Enkel in geval van niet uitvoering of weigering van deze gemeenschapsdienst, kan de 

sanctionerend ambtenaar een administratieve geldboete opleggen zoals voorzien in art. 

217 §1, 1°.  

Artikel 230. De vader en moeder, voogd of personen die de minderjarige onder hun 

hoede hebben, zijn burgerlijk aansprakelijk voor de betaling van de administratieve 

geldboete. 

Artikel 2 

De gemeenteraad bekrachtigt het gewijzigd protocol betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties GAS2 en GAS3 tussen het college van burgemeester en schepenen en de Procureur des 
Konings en beslist om dit protocol toe te voegen aan de algemene bestuurlijke politieverordening 
als bijlage. 
 
Artikel 3 
De gemeenteraad keurt het bemiddelingsreglement goed en beslist om het toe te voegen als 

bijlage bij de algemene bestuurlijke politieverordening.  
 
Artikel 4. Deze wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening gaan 
in vanaf 1 juli 2020. 

 
Artikel 3. De gemeenteraad geeft opdracht om een afschrift van deze beslissing en een 
gecoördineerde versie van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening te bezorgen aan de griffie 

van de rechtbank van eerste aanleg en de griffie van de politierechtbank alsook aan de Procureur 
des Konings en een elektronisch exemplaar aan de referentiemagistraten. 
 
 

13. Wijziging algemene bestuurlijke verordening atikel 165 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

• Gemeenteraad 16-12-2014: goedkeuring Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP).  

• Vlaams Decreet 26 april 2019 houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, 

voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen: invoeging van een totaalverbod op het 

afsteken van vuurwerk, in het bijzonder vanuit dierenbescherming  

 

Feiten en context 

Door de inwerkingtreding van het Vlaams decreet van 26 april 2019 geldt sinds 27 mei 2019 in 

Vlaanderen een algemeen verbod om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen en 
carbuurkanonnen af te vuren. Voortaan wordt uitgegaan van een totaalverbod. Bij uitzonderlijke 
gebeurtenissen kan de gemeente eventueel toestemming geven om op een beperkt aantal plaatsen 
en gedurende een beperkte periode vuurwerk af te steken of vuurzoekers, carbuurkannen te doen 
knallen. Op die manier staat het de gemeenten dus volledig vrij om, binnen het vastgelegde kader, 
al dan niet uitzonderingen op het totaalverbod toe te staan en daaraan eventuele voorwaarden te 
koppelen. Wensballonnen daarentegen zijn nooit meer toegelaten. Het risico op brand is te groot.  
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In Willebroek geldt er geheel in overeenstemming met het nieuwe Vlaams decreet krachtens art. 

165 ABP reeds een algemeen verbod om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen en 
carbuurkanonnen af te vuren. Hierop worden twee uitzonderingen voorzien: 

 De burgemeester kan, na adviesinwinning van de brandweer en de politie, individuele 

afwijkingen toestaan.  

 Het afsteken van feestvuurwerk is toegestaan zonder individuele toelating van de 

burgemeester op Nieuwjaarsnacht van 31 december om 23.30u tot 1 januari om 01.00u 

van het daaropvolgende jaar. 

 
Het onoordeelkundig gebruik van vuurwerk, voetzoekers en wensballonnen brengt echter heel wat 

risico’s met zich mee. Woningbranden als gevolg van vuurwerk en wensballonnen en lichamelijke 
verwondingen zijn helaas geen zeldzaamheid. Daarom wordt in Willebroek al voorzien dat zelfs in 
die gevallen waarin het afsteken van feestvuurwerk wordt toegelaten, in het bijzonder gedurende 
de beperkte periode in de nieuwjaarsnacht: 

 Het feestvuurwerk enkel mag worden gebruikt voor zijn normaal gebruik, volgens de 

gebruiksaanwijzing 

 Het feestvuurwerk enkel mag worden gebruikt op plaatsen en in omstandigheden die niet 

van aard zijn om de openbare veiligheid aan te tasten. 

 Bij het afsteken van het feestvuurwerk de hinder voor de buurt beperkt moet blijven 

Er werd vanuit veiligheidsoverwegingen (o.a. samenscholingen, overlast, onheersbare situaties 
vermijden) bewust voor gekozen om de plaatsen waar feestvuurwerk tijdens nieuwjaarnacht mag 
worden afgestoken niet limitatief te omschrijven. Dit neemt niet weg dat politie de voorwaarden 

hierboven opgesomd in concreto wel kan toetsen en dat vuurwerk dat gebruikt wordt of kennelijk 
bedoeld is om gebruikt te worden in strijd met deze voorwaarden, in beslag kan worden genomen 
en dat er een GAS PV kan worden opgesteld.  

Tot slot wordt voorgesteld om de tekst van art. 165 ABP ook tekstueel in overeenstemming te 
brengen met het algemeen verbod bepaald in art. 2 van het Vlaams Decreet, in het bijzonder het 
uitdrukkelijk inschrijven van een verbod tot het oplaten van wensballonnen.  

Juridische grond 

• Nieuwe Gemeentewet, artikel 119, 119bis, 135§2, 5°. 

• Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

• Decreet Lokaal Bestuur, artikel 2§1 en 40 §3. 

• Art. 2 en 3 decreet van de Vlaamse regering van 26 april 2019 op het gebruik van vuurwerk, 

voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen 

 

Adviezen - argumenten 

Openbare werken: geen 
Omgeving: vraag om rekening te houden met diervriendelijk en stil vuurwerk, waarvan geluid tot 
50% kan gereduceerd worden 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

geen 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen keurt in de Algemene Bestuurlijke 
Politieverordening volgende aanpassing goed van artikel 165 en verwijst dit door naar de 
eerstvolgende gemeenteraad: 

Huidig artikel: 

Artikel 165.  

Het is verboden vuurwerk af te steken, of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten 
ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten. De burgemeester kan, na 
adviesinwinning van de brandweer en de politie, afwijkingen toestaan.  
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Het afsteken van feestvuurwerk is toegestaan zonder toelating van de burgemeester op 
Nieuwjaarsnacht van 31 december om 23.30u tot 1 januari om 01.00u van het daaropvolgende jaar. 
Onder feestvuurwerk dient te worden verstaan: vuurwerk dat bestemd is voor gebruik door 
particulieren en in België vrij mag verkocht worden aan personen vanaf 16 jaar. Feestvuurwerk mag 
enkel worden gebruikt voor zijn normaal gebruik, volgens de gebruiksaanwijzing en op plaatsen en in 
omstandigheden die niet van aard zijn om de openbare veiligheid aan te tasten.  Bij het afsteken van 
vuurwerk moet de hinder voor de buurt beperkt blijven. 

Nieuw artikel: 

“Artikel 165.  
Het is verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren 
of wensballonnen op te laten. De burgemeester kan, na adviesinwinning van de brandweer en de 
politie, afwijkingen toestaan. Het afsteken van feestvuurwerk is toegestaan zonder toelating van de 
burgemeester op Nieuwjaarsnacht van 31 december om 23.30u tot 1 januari om 01.00u van het 
daaropvolgende jaar, onder de hieronder opgesomde voorwaarden. Onder feestvuurwerk dient te 
worden verstaan: vuurwerk dat bestemd is voor gebruik door particulieren en in België vrij mag 
verkocht worden aan personen vanaf 16 jaar. Feestvuurwerk mag enkel worden gebruikt voor zijn 
normaal gebruik, volgens de gebruiksaanwijzing en op plaatsen en in omstandigheden die niet van 
aard zijn om de openbare veiligheid aan te tasten.  Bij het afsteken van vuurwerk moet de hinder voor 
de buurt beperkt blijven.”  
 

Artikel 2. Deze wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening gaan in 
vanaf 1 juli 2020. 

Artikel 3. De gemeenteraad geeft opdracht om een afschrift van deze beslissing en een 
gecoördineerde versie van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening te bezorgen aan de griffie van 
de rechtbank van eerste aanleg en de griffie van de politierechtbank. 
 
 

14. Handhavingskader algemene bestuurlijke verordening 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De stad Mechelen en de PZ Mechelen-Willebroek zijn samen verenigd in de politiezone Mechelen-
Willebroek. Er is een algemene bestuurlijke politieverordening (ABP) die wat betreft het algemeen 

gedeelte van de algemene bestuurlijke politieverordening, quasi gelijklopend is in de stad Mechelen 
en de gemeente Willebroek. 
 
De stad Mechelen koos in 2014 gekozen voor een handhavingsbeleid. Het college van 
burgemeester en schepenen besloot in zitting van 8 juni 2018 het handhavingskader voor de 
gemeente Willebroek en de stad Mechelen gelijk te laten lopen, mede in functie van de praktische 

werking van de politiediensten op de twee verschillende grondgebieden. Voor minderjarige was het 
NERO – project (Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast) van toepassing ( 

de zgn. combitax). 
 
De stad Mechelen paste in het voorjaar van 2020 haar handhavingsbeleid aan, mede door de 
invoering van de GASboetes voor minderjarigen en het bijhorende NERO 2.0 traject.  
 

De aanpassing van de algemene bestuurlijke politieverordening, inclusief de invoering van 
GASboetes voor minderjarigen, zal in juni door de gemeenteraad van Willebroek goedgekeurd 
worden. Dit vereist ook een aanpassing van het handhavingskader zodanig dat de politiezone 
Mechelen-Willebroek niet verschillend optreedt naargelang het grondgebied waarop ze zich bevindt. 
In de lokale integrale veiligheidscel (LIVC) van 11 mei 2020 werd besloten de algemene 
bestuurlijke politieverordening en het handhavingskader aan te passen voor de gemeente 
Willebroek, waardoor de ABP en het handhavingskader gelijklopend zijn met de stad Mechelen. Aan 

de dienst integrale veiligheid werd opdracht gegeven deze taak uit te voeren in samenwerking met 
de GAS-ambtenaar.  
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Feiten en context 

onderstaand handhavingsbeleid dat voor slechts een heel beperkte lijst van inbreuken GAS zal 
inzetten. 
 
Overlast noodzakelijke component van vaststelling inbreuk 

Een eerste onderdeel van dit handhavingsbeleid bestaat eruit dat de politie en de gemeentelijke 
vaststellende ambtenaren als extra richtlijn meekrijgen dat er door de vaststeller enkel een 
PV wordt opgemaakt als én een artikel wordt overtreden uit de ABP, én er te tegelijkertijd door 
deze overtreding duidelijke overlast wordt veroorzaakt.1 
 
Er is sprake van overlast wanneer er handelingen worden gesteld die door hun aard, het tijdstip en 
de plaats waarop ze worden gesteld en de intensiteit ervan, de levenskwaliteit van inwoners 

kunnen beperken en waarbij de normale druk en last die het samenleven onvermijdelijk met zich 
meebrengt, overschreden wordt. Overlast zijn m.a.w. lichte vormen van bedreiging van de 
openbare rust, de openbare veiligheid en de openbare gezondheid.  
 
Beperkte lijst van prioritaire inbreuken (meerderjarigen)  

Een tweede onderdeel van het handhavingsbeleid houdt in dat alleen voor volgende inbreuken 

onmiddellijk de administratieve GAS-procedure wordt opgestart ten aanzien van meerderjarigen:  
 

1. Gemengde inbreuken:   
 Graffiti (art 19bis) 
 Feitelijkheden of lichte gewelddaden (art 83) 
 Opzettelijke beschadigingen/vandalisme (art 87 tem art 87 sexies) 
 Slagen en verwondingen (art 87 septies) 

 Zich onherkenbaar begeven in publiek toegankelijke plaats (art 104) 
 Nachtlawaai (art 148) 

2. Foutief stilstaan of parkeren en inbreuken autoluwe zone (negeren verkeerbord C3): 
inbreuken op de bijzondere politieverordening inzake de GAS voor overtredingen parkeren 
en stilstaan en overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met 
automatisch werkende toestellen. 

 

3. Vervuilen openbare ruimte: 

 Zwerfvuil (art 7) 
 Hondenpoep achterlaten of geen zakje bij zich hebben (art 11) 
 Huisvuil aanbieden op niet-correcte tijdstip (art 35/6) 
 Huishoudelijk afval deponeren in publieke vuilbak (art 31/1). 
 Huishoudelijk afval niet correct aanbieden/sluikstorten (art 35/5) 

 Ophopen van afval in woningen (art 36) 
 

4. Wildplassen (art 27) 
5. Brandweg/nooduitgang versperren (art 61) 
6. Inname openbaar domein zonder toelating en niet herstellen in oorspronkelijke staat (art 

119, art 119bis en art 120) 
7. Betreden van terrein waar verbod is aangebracht (art 73 en art 103) 

8. (Seksuele) intimidatie (art 84) 
9. Verhandelen en/of bezitten van schadelijke middelen voor oneigenlijk gebruik (art 60/1) 
10. Niet respecteren van opgelegd plaatsverbod (art 82) 
11. Maken van vuur of buurt storen met rook of uitwasemingen (art 54) 

12. Afsteken van vuurwerk (art 165) 
13. Zich niet schikken naar bevelen politie (art 6/1) 
14. Exploiteren van een horeca-inrichting, nachtwinkel, privaat bureau voor telecommunicatie 

zonder vergunning, wedkantoor, clubhuis motorclub en handcarwash (art 196, art 201, art 
203, art 215/3bis, art 215/4, art 215/17) 

 
Voor alle andere inbreuken op de ABP zal er door de sanctionerend ambtenaar steeds eerst een 
formele waarschuwing worden gegeven.  Pas vanaf de vaststelling van een tweede inbreuk op de 
ABP binnen de 24 maanden na de eerste inbreuk waarvoor er reeds een formele waarschuwing 

werd gegeven, kan de sanctionerend ambtenaar de GAS-procedure opstarten. 
 

                                                      
1 Dit geldt niet bij zogenaamde gemengde inbreuken (v.b graffiti, beschadigingen, slagen en verwondingen,…)  
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In uitzonderlijke gevallen en bij specifieke noodzakelijke acties kan afgeweken worden van deze 

werkwijze en kan uitzonderlijk vanaf een eerste overtreding sanctionerend worden opgetreden. 
Deze bijzondere acties en omstandigheden worden vooraf gegaan door een duidelijke 
communicatie en indien mogelijk een sensibiliserende actie. 
 

Bijzondere procedure minderjarigen : NERO 2.0 
Wij willen vermijden dat minderjarigen die eens in de fout gaan,  daarvoor onmiddellijk financieel 
worden bestraft. Daarentegen willen wij hen - met medewerking van hun ouders - op een 
pedagogisch verantwoorde wijze corrigeren en hen de kans bieden om zichzelf bij te sturen en hun 
ouders de kans geven om hun ouderlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid in te vullen. 
NERO staat voor Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast. Met de 
update NERO 2.0 wil de gemeente een positief antwoord blijven bieden op grensoverschrijdend 

gedrag van minderjarigen binnen de wettelijke mogelijkheden van de GAS-wetgeving en rekening 
houdend met de rechtsbescherming die binnen de GAS-wetgeving aan minderjarigen wordt 
geboden. 
 
Concreet wordt volgende aanpak toegepast: 

 

 Wanneer een minderjarige vanaf de leeftijd van 14 jaar een inbreuk op de Algemene 
Bestuurlijke Politieverordening (ABP) begaat, maakt de politie een (GAS) PV op.   

 
Indien het zijn eerste inbreuk op de ABP is én het NIET één van de volgende gemengde inbreuken 
betreft: 

 Graffiti (art 19bis) 
 Feitelijkheden of lichte gewelddaden (art 83) 

 Diefstal (art 84/1) 
 Opzettelijke beschadigingen/vandalisme (art 87 tem art 87 sexies) 
 Slagen en verwondingen (art 87 septies) 
 Zich onherkenbaar begeven in publiek toegankelijke plaats (art 104) 
 Nachtlawaai (art 148) 

stuurt de sanctionerend ambtenaar een formele schriftelijke waarschuwing aan betrokkene en zijn 
ouders en wordt er geen GAS-procedure opgestart. 

 

 Wanneer een formeel gewaarschuwde minderjarige een tweede inbreuk op de ABP begaat 
binnen 24 maanden na de vaststelling van de eerste inbreuk of een gemengde inbreuk pleegt, 
start de sanctionerend ambtenaar de GAS-procedure op met verplicht aanbod bemiddeling. In 
deze procedure kan de minderjarige en/of zijn ouders ook schriftelijk of mondeling verweer 
indienen.  

 Vooraleer de sanctionerend ambtenaar voor een gemengde inbreuk deze NERO 2.0 procedure 
opstart, contacteert hij vooraf het parket. De Procureur des Konings gaat vervolgens na of 
betrokken minderjarige reeds onder toezicht staat van de jeugdrechter of niet. Zo wordt 
ervoor gezorgd dat de bestuurlijke en gerechtelijke procedures niet gaan interfereren en dit 
volledig in het belang van een adequate en éénduidige begeleiding van de minderjarige in 
kwestie.   

 Door opstart van de procedure krijgt de minderjarige een pro-deo advocaat toegewezen door 

justitie. 
 

 De ouders worden nadrukkelijk gevraagd om aanwezig te zijn bij eerste gesprek in 
bemiddelingsprocedure via een aangetekend schrijven waarin ze worden uitgenodigd. 

 

 Resultaat van de bemiddeling kan bestaan uit verschillende mogelijkheden die worden 
opgenomen in een overeenkomst met de minderjarige en zijn ouders: 

- Dader-slachtofferbemiddeling 
- Weerbaarheidstraining 
- Herstelprestatie 

 
 Bij een positief gevolg van de via de bemiddeling gemaakte engagementen door de 

minderjarige zal er geen boete worden opgelegd. 

 
 Bij niet nakomen van de afspraken of indien de minderjarige niet komt opdagen op het 

bemiddelingsgesprek zal de sanctionerend ambtenaar nog geen geldboete opleggen maar de 
uitvoering van een gemeenschapsdienst voorstellen. 
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 Pas bij het niet uitvoeren van deze gemeenschapsdienst krijgt de sanctionerend ambtenaar de 

mogelijkheid om een geldboete van maximaal 175 euro op te leggen. 
 

 Gezin kan in beroep gaan bij jeugdrechter indien zij niet akkoord gaan met geldboete. 
 

Van deze werkwijze wordt een protocol opgesteld tussen de burgemeester, de korpschef en de 
sanctionerend ambtenaar. 
 
Dit ondertekend protocol wordt in bijlage gevoegd en mee goedgekeurd in het college van 
burgemeester en schepenen.  
 

Juridische grond 

Artikel 119, 119bis, 133, 134 sexies en 135 Nieuwe Gemeentewet. 
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
Wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, 
het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en 

het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.; 
Decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende 

algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI “Toezicht, handhaving en 
veiligheidsmaatregelen”. 
 

Adviezen - argumenten 

Willebroek wil zuinig omspringen met sancties. Een leefbare gemeente komt immers vooral via 
dialoog, preventie en respect tot stand. Administratieve sancties zijn het laatste wapen om op te 
treden tegen mensen die elementaire maatschappelijke spelregels niet respecteren of de 

levenskwaliteit van anderen schenden. Administratieve sancties zijn noodzakelijk, maar ze dienen zo 
selectief mogelijk te worden ingezet.  
Advies jeugdraad d.d. 3 juni 2020: 
“Nero en GAS 

- Toelichting door Bart Passemiers.  
- Aantal wetswijzigingen maakten het niet meer mogelijk om oud systeem van nero 1.0 toe 

te passen.  

- Willebroek wil in afstemming met Mechelen niet onmiddellijk sanctioneren bij gewone 
eerste inbreuk. 

- Bij eerste inbreuk geen opstart van procedure.  Wel een schriftelijke formele 
waarschuwing. 

- Als zelfde overlast feit door zelfde persoon binnen de 2 jaar, wel opstart procedurevervolg 
nero 2.0.  Zie schema 

- Bart overloopt ook een aantal “overtredingen”. 
- Er zijn geen verdere vragen vanuit de jeugdraad met betrekking tot de gewijzigde 

procedure van Nero 2.0 en besluiten tot een positief advies.” 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

geen 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de volgende principes inzake toepassing van de gemeentelijke 
administratieve sancties en het handhavingsbeleid die de burgemeester overeenkomt met de lokale 
politie en de sanctionerend ambtenaar als beleidslijn en die jaarlijks zullen geëvalueerd worden: 
 
Een eerste onderdeel van dit handhavingsbeleid bestaat eruit dat de politie en de gemeentelijke 

vaststellende ambtenaren als extra richtlijn meekrijgen dat er door de vaststeller enkel een 
PV wordt opgemaakt als én een artikel wordt overtreden uit de ABP, én er te tegelijkertijd door 
deze overtreding duidelijke overlast wordt veroorzaakt.2 
 

                                                      
2 Dit geldt niet bij zogenaamde gemengde inbreuken (v.b graffiti, beschadigingen, slagen en verwondingen,…)  
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Er is sprake van overlast wanneer er handelingen worden gesteld die door hun aard, het tijdstip en 

de plaats waarop ze worden gesteld en de intensiteit ervan, de levenskwaliteit van inwoners 
kunnen beperken en waarbij de normale druk en last die het samenleven onvermijdelijk met zich 
meebrengt, overschreden wordt. Overlast zijn m.a.w. lichte vormen van bedreiging van de 
openbare rust, de openbare veiligheid en de openbare gezondheid.  

 
Beperkte lijst van prioritaire inbreuken (meerderjarigen)  
Een tweede onderdeel van het handhavingsbeleid houdt in dat alleen voor volgende inbreuken 
onmiddellijk de administratieve GAS-procedure wordt opgestart ten aanzien van meerderjarigen:  
 

15. Gemengde inbreuken:   
 Graffiti (art 19bis) 

 Feitelijkheden of lichte gewelddaden (art 83) 
 Opzettelijke beschadigingen/vandalisme (art 87 tem art 87 sexies) 
 Slagen en verwondingen (art 87 septies) 
 Zich onherkenbaar begeven in publiek toegankelijke plaats (art 104) 
 Nachtlawaai (art 148) 

16. Foutief stilstaan of parkeren en inbreuken autoluwe zone (negeren verkeerbord C3): 

inbreuken op de bijzondere politieverordening inzake de GAS voor overtredingen parkeren 
en stilstaan en overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met 
automatisch werkende toestellen. 

17. Vervuilen openbare ruimte: 
 Zwerfvuil (art 7) 
 Hondenpoep achterlaten of geen zakje bij zich hebben (art 11) 
 Huisvuil aanbieden op niet-correcte tijdstip (art 35/6) 

 Huishoudelijk afval deponeren in publieke vuilbak (art 31/1). 
 Huishoudelijk afval niet correct aanbieden/sluikstorten (art 35/5) 
 Ophopen van afval in woningen (art 36) 

18. Wildplassen (art 27) 
19. Brandweg/nooduitgang versperren (art 61) 
20. Inname openbaar domein zonder toelating en niet herstellen in oorspronkelijke staat (art 

119, art 119bis en art 120) 

21. Betreden van terrein waar verbod is aangebracht (art 73 en art 103) 

22. (Seksuele) intimidatie (art 84) 
23. Verhandelen en/of bezitten van schadelijke middelen voor oneigenlijk gebruik (art 60/1) 
24. Niet respecteren van opgelegd plaatsverbod (art 82) 
25. Maken van vuur of buurt storen met rook of uitwasemingen (art 54) 
26. Afsteken van vuurwerk (art 165) 

27. Zich niet schikken naar bevelen politie (art 6/1) 
28. Exploiteren van een horeca-inrichting, nachtwinkel, privaat bureau voor telecommunicatie 

zonder vergunning, wedkantoor, clubhuis motorclub en handcarwash (art 196, art 201, art 
203, art 215/3bis, art 215/4, art 215/17) 

 
Voor alle andere inbreuken op de ABP zal er door de sanctionerend ambtenaar steeds eerst een 
formele waarschuwing worden gegeven.  Pas vanaf de vaststelling van een tweede inbreuk op de 

ABP binnen de 24 maanden na de eerste inbreuk waarvoor er reeds een formele waarschuwing 
werd gegeven, kan de sanctionerend ambtenaar de GAS-procedure opstarten. 
 
In uitzonderlijke gevallen en bij specifieke noodzakelijke acties kan afgeweken worden van deze 
werkwijze en kan uitzonderlijk vanaf een eerste overtreding sanctionerend worden opgetreden. 

Deze bijzondere acties en omstandigheden worden vooraf gegaan door een duidelijke 
communicatie en indien mogelijk een sensibiliserende actie. 

 
Bijzondere procedure minderjarigen : NERO 2.0 
Wij willen vermijden dat minderjarigen die eens in de fout gaan,  daarvoor onmiddellijk financieel 
worden bestraft. Daarentegen willen wij hen - met medewerking van hun ouders - op een 
pedagogisch verantwoorde wijze corrigeren en hen de kans bieden om zichzelf bij te sturen en hun 
ouders de kans geven om hun ouderlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid in te vullen. 

NERO staat voor Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast. Met de 
update NERO 2.0 wil de gemeente een positief antwoord blijven bieden op grensoverschrijdend 
gedrag van minderjarigen binnen de wettelijke mogelijkheden van de GAS-wetgeving en rekening 
houdend met de rechtsbescherming die binnen de GAS-wetgeving aan minderjarigen wordt 
geboden. 
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Concreet wordt volgende aanpak toegepast: 

 
 Wanneer een minderjarige vanaf de leeftijd van 14 jaar een inbreuk op de Algemene 

Bestuurlijke Politieverordening (ABP) begaat, maakt de politie een (GAS) PV op.   
 

Indien het zijn eerste inbreuk op de ABP is én het NIET één van de volgende gemengde inbreuken 
betreft: 

 Graffiti (art 19bis) 
 Feitelijkheden of lichte gewelddaden (art 83) 
 Diefstal (art 84/1) 
 Opzettelijke beschadigingen/vandalisme (art 87 tem art 87 sexies) 
 Slagen en verwondingen (art 87 septies) 

 Zich onherkenbaar begeven in publiek toegankelijke plaats (art 104) 
 Nachtlawaai (art 148) 

 
stuurt de sanctionerend ambtenaar een formele schriftelijke waarschuwing aan betrokkene en zijn 
ouders en wordt er geen GAS-procedure opgestart. 

 

 Wanneer een formeel gewaarschuwde minderjarige een tweede inbreuk op de ABP begaat 
binnen 24 maanden na de vaststelling van de eerste inbreuk of een gemengde inbreuk pleegt, 
start de sanctionerend ambtenaar de GAS-procedure op met verplicht aanbod bemiddeling. In 
deze procedure kan de minderjarige en/of zijn ouders ook schriftelijk of mondeling verweer 
indienen.  

 Vooraleer de sanctionerend ambtenaar voor een gemengde inbreuk deze NERO 2.0 procedure 
opstart, contacteert hij vooraf het parket. De Procureur des Konings gaat vervolgens na of 

betrokken minderjarige reeds onder toezicht staat van de jeugdrechter of niet. Zo wordt 
ervoor gezorgd dat de bestuurlijke en gerechtelijke procedures niet gaan interfereren en dit 
volledig in het belang van een adequate en éénduidige begeleiding van de minderjarige in 
kwestie.   

 Door opstart van de procedure krijgt de minderjarige een pro-deo advocaat toegewezen door 
justitie. 

 

 De ouders worden nadrukkelijk gevraagd om aanwezig te zijn bij eerste gesprek in 

bemiddelingsprocedure via een aangetekend schrijven waarin ze worden uitgenodigd. 
 

 Resultaat van de bemiddeling kan bestaan uit verschillende mogelijkheden die worden 
opgenomen in een overeenkomst met de minderjarige en zijn ouders: 

- Dader-slachtofferbemiddeling (erkende bemiddelingsdienst GAS) 

- Weerbaarheidstraining (integrale veiligheid) 
- Herstelprestatie (integrale veiligheid) 

 
 Bij een positief gevolg van de via de bemiddeling gemaakte engagementen door de 

minderjarige zal er geen boete worden opgelegd. 
 

 Bij niet nakomen van de afspraken of indien de minderjarige niet komt opdagen op het 

bemiddelingsgesprek zal de sanctionerend ambtenaar nog geen geldboete opleggen maar de 
uitvoering van een gemeenschapsdienst voorstellen. 

 
 Pas bij het niet uitvoeren van deze gemeenschapsdienst krijgt de sanctionerend ambtenaar de 

mogelijkheid om een geldboete van maximaal 175 euro op te leggen. 

 
 Gezin kan in beroep gaan bij jeugdrechter indien zij niet akkoord gaan met geldboete. 

 
Van deze werkwijze wordt een protocol opgesteld tussen de burgemeester, de korpschef en de 
sanctionerend ambtenaar. 
 
Dit ondertekend protocol wordt in bijlage gevoegd en mee goedgekeurd in het college van 
burgemeester en schepenen.  

 
Artikel 2 
De gemeenteraad neemt kennis van deze werkwijze en het protocol dat opgesteld wordt tussen de 
burgemeester, de korpschef en de sanctionerend ambtenaar.  
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Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

15. Bijkomende punten 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

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

 
Coronacrisis: bijkomende middelen voor de lokale besturen uit het Vlaams Noodfonds 
  
Op 2 juni laatstleden maakte de Vlaamse regering bekend dat lokale besturen 87,3 miljoen euro 

krijgen uit het zgn. Noodfonds. Dat is goed nieuws voor lokale cultuur-, jeugd-, en 
sportverenigingen. Op die manier kan (gedeeltelijk) aan noodlijdende verenigingen worden 
tegemoet gekomen. Maar hoe gaan we lokaal in onze gemeente om met die extra middelen? 
 
Op ‘Vlaanderenhelpt.be’ staat dat ‘lokale besturen hiermee aan de slag kunnen om cultuur-, jeugd- 
en sportverenigingen te ondersteunen. Lokale besturen staan immers het dichtst bij de inwoners 
en verenigingen en weten dus het best wat de noden zijn. Daarom zal er ook de grootst mogelijke 

autonomie zijn, met zo min mogelijk planlast of administratieve verplichtingen. Zodat steden en 
gemeenten vrij kunnen beslissen hoe ze deze middelen spenderen.’  Onze gemeente krijgt 
295.646,73 euro uit het Vlaams Noodfonds. 
  
Aangezien de lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen een belangrijke functie vervullen in ons 
verenigingsleven is deze steun belangrijk. Er werd in het Vlaams parlement onderstreept dat deze 
extra middelen bestemd zijn voor cultuur, jeugd en sport en niet bedoeld zijn om reeds genomen 

maatregelen te compenseren. Daarom vragen wij duidelijkheid hoe onze gemeente deze middelen 
zal inzetten? sp.a pleit ervoor deze middelen volledig aan te wenden voor onze cultuur-, jeugd- en 

sportverenigingen.  
  
Daarbij volgende vragen: 

 Werd reeds beslist hoe deze extra middelen zullen worden ingezet?  

o Zo ja, wat zijn de verdeelsleutels? 
o Zo niet, wanneer mogen we hierover een beslissing verwachten? 

 Werd hierover advies gevraagd aan de bevoegde adviesraden (cultuurraad, jeugdraad, 
sportraad)? Zo niet, is het gemeentebestuur bereid hierover (alsnog) advies te vragen? 

 Onze sp.a-fractie stelt voor om de verdeling van deze middelen te bespreken en een 
voorstel tot verdeling verder uit te werken tijdens een gemeenteraadscommissie. Gaat het 
gemeentebestuur akkoord met dit voorstel?  

 Kan - na beslissing over het verdelen van de middelen - gerapporteerd worden over de 
aanwending van de middelen aan de gemeenteraad? 

  
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

 
Coronacrisis: extra Vlaamse middelen voor het lokaal armoedebeleid 
  
De Vlaamse regering stelde een corona-armoedebestrijdingsplan op. Dit plan heeft als doel de 
hoogste noden te lenigen. Door de crisis leden veel mensen inkomensverlies. Voor vele kwetsbare 
gezinnen brengt deze crisis bijkomende moeilijkheden met zich mee. Steden, gemeenten en 

OCMW’s spelen een cruciale rol.  Als bestuursniveau staan zij het dichtst bij de burger. Het is dan 
ook geen toeval dat zij de regierol opnemen voor verschillende maatregelen in het corona-
armoedebestrijdingsplan en de bijhorende middelen bij hen terecht komen. 
  
De eerste maatregel is een versterking van het lokale sociale beleid in functie van 
armoedebestrijding.  

http://vlaanderenhelpt.be/
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De Vlaamse Regering stelt 15 miljoen euro ter beschikking voor projecten van lokale besturen 

gericht op kwetsbare gezinnen.  Voor onze gemeente werd een extra budget van 72.453,85 euro 
voorzien. 
 
De tweede maatregel voorziet in een consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens. Ook hier 

wordt 15 miljoen euro voorzien voor lokale besturen. Deze maatregel wordt nog verder uitgewerkt. 
  
Voor beide maatregelen speelt de lokale autonomie.  Met andere woorden: onze gemeente kan vrij 
beslissen hoe het de middelen aanwendt.  Toch vraagt de Vlaamse regering bijzondere aandacht 
voor mensen die door de covid-19 crisis getroffen werden. 
  
Daarom volgende vragen: 

  
 Heeft het Vast Bureau al een beslissing genomen over hoe deze extra middelen zullen 

worden ingezet?  
o Zo ja, hoe zullen de middelen worden ingezet?   
o Zo neen, wanneer wordt hierover beslist? Wordt hiervoor advies gevraagd aan het 

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst? 

 Worden deze middelen volledig ter beschikking gesteld van de Sociale Dienst van het 
OCMW/Sociaal Huis?  Of zal er ook een deel naar andere lokale partners gaan 
(armoedeorganisaties, CAW’s, …)? Zo ja, wat is de verdeelsleutel en/of wat houdt deze 
samenwerking concreet in?  

 Kan gerapporteerd worden over de aanwending van de middelen aan de OCMW-raad? 
 
 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

(de tekst wordt integraal  overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Parkeren in de Eendrachtstraat 
  
Blijkbaar zou onlangs de parkeersituatie veranderd zijn in de Eendrachtstraat: men kan nu langs 

beide kanten parkeren. 

Doordat je in deze straat in 2 richtingen mag rijden geeft dit problemen voor het verkeer, want in 
deze straat kunnen geen 2 auto’s mekaar kruisen en zorgt dit voor opstoppingen. 
  
Onze vraag: 
  

Om in de hoogst mogelijke mate de parkings te kunnen behouden, want deze zijn er al te kort in 
Willebroek, stellen we voor om hier wel een eenrichtingsstraat te maken van de Eendrachtsstraat 
richting Captain-Trippstraat. 
Aansluitend stellen we voor om in de Vooruitgangsstraat in de andere richting eenrichtingsverkeer 
in te voeren. 
Zo kunnen we ook extra parkeergelegenheid creëren in de Vooruitgangsstraat. 
  

 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

Een Horecaplan in tijden van Coronacrisis? 
  

Iedereen weet dat de horeca al een getroffen sector is voor de corona, laat staan nu met deze 
coronacrisis. 
We weten dat het bestuur begaan is met horeca en dat ze al bepaalde initiatieven in gedachten 
hadden. 
Het zou een meerwaarde voor de gemeente zijn als we een plan kunnen maken waar elke 
horecazaak kan aan deelnemen. 

  
Onze vraag: 
  
Zijn er al concrete plannen, buiten de corona terrassen? 
Want niet elke horecazaak kan daar gebruik van maken. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

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

 
Wat met onze kermissen in deze Coronatijden? 

  
Indien - in het kader van de federale exit-strategie - (kleinere) evenementen worden toegelaten, 
moet de gemeente de mogelijkheden bekijken voor het toelaten van de jaarmarkt en kermissen. 
Het is belangrijk dat we perspectief bieden aan foorkramers, aangezien zij ook al maanden zwarte 
sneeuw zien tijdens deze crisis. 
Laat ons hopen dat we indien de veiligheidsmaatregelen het toelaten, snel weer onze gemeente 
kunnen laten bruisen van leven. 

Dat is ook Willebroek! 
  
Onze vraag: 
  
Is er al met de foorkramers overleg gepleegd om de jaarmarkt, kermissen en evenementen dit jaar 

te laten doorgaan? 

  
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

(de tekst wordt integraal  overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Wat is de toekomstvisie voor onze bibliotheek? 

  
We hebben als fractie in 2019 een vraag gesteld over de bibliotheek. Toen was er nog niets 
concreet gepland of uitgevoerd. We zijn nu een jaar verder en willen zoals elke Willebroekenaar 
meer weten over de toekomst van de bibliotheek.  
  
Onze vragen: 
  

Wat is de stand van zaken van het dossier? 

Timing? 
Wanneer worden jullie beslissingen bekend gemaakt? 
  
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

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

  
(Verkeers)problemen in de Hoogstraat ter hoogte van de verkeersdrempel 
  
Ongeveer ter hoogte van het AXA-kantoor in de Hoogstraat ligt een (door het veelvuldige zwaar 
verkeer gehavende) verkeersremmer. 

Doordat (lijn)bussen vaak - en occasioneel ook tractoren - tegen relatief hoge snelheid deze 
hindernis nemen is er ondertussen schade aan diverse woningen in de buurt. 
Huizen vertonen barsten en in één specifieke woning vallen spots uit het plafond wanneer er zwaar 
verkeer passeert. Architecten zijn reeds per plaatse geweest om de nodige vaststellingen te doen. 
  

Is het bestuur op de hoogte van dit probleem? 
Zo ja, welke acties worden ondernomen om hieraan te verhelpen? 

  
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

“De Ster”, een “never ending story” … 
  
Graag een stand van zaken op heden van dit aanslepende dossier … 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

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

 
Mobiliteit in en rond de wijk Akkerlaan-Ringlaan 

  
Welke plannen zijn er op vlak van de mobiliteit, nu de wijk Akkerlaan – Ringlaan toch binnen 
afzienbare tijd zal afgewerkt zijn en aldaar heel wat extra bewegingen zijn te voorzien? 
Is er de intentie een aansluiting op de N16 te voorzien? 
Gaat dit verkeer op een bepaalde manier gekanaliseerd worden? 
  
  

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

(de tekst wordt integraal  overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Onderhoud openbaar groen 

  

Heeft men een inventaris van de plaatsen waar het openbaar groen de zichtbaarheid beperkt? Deze 
vraag is vroeger reeds gesteld. 
Op welke manier wordt dit aangepakt, ook naar de particulieren toe, want is nu het ogemblik om in 
te grijpen. 
  
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 

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

 
Waterplan en maatregelen om waterverspilling tegen te gaan 
 
Vorige maand stelden we met de groen-fractie nog de vraag of onze gemeente naar aanleiding van 
de toenemende perioden van aanhoudende droogte en het watergebrek ten gevolge ervan, van 

plan was een water- en droogteplan op te stellen. Hebben we als lokale overheid niet de plicht in 

kaart te brengen welke risico’s extreme droogte met zich meebrengt? En wat kunnen we er zoals 
aan doen?  
 
Ondertussen neemt de stad Mechelen alvast maatregelen om waterverspilling tegen te gaan: met 
containers aan bouwwerven vangen ze het grondwater ten geolge van de bronbemaling op. Bij de 

Maneblussers leverde het alvast dagelijks 60.000 liter water op om de stedelijke diensten er de 
bloemen en planten mee te laten gieten. De stad gaf ook aan na te denken over de opslag van 
regenwater. Het zou dan de bedoeling zijn om ook landbouwers en inwoners daar water te laten 
halen in geval van droogte. Voorlopig gaat het om een testopstelling, maar de stad wil bij 
watertekorten elke aannemer verplichten om het grondwater van de bodembemaling te 
recupereren.  
 

Onze vragen: 
 

1. Zal onze gemeente de resultaten van deze testopstelling in Mechelen opvolgen?  
2. Zal bij positieve evaluatie ook onze gemeente aannemers verplichten om het grondwater te 

recupereren?  

 
 

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

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

Zomerschool 
 

Tijdens de Coronacrisis zijn leerkrachten, leerlingen en ouders keihard blijven werken om 
hoogstaand afstandsonderwijs te organiseren.  Scholen hebben er alles aan gedaan om ervoor te 
zorgen dat er zoveel mogelijk leerlingen mee waren in het pré-teachingverhaal.  Leerlingen 
persoonlijk opbellen, huisbezoeken, alle leerlingen voorzien van computers, …  
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Ondanks al deze inspanningen zijn er toch leerlingen die riskeren een leerachterstand op te lopen. 

Om de leerachterstand zo snel mogelijk weg te werken  is er een mogelijkheid tot organiseren van  
‘een zomerschool’. Een zomerschool waar er op een speelse manier gewerkt kan worden  om de 
leerachterstand te beperken dit gecombineerd met sportactiviteiten, knutselactiviteiten… Dit alles 
zou gratis zijn voor de leerling maar de initiatiefnemers (gemeentebestuur en/of scholen) krijgen 

een vergoeding van 25 euro per leerling per dag. Zomerscholen zijn ideaal om achterstanden weg 
te werken zodat iedereen met gelijke kansen in september kan starten. 
Ondertussen zijn er al heel wat initiatieven van verschillende steden en gemeentes zoals in 
Mechelen, Boom, Duffel,…verschenen. 
 
Onze vragen:  

1. Zal er in Willebroek een zomerschool worden opgericht, aangezien we toch heel wat 

leerlingen hebben in Willebroek die extra ondersteuning kunnen gebruiken? 
2. Zo ja, hoe zien jullie de werking ervan?  
3. Zo niet, komen er dan andere initiatieven om deze leerlingen te ondersteunen?  

 
 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 

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

 
Veiligheid zwakke weggebruikers aan kruispunt in Ijzerenwegstraat – Guido 
Gezellestraat  
  
Auto’s die van onder het spoorwegbruggetje uit de richting Veert naar rechts de Ijzerenwegstraat 

opdraaien aan het kruispunt Ijzerenwegstraat - Guido Gezellestraat hebben een beperkte 
zichtbaarheid. Voornamelijk fietsers en in mindere mate voetgangers voelen zich niet veilig op die 
plaats wanneer ze de Guido Gezellestraat moeten oversteken.  
  
Onze vraag:  
 
Kan er iets aan die gevaarlijke verkeerssituatie gedaan worden in afwachting van de geplande 

groeter werken in die buurt? 

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

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

 
Steun op maat aan handelaars buiten centrum-perimeter 
  
Het college nam zeer terecht heel wat initiatieven om zelfstandigen en handelaars tegemoet te 
treden tijdens de moeilijke maanden van de coronacrisis. Vooral binnen de centrum-perimeter 
werd kordaat en zichtbaar opgetreden. Niet alle handelaars die zich buiten die centrumzone 
bevinden zijn even gelukkig met de ondersteunende maatregelen die hen werden toebedeeld. 

Misschien was op sommige plaatsen meer steun op maat toch nog nodig.  
  
Onze vragen:  
 

1. Welke maatregelen of tegemoetkomingen zijn voorzien om de continuïteit van de 

handelszaken buiten het centrum te helpen waarborgen?  
2. Is er hierbij rekening gehouden met specifieke situaties en locaties?  
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Leven en reizen 

Algemeen 

16. Noodfonds voor lokaal cultuur-, sport- en jeugdbeleid 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Jeroen De Jonghe, N-VA fractie, en 

de heer Gert Boey, CD&V fractie, overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal 
bestuur. 

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

Motivering 

Voorgeschiedenis 

De coronacrisis treft ook het lokaal cultuur- sport- en jeugdbeleid.  Sinds half maart is onze 
maatschappij in de greep van dit virus.  De voorbije maanden hebben alle verenigingen hun 

werking moeten stilleggen. 

 

Feiten en context 

Op dit moment loopt de eerste fase van het project van de 12 Werken van Willebroek. Burgers 
kunnen in deze eerste fase voorstellen doen om onze maatschappij terug op gang te brengen in 
het post-coronatijdperk.  Gelijktijdig krijgen verenigingen om in deze periode ook een bevraging 

om in te vullen waarin we peilen naar de impact van corona op hun werking. 
 
Vlaanderen heeft alvast een noodfonds voorzien van 87 miljoen voor de lokale besturen in het 
kader van de ondersteuning van het lokaal cultuur-, sport- en jeugdbeleid.  Hiervan is er  
295 646,73 Euro voorzien voor Willebroek. 
 
Enerzijds hadden we graag de timing van de 12 Werken gevolgd maar anderzijds zijn een aantal 

zaken precair waardoor het zinvol zou zijn om alvast toch een aantal maatregelen te nemen. 
 

- Mondjesmaat gaat onze samenleving terug over naar het nieuwe normaal.  Beetje bij beetje 

mogen verenigingen hun werking onder heel wat voorwaarden terug opstarten.  Vaak 
komen hierbij extra kosten om de hoek loeren.  Extra materiaal, vaak hygiënische 
producten, is hiervoor vaak nodig.  Zowel verenigingen die hier op het grondgebied hun 
werking opstarten als de jeugdverenigingen die deze zomer ook nog eens coronaproof op 

kamp moeten gaan, worden hierdoor voor extra kosten geplaatst. 
- Deze zomer zal door corona zeker anders worden dan andere zomer.  Heel wat mensen 

zullen nog aan “staycation” doen en bijgevolg zullen waarschijnlijk ook heel wat kinderen 
hier lokaal blijven.  Het aanbod aan vakantiejobs zal eerder beperkt zijn. En de voorbije 
maanden hebben heel wat verenigingen hun activiteiten (met of zonder winstgevend doel) 
moeten annuleren. 

 
Daarom lijkt het ons opportuun om op dit moment een aantal ondersteunende/stimulerende 
maatregelen te nemen. 
 

- Voorzien van een  corona-subsidie voor verenigingen met daarin 2 luiken:  
o Een algemene heropstart-subsidie die aan iedere erkende vereniging zal worden 

uitgekeerd van 250 Euro om de werking terug regulier op te starten 

o en een extra “coronaproof kamp”-subsidie voor erkende verenigingen die kampen 
(met/zonder overnachting) organiseren en genoodzaakt zijn tot extra kosten om 
hun aanbod volgens de reguliere richtlijnen te kunnen organiseren. 

- Een impulssubsidie die Willebroekse verenigingen oproept om tijdens deze zomer een 
extra aanbod te creëren voor kinderen en jongeren.  Een aanbod dat onder de voorwaarden 
van de generieke richtlijnen (voor de jeugd-, sport- en cultuursector) één van de voorziene 
(jeugdbeweging, kampen zonder overnachting,…) aanbodsvormen is en bovenop hun 

reguliere/geplande werking is.  (vb: de fanfare die een muziekweek organiseert voor 6-12 
jarigen, chiro die van maandag tot vrijdag in hun infrastructuur voor de kinderen van de 
buurt een spel/sport/… aanbod doet,…) 
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Juridische grond 

 
Meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019. 
 

Adviezen - argumenten 

Deze mogelijkheden werden afgetoetst bij sport- en jeugdverenigingen via raad van bestuur van 
sportraad en via de online-jeugdraad en konden op positieve reacties rekenen. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Sport 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer : Dienstjaar :  2020 

Nr. MJP : 000363 ARK: 6493000 Code beleidsveld: 0740 

Actie: 000098 Bedrag beschikbaar:  

106 450 Euro  

 

 

Cultuur 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer : Dienstjaar :  2020 

Nr. MJP : 000362 ARK: 6493000 Code beleidsveld: 0720 

Actie: 000098 Bedrag beschikbaar:  

67 090 Euro  

 

 

Jeugd 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer : Dienstjaar :  2020 

Nr. MJP : 000628 ARK: 6493000 Code beleidsveld: 0750 

Actie: 000115 Bedrag beschikbaar:  

35 689 Euro  

 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit om de ondersteuningssubsidie en bijhorend reglement voor  
‘coronasubsidie voor de opstart van de reguliere werking/corona-proof kamp van erkende 
verenigingen’ en de impulssubsidie ‘zomeraanbod kinderen en jongeren 2020’, goed te keuren.  

 
 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Algemeen Directeur Voorzitter 

 

 

 

 


