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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 22 mei 2018  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

Tinneke Huyghe, Frank Vanwelkenhuysen, Ronald Somers, 

Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens, Maaike Bradt, schepenen. 

 

Reinilde Van Moer, ocmw-voorzitter. 

 

Georges Meeus, Marc De Laet, Jan Van Lerberghe, Murat Oner, 

Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, Anita Moens, 

Rudi Kennes, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Ronald Moerenhout, 

Dirk De Smedt, Lars Van Aken, Thierry Serrien, Irena Hermans, 

Carla Steenackers, Marina De Wit, Nick Van kerckhoven; 

raadsleden. 

 

Herman Bauwens, algemeen directeur 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 16 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Aktename wijziging mandaat 

2. Notulen vorige vergadering 

HRM 

3. Openverklaring functie van financieel directeur 

ICT 

4. Cipal - Algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 15 

juni 2018 : mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente 

Financiën 

5. Aanstelling bedrijfsrevisor - commissaris voor controle BBC-boekhouding en 

boekhouding vennootschapswetgeving ter controle AGB Willebroek 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

6. Integan - Algemene Vergadering - 29 juni 2018 

7. Integan - Buitengewone Algemene Vergadering - 29 juni 2018 

8. Pidpa - Statutaire Jaarvergadering - 18 juni 2018 
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9. Project Blaasveld - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst en bestek 

aanstellen ontwerper 

Omgeving 

10. Goedkeuring Actieplan en begroting 2018 Intergemeentelijke 

omgevingshandhavingscel (IGOHC) 

11. Igemo - Algemene Vergadering - 1 juni 2018 

12. Ivarem - Algemene Vergadering - 8 juni 2018 

13. Iverlek - Algemene Vergadering tevens jaarvergadering 15 juni 2018 

14. Aanduiding gemeentelijke omgevingsambtenaar 

15. Vastlegging rooilijnen en weguitrusting van nieuwe wegenis V2017/0013 - 

goedkeuring wegtracé en weguitrusting 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

16. Convenant sociale veiligheid De Lijn 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punt 17 werd hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

17. Bijkomende punten 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Aktename wijziging mandaat 

 
Op woensdag 2 mei 2018 ontving de algemeen directeur een mail van raadslid Murat Oner, waarin 
hij meldde dat hij ontslag bij de partij sp.a heeft genomen en de verdere duur van de legislatuur 
als onafhankelijk raadslid wenst te zetelen. 
 

De voorzitter van de gemeenteraad vraagt u hiervan akte te nemen. 

 
De raad neemt akte van dit punt. 
 
 

2. Notulen vorige vergadering 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
24 april 2018. 
 
 

HRM 

3. Openverklaring functie van financieel directeur 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van 

afzonderlijke rechtspersonen. De ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien zal in de eerste 

plaats vorm krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van een 

algemeen en een financieel directeur die in de plaats treden van de huidige gemeente- en OCMW-

secretaris en respectievelijk de financieel beheerder van gemeente en OCMW. 

 

 

Feiten en context 

 

De gemeente dient te voorzien in de aanstelling van één financieel directeur. 

 

Tussen de huidige functiehouders financieel beheerders werd een consensusvoorstel bereikt, 

waarbij de financieel beheerder van de gemeente zou worden aangesteld als financieel directeur en 

de financieel beheerder van het OCMW ten persoonlijke titel zou worden aangesteld als adjunct-

financieel directeur. 

 

De gemeenteraad heeft in de zitting van 24 april 2018 het consensusvoorstel, alsook de 

functiebeschrijvingen van de financieel directeur en de adjunct-financieel directeur en de 

salarisschaal van financieel directeur en de adjunct-financieel directeur goedgekeurd. 
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De gemeenteraad dient aldus de procedure tot de invulling van het ambt van financieel directeur 

op te starten.  

 

 

Juridische achtergrond 

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 

2017 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de 

overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 

589); 

 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in elke gemeente één 

algemeen en één financieel directeur aanwezig is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, 

waarbij beide ambten worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente; 

  

Overwegende dat binnen de gemeente en het OCMW van Willebroek het ambt van financieel 

beheerder van de gemeente en het ambt van financieel beheerder van het OCMW door 

verschillende personen wordt ingevuld; 

 

Overwegende dat bijgevolg artikel 583, §2 van dit Decreet Lokaal bestuur van toepassing is, dat 

bepaalt: 

 

“Als de titularis van het ambt van financieel beheerder van de gemeente en de titularis van het 

ambt van financieel beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de 

gemeente bedient verschillende personen zijn, of als maar een van beide ambten ingevuld is, kan 

de gemeenteraad de titularissen, of, in voorkomend geval, de titularis oproepen om zich binnen 

dertig dagen kandidaat te stellen voor het ambt van financieel directeur. Na het verstrijken van de 

termijn, stelt het college van burgemeester en schepenen vast wie zich tijdig en ontvankelijk 

kandidaat heeft gesteld. 

 

Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft gesteld, wordt 

die persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud van zijn 

dienstverband van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de gemeente. 

 

Als twee personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen, stelt de gemeenteraad 

uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten 

een van hen met behoud van zijn dienstverband aan als financieel directeur. 

 

Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stelt of als de 

gemeenteraad geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, vult de 

gemeenteraad het ambt in door aanwerving of bevordering. De gemeenteraad stelt de 

voorwaarden vast voor het ambt van financieel directeur en stelt daarvoor de selectieprocedure 

vast. De financieel directeur wordt gekozen in functie van de functiebeschrijving met functieprofiel 

en competentievereisten en van de toetsing aan de voorwaarden.” 

 

Overwegende dat artikel 583 DLB in de mogelijkheid voorziet om ofwel de zittende financieel 

beheerders op te roepen om zich kandidaat te stellen, ofwel ervoor kan opteren om onmiddellijk de 

nieuwe functie van financieel directeur open te stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen 

bij wijze van aanwerving en/of bevordering; 

 

Overwegende dat bijgevolg eerst de wijze van aanstelling dient te worden bepaald;  

 

Overwegende verder dat de functie van financieel directeur een nieuwe functie vormt, waarbij de 

nieuwe functiebeschrijving reeds werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 april 2018; 
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Overwegende dat artikel 589 DLB in een waarborgregeling voorziet voor de zittende functiehouder 

die niet wordt aangesteld als financieel directeur; dat de financieel beheerder die geen algemeen 

directeur wordt hetzij aangesteld wordt als adjunct-financieel directeur bij de gemeente, hetzij 

aangesteld wordt in een passende functie van niveau A bij de gemeente, het OCMW of een 

verzelfstandigde entiteit of vereniging van gemeente respectievelijk OCMW; 

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de schriftelijke oproeping van de 

functiehouders, waarbij in de uitnodiging hiertoe bepaald zal worden dat de kandidaten zich 

schriftelijk kandidaat dienen te stellen ter attentie van de voorzitter van de gemeenteraad en het 

college van burgemeester en schepenen; dat de termijn van dertig dagen overeenkomstig de 

toelichting bij artikel 583 DLB een aanvang neemt vanaf de dag die volgt op de dag van de 

oproeping; 

 

 

Adviezen – argumenten 

 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet 

met behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet 

voorzien onder meer resulteert in de nieuwe figuur van financieel directeur die in de plaats treedt 

van de huidige financieel beheerders van gemeente en OCMW; 

 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om tijdig en 

uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van financieel directeur te komen; dat 

daarbij het belang van een tijdige, vlotte en transparante invulling wordt benadrukt; 

 

Overwegende dat het overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB aan de gemeenteraad toekomt om 

enerzijds de nieuwe financieel directeur aan te stellen en anderzijds de overblijvende functiehouder 

aan te stellen in een adjunct- of passende functie; 

 

Overwegende dat het daarbij aangewezen wordt geacht om voor de invulling van het ambt in 

eerste instantie voorrang te verlenen aan de zittende functiehouder en deze zodoende op te roepen 

om zich hiervoor kandidaat te stellen;  

Overwegende dat het immers aangewezen is om de huidige ervaring en expertise in de rol als 

leidinggevende ambtenaar te benutten; dat hierdoor ook maximaal de continuïteit van de 

dienstverlening kan worden gegarandeerd;  

 

Overwegende dat de decreetgever met deze overgangsregeling voorziet om zo vlot en transparant 

mogelijk tot de invulling van de gemeenschappelijke financieel directeur te komen; 

 

Overwegende dat de huidige financieel beheerders het best geplaatst zijn om het ambt van 

financieel directeur in te vullen, gezien de kennis en ervaring binnen de gemeente en het OCMW; 

dat de nieuwe financieel directeur immers zowel de gemeente als het OCMW zal dienen te 

bedienen; 

 

Overwegende zodoende dat de continuïteit en kwaliteit van de openbare dienstverlening op het 

hoogste ambtelijke niveau moet gegarandeerd worden, des te meer doorheen een verkiezingsjaar; 

dat dit ook de bezorgdheid vormt van de decreetgever; dat de memorie van toelichting bij het 

Decreet Lokaal Bestuur de keuze voor het oproepen van de functiehouders duidelijk ondersteunt, 

gelet op de genoemde bekommernissen; 

 

Overwegende dat deze doelstellingen bereikt kunnen worden door in eerste instantie de zittende 

functiehouders op te roepen en hun de mogelijkheid te verschaffen zich kandidaat te stellen voor 

de invulling van de functie van financieel directeur;  
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Dat zodoende wordt besloten om het ambt van financieel directeur in te vullen via de oproeping 

van de huidige titularissen; 

 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur daarbij primordiaal uitgaat van een consensusmodel 

tussen de decretale functiehouders financieel beheerders van de gemeente en het OCMW teneinde 

de ambtelijke integratie efficiënt en tijdig te bewerkstelligen; 

 

Overwegende dat toepassing zal dienen gemaakt te worden van deze waarborgregeling, gezien 

gemeente en OCMW vandaag elk over een financieel beheerder beschikken; dat het door de 

gemeenteraad goedgekeurde consensusvoorstel voorziet dat de niet als financieel directeur 

aangestelde functiehouder zal aangesteld worden als adjunct-financieel directeur; dat de 

gemeenteraad in zitting van 24 april 2018 tevens reeds de functiebeschrijving van de adjunct-

financieel directeur hiertoe heeft goedgekeurd; 

 

Overwegende dat bijgevolg wordt besloten om de functie als adjunct-financieel directeur te 

voorzien voor de financieel beheerder die niet als financieel directeur wordt aangesteld; 

 

Gelet op het organisatievoorstel zoals ontvangen vanwege de zittende functiehouders financieel 

beheerders en waarin op gemotiveerde wijze tot een gedragen voorstel wordt gekomen met 

betrekking tot de invulling van het ambt van financieel directeur enerzijds en de gewaarborgde 

functie voor de niet aangestelde functiehouder anderzijds en werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 24 april 2018; 

 

Overwegende dat het daarbij aangewezen voorkomt om in een wervingsreserve te voorzien voor 

de niet als directeur aangestelde functiehouder, zodat de continuïteit gegarandeerd blijft; dat op 

die manier vermeden wordt dat op korte termijn een nieuwe procedure tot de invulling van het 

ambt moet worden doorlopen; dat bijkomend op die manier de opgebouwde ervaring van de 

adjunct-functie maximaal kan worden benut; 

 

Overwegende het belang van de continuïteit van de openbare dienstverlening en het feit dat de 

adjunct-financieel directeur de financieel directeur zal bijstaan in de vervulling van zijn ambt en 

deze zal vervangen als deze afwezig of verhinderd is; 

 

Overwegende dat het van belang is om de continuïteit en de maximale benutting van de 

opgebouwde ervaring te verzekeren, lijkt een opvolging van de financieel directeur bij diens 

pensionering door de adjunct-financieel directeur zonder bijkomende procedure aangewezen. Een 

uitbreiding van de einddatum van de wervingsreserve tot de pensioendatum van de adjunct-

financieel directeur (1/11/2039) is dan aangewezen onder de voorwaarde de deze wervingsreserve 

enkel blijft gelden voor zover de adjunct-financieel directeur in dienst blijft bij de gemeente 

Willebroek. 

 

Overwegende dat de functiehouders schriftelijk zullen worden opgeroepen, waarbij in de 

uitnodiging hiertoe bepaald zal worden dat de kandidaten zich schriftelijk kandidaat dienen te 

stellen ter attentie van de voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en 

schepenen; dat de termijn van dertig dagen overeenkomstig de toelichting bij artikel 583 DLB een 

aanvang neemt vanaf de dag die volgt op de dag van de oproeping; 

 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit  

 

Artikel 1 

De zittende financieel beheerders worden overeenkomstig artikel 583, §2 DLB opgeroepen om zich 

kandidaat te stellen binnen een termijn van dertig dagen na oproeping voor het ambt van 

financieel directeur.  
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Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen krijgt de opdracht om de functiehouders bedoeld in 

artikel 1 schriftelijk uit te nodigen zich kandidaat te stellen, de tijdigheid en ontvankelijkheid van 

de kandidaturen vast te stellen, om deze vervolgens opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen. 

Bij de oproeping dient onderhavige beslissing, de functiebeschrijving en de wijze waarop de 

kandidaturen ingediend moeten worden, meegedeeld te worden. 

 

Artikel 3 

Een wervingsreserve wordt voorzien overeenkomstig artikel 589, §3 DLB voor de functie van 

financieel directeur, met opname van de niet aangestelde functiehouder. De geldigheidsduur wordt 

vastgesteld op 1 november 2039 zoals voorzien in het consensusvoorstel. 

 

De niet aangestelde functiehouder blijft voor deze duur opgenomen in de wervingsreserve voor 

zover hij in dienst blijft bij de gemeente Willebroek. 

 

 

ICT 

4. Cipal - Algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 

15 juni 2018 : mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene 
vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 15 juni 2018 
 

Juridische grond 

Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de 

gemeenteraad; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna 
kortweg “DIS”); 
 
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna 
kortweg “Cipal”) van 8 februari 2018; 

 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van Cipal; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2017 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal; 
 

Adviezen - argumenten 

Gelet op de oproeping van 20 april 2018 tot de algemene vergadering van Cipal van 15 juni 2018 
met de volgende agendapunten: 
 

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017 

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, 

afgesloten op 31 december 2017 
3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017  
4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, 

afgesloten op 31 december 2017 
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017 
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6. Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder 

7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

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

 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal; 
 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde 
agendapunten te weigeren; 
 
Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1: De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 15 juni 2018 worden 
goedgekeurd. 
 
Artikel 2: De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene 
vergadering van Cipal van 15 juni 2018 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien de 
algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien de algemene vergadering om 
welke reden dan ook zouden worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger 

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 dit 
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
 
 

Financiën 

5. Aanstelling bedrijfsrevisor - commissaris voor controle BBC-boekhouding en 

boekhouding vennootschapswetgeving ter controle AGB Willebroek 

Motivering 
 
Feiten en context 
 
De gemeente Willebroek heeft op 27 juni 2017 het autonome gemeentebedrijf Willebroek opgericht. 
 
Overeenkomstig artikel 243bis van het gemeentedecreet dient voor de controle een bedrijfsrevisor – 

commissaris aangesteld te worden.  
 
Teneinde een bedrijfsrevisor-commissaris te kunnen aanstellen, is het bestek FIN2018002 door het college 
in zitting van 20 april 2018 goedgekeurd. De benoeming na de procedure dient door de gemeenteraad te 

gebeuren. 
 
Het bestek werd bezorgd aan volgende bedrijfsrevisorenkantoren : 

 
- Patrick Rottiers, BVBA Rottiers & Co bedrijfsrevisor, Beekstraat 125, 2830 Willebroek 
- Freddy Caluwaerts, Caluwaerts & Co, Brusselsesteenweg 520, 2800 Mechelen 
- Eric Delahaye, Melis Stokenlaan 29, 2050 Antwerpen 
- Kristien Stevens, Kristien Steven bedrijfsrevisoren bvba, Steenweg 59, 1745 Opwijk 
- Paul De Weerdt, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA , Potvlietlaan 6 te 2600 Antwerpen 

 
De heer Patrick Rottiers heeft via brief van E&Y laten weten geen offerte voor deze opdracht in te dienen. 
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De volgende kantoren hebben een offerte ingediend : 

CDO Bedrijfsrevisoren BVBA, Freddy Caluwaerts, Brusselsesteenweg 520, 2800 Mechelen 
Gran Thornton, Paul De Weerdt, Potvlietlaan 6, 2600 Antwerpen 
 
In het bestek werden volgende gunningscriteria bepaald : 

 

Nr. Beschrijving Gewicht 

1 Prijs 40 

 Globale prijs all-in op jaarbasis (inclusief alle mogelijke kosten zoals bijvoorbeeld 
verplaatsingsonkosten) 

2 Kennis van en aantoonbare ervaring in controle van een boekhouding  
conform de BBC regelgeving 

40 

 De aantoonbare ervaring met een boekhouding conform de BBC regelgeving kan worden 

aangetoond door middel van een getuigschrift vanwege een lokaal bestuur uit Vlaanderen. 

3 Bijstand bij het opstellen van de jaarrekening. Volgens art. 133 W. Ven.  

mag de commissaris geen financiële overzichten opstellen in naam van de 
onderneming. Aangezien de beperkte kennis van vennootschapswetgeving 
binnen de AGB kan het wel nuttig zijn om de commissaris te betrekking  

in het opstellen van de jaarrekening. 

10 

4 Het opstellen van de vennootschapsbelasting in samenspraak  
met de financiële verantwoordelijke. 

10 

Totaal gewicht gunningscriteria: 100 

 

Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria 
rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, wordt de opdracht gegund aan de 
inschrijver die de economisch voordeligste offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende 
overheid, heeft ingediend. 
 
Op basis van de gunningscriteria werd CDO Bedrijfsrevisoren bvba weerhouden als meest 
gunstigste ingediende offerte. (Zie gunningsverslag in bijlage). 

 

 
Juridische grond 
 
In het artikel 243bis van het gemeentedecreet staat bepaald dat specifiek voor ‘autonome 
gemeentebedrijven’ : de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de 
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het AGB wordt 

uitgeoefend door één of meer commissarissen. Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren 
en worden benoemd door de gemeenteraad. 
 
Delegatie van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen : Bevoegdheid 
voor vaststelling van de wijze van gunnen en de voorwaarden inzake opdrachten tot een bedrag 
van € 135.000,- (exclusief BTW). 

 
Het college heeft in zitting van 20 april 2018 het bestek goedgekeurd. 
 
De gemeenteraad dient de aanstelling effectief te doen. 

 
 
Adviezen – argumenten 

 
Financiële dienst : Positief advies. 
 
 
Financiële gevolgen 
 

Visum :           x  ja  Visumnummer : 2018/034 Datum :  09052018 

Beschikbaar krediet: € 28.699,51,- Actie: ALGB001001010 Dienstjaar 

Vast te leggen: Prijsvraag AR: 6139999 2018 
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad benoemt Freddy Caluwaerts, CDO Bedrijfsrevisoren BVBA, Brusselsesteenweg 
520, 2800 Mechelen als commissaris-bedrijfsrevisor van het AGB Willebroek voor de werkjaren 
2017 – 2018 – 2019. 

 
 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

6. Integan - Algemene Vergadering - 29 juni 2018 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Met schrijven van 26 maart 2018 wordt ons bestuur uitgenodigd op de Algemene Vergadering van 
aandeelhouders van Integan op  29 juni 2018 om 19.00 uur in de kantoren van Integan, 
Boombekelaan 14 te 2660 Hoboken. 
 

Feiten en context 

De volgende punten werden geagendeerd : 
1. Verslag  vorige vergadering van 15 december  2017 
2. Verslag Raad van Bestuur 
3. Jaarrekening en resultatenrekening 
4. Verslag commissaris 
5. Bestemming resultaat 

6. Kwijting bestuurders en commissaris 
7. Rondvraag 

 
Vertegenwoordiger : Luc Spiessens – schepen 
Plaatsvervanger : Michel Eeraerts - raadslid 
 

Juridische grond 

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

met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 
algemene vergadering. 
 
Artikel  59  van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking waarbij bepaalt  wordt 

dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 
vergadering en dat van lid  van de andere organen. 
 

Het Gemeentedecreet. 
 
De gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013, houdende de aanduiding van de 
vertegenwoordigers van ons bestuur. 
 
De Gemeenteraadsbeslissing van  24 september  2013, houdende de aanstelling van de 
vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 

legislatuur (tot en met 31 december  2018). 
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Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit:  

 
Artikel 1 
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Integan van 29 juni 
2018, houdende:  

1. Verslag  vorige vergadering van 15 december 2017 
2. Verslag Raad van Bestuur 
3. Jaarrekening en resultatenrekening 

4. Verslag commissaris 
5. Bestemming resultaat 
6. Kwijting bestuurders en commissaris 
7. Rondvraag 

 
Artikel 2 

de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van 
Integan op 29 juni 2018, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. artikel 1 van de onderhavige 
raadsbeslissing. 
 
Artikel 3 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Integan, Boombekelaan 14 te 
2660 Hoboken, ter attentie van het directiesecretariaat.  
 
 

7. Integan - Buitengewone Algemene Vergadering - 29 juni 2018 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Met schrijven van 26 maart 2018 wordt ons bestuur uitgenodigd op de Algemene Vergadering van 
aandeelhouders van Integan op 29 juni 2018 om 19.15 uur in de kantoren van Integan, 
Boombekelaan 14 te 2660 Hoboken. 
 

Feiten en context 

De volgende punten werden geagendeerd: 
1. Wijziging statuten Integan 

a. Goedkeuring van de statutenwijziging 
b. Goedkeuring verlenen van machtiging aan Luc De Veirman, algemeen directeur, 

Rudi Du Jardin, directeur financiën en aankopen en Ilse Ledure, diensthoofd 
directiesecretariaat, om bij  authentieke akte vast te stellen 

2. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen IMEA en 
INTEGAN door de opdrachthoudende vereniging Iveg: 

a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-
operatie. 

b. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad 
van Bestuur en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel door 
overneming door de opdrachthoudende vereniging Iveg van heel het vermogen, 

bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, 
niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen verenigingen 
IMEA en INTEGAN, met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 
april 2019. 
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De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de 

vennootschap kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige 
stukken bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos 
een kopie van deze stukken verkrijgen. 

c. Kennisneming van de naamswijziging van Iveg in ‘Fluvius Antwerpen’. 

Goedkeuring van de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius Antwerpen 
(voorheen Iveg) overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 2.2, bij wijze van 
overdracht aan Fluvius Antwerpen van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa 
en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning 
aan de deelnemers van de overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen A en A’ van Fluvius 
Antwerpen (voorheen Iveg), en dit per activiteit netbeheer elektriciteit, netbeheer aardgas, 
(kabel)netwerken, riolering, warmte en strategische participaties, zonder aanduiding van nominale 

waarde, en volledig volstort.  
De aandelen zullen worden verdeeld onder de desbetreffende deelnemers van de overgenomen 
verenigingen zonder opleg. De huidige toekenning van één winstbewijs per activiteit waarvoor is 
toegetreden blijft behouden. 
En dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2017 (voorlopige ruilverhouding), met 

inwerkingtreding per 1 april 2019, met dien verstande dat alle sedert 1 januari 2018 tot en met 31 

maart 2019 door de over te nemen verenigingen gestelde verrichtingen geactualiseerd (definitieve 
ruilverhouding) worden in een per 31 maart 2019 vastgestelde jaarrekening.  
En overeenkomstige kapitaalsverhoging.  

d. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers. 
e. Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde opdrachthoudende vereniging 

“Fluvius Antwerpen”. 
f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 

desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de 
fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius Antwerpen (voorheen 
Iveg), en inzonderheid verlening van machtiging om: 

 de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden 
ten aanzien van de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door 
Fluvius Antwerpen zoals vermeld onder punt 2.1 vast te stellen; 

 de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen; 

 het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de 

hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve 
inschrijving; 

 de definitieve ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto- en 
brutowaarde van de activa en passiva per 31 maart 2019, na revisorale 
controle, bij notariële akte vast te stellen; 

 het definitief bedrag van de kapitaalsverhoging ingevolge de fusie per 
1 april 2019 vast te stellen en artikel 8 van de statuten hieraan aan te 
passen; 

 het register van de deelnemers aan te passen; 
 daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles 

te doen wat nodig of nuttig kan zijn. 
g. Verlenen van machtiging aan Luc De Veirman, algemeen directeur, Rudi Du 

Jardin, directeur financiën en aankopen en Ilse Ledure, diensthoofd  
directiesecretariaat om de beslissingen genomen in 2.1 tot en met 2.7 bij 
authentieke akte te doen vaststellen.  

 
Vertegenwoordiger : Luc Spiessens – schepen 

Plaatsvervanger : Michel Eeraerts - raadslid 
 

Verduidelijking agendapunt 1: 
Aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met principiële 
inwerkingtreding op 1 januari 2019: 

 aantal leden van de Raad van Bestuur 
 genderbepaling 
 mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders 

 opstelling code goed bestuur 
 mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeentelijk 

belang tot te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging 
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Verduidelijking agendapunt 2: 

FUSIE DOOR OVERNEMING VAN IMEA EN INTGAN DOOR IVEG (MET NAAMSWIJZIGING IN 
“FLUVIUS ANTWPEREN” – ONTWERP STATUTEN FLUVIUS ANTWERPEN 
 
Fusievoorstel 

De opdrachthoudende verenigingen IMEA, INTEGAN en Iveg staan samen heden in voor een aantal 
nutsvoorzieningen in de Antwerpse regio.  Terwijl IMEA en Iveg beide distributienetbeheerders 
elektriciteit en gas zijn, eveneens actief zijn als warmtenetbeheerder en aldus over eenzelfde 
ondernemingsprofiel beschikken (Iveg is bovendien ook in drie gemeenten belast met de activiteit 
riolering), staat INTEGAN in voor de  kabelnetwerken in de meeste van deze gemeenten. Het is de 
bedoeling de gemeentelijke participaties in deze sectoren te bundelen door de drie voornoemde 
verenigingen tot ‘Fluvius Antwerpen’ te fusioneren.  

  
Het voorgestelde fusieproject kadert onder meer in een wens van de Vlaamse regering tot 
vereenvoudiging van de organisatie van het distributienetbeheer. In de eerste plaats moet een 
grotere transparantie ten goede komen van de klanten. Tevens wordt een vermindering van het 
aantal bestuursmandaten nagestreefd. 

 

Binnen de evoluties en uitdagingen in de (distributie)netwerksector en de totstandbrenging van 
één werkmaatschappij Fluvius System Operator, sluit het samen brengen van alle regio-activiteiten 
binnen één opdrachthoudende vereniging door Iveg, IMEA en Integan nauw aan bij de organisatie 
en structuur van Fluvius System operator cvba.  De focus blijft daarbij het verstrekken van 
klantgerichte diensten tegen redelijke (prijs)voorwaarden. 
 
Het is de bedoeling dat Fluvius Antwerpen in de toekomst fungeert als één ‘multi utility’ entiteit, 

waarin samen met het distributienetbeheer van elektriciteit en gas ook de schaal- en synergie-
voordelen voor de activiteiten kabelnetwerk, riolering en warmte maximaal worden geopti-
maliseerd.  De fusie van de drie entiteiten zal onder meer synergievoordelen en kostenbesparingen 
opleveren, zowel op het terrein als bij de centrale diensten en toelaten om te werken in één 
homogeen lokaal geografisch aaneengesloten exploitatiegebied. 
 
Er dient aangestipt dat de voorgenomen fusie door overneming op geen enkele manier afbreuk 

doet aan de betrokkenheid van elke individuele gemeente bij het lokaal beheer van de huidige 

activiteiten en de verankering van de operationele werking. 
 
Het gehele vermogen van IMEA en INTEGAN zal ingevolge een ontbinding zonder vereffening 
overgaan op Iveg, en dit vanaf 1 april 2019. Op het ogenblik van de realisatie van de voorgenomen 
fusie zullen IMEA en INTEGAN van rechtswege ophouden te bestaan. 

 
Ontwerp statuten Fluvius Antwerpen 
Het ontwerp statuten Fluvius ‘Antwerpen’ herneemt de elementen die doorgevoerd zijn in 
voornoemde tussentijdse statutenwijzigingen en voegt er volgende aan toe : 

 maatschappelijke zetel is gevestigd te Antwerpen (Hoboken), Antwerpsesteenweg 260; 
 activiteiten ‘multi utility’: netbeheer elektriciteit, netbeheer gas, riolering, 

kabel(netwerken en sub-activiteiten warmte, strategische participaties en openbare 

verlichting;  
 opdeling enerzijds aandelen Ae, Ag, Ar, Ak, Aw, Apt, Apg, Aov en Ate en anderzijds 

(“preferente”) aandelen Ae’ en Ag’ (enkel netbeheer), naargelang het aandeel van elke 
deelnemer zich al dan niet binnen het eigen vermogen of boven de doelverhouding 
eigen vermogen versus vreemd vermogen situeert;  

 introductie begrip ‘Fluvius opdrachthoudende vereniging’ (voorheen Infrax Limburg : 
vereniging die de tewerkstelling en de noodzakelijke detachering van onder meer de 

statutaire medewerkers van ex-Iveg en ex-Integan naar Fluvius System Operator 
organiseert;  

 toekenning 1 winstbewijs per activiteit; 
 introductie van 2 regionale bestuurscomités;  
 winstverdeling : verschillend in netbeheer naargelang aandelen A en A’ (deze laatste 

kapitaalkostenvergoeding voor vreemd vermogen);  

 overnameverplichting betrokken personeel ‘Fluvius opdrachthoudende vereniging’ 
ingeval van beëindiging intergemeentelijke samenwerking;  
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Opschortende voorwaarden 

De fusie door overneming wordt door de initiatiefnemers beschouwd als één ondeelbaar geheel, en 
de realisatie ervan is onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarden: 
 

a. het bekomen voor IMEA en Iveg van de goedkeuring van de Vlaamse regering 

inzake het verzoek tot verschuiving van de einddatum van 9 november 2019 
naar 1 april 2019. 

b.  
i. de voorafgaande goedkeuring van de schrapping van de winstbewijzen 

binnen Iveg behoudens één winstbewijs per deelnemer en per activiteit 
waarvoor hij aan de vereniging deelneemt met toekenning van een 
corresponderend aantal aandelen A in functie van het aandeel van elke 

deelnemer binnen het Eigen Vermogen binnen de activiteit elektriciteit 
en/of gas in vergelijking tot het Eigen Vermogen versus RAB per 
activiteit Elektriciteit en Gas binnen IMEA per 31 december 2018 te 
realiseren voorafgaand aan de inwerkingtreding van de fusie; 

ii. desgevallend voor het deel van elke deelnemer binnen het Eigen 

Vermogen binnen de activiteit elektriciteit en/of gas dat groter is 

(excedent) in vergelijking tot het Eigen Vermogen versus RAB per 
activiteit Elektriciteit en Gas binnen IMEA per 31 december 2018, ofwel 
door deelname aan een kapitaalvermindering dan wel door de 
onderschrijving van aandelen A’ ten belope van zijn aandeel binnen het 
‘excedent’ aan Eigen Vermogen binnen de activiteit elektriciteit en/of 
gas;  

iii. de voorafgaande creatie van een aparte subsector voor de Strategische 

participatie (Publi-T) met bijhorend verdelingscriterium van het resultaat 
binnen deze subsector. 

c. de onderschrijving en volstorting van de aandelen ‘warmte’ aangeboden aan de 
deelnemers door de Raad van Bestuur van 13 maart 2018 binnen IMEA en van 
14 maart 2018 binnen Iveg; 

d. de voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering 
van Iveg van een wijziging van het maatschappelijk doel van Iveg en van de 

naamswijziging in ’Fluvius Antwerpen’; 

e. de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten omtrent de fusie die 
leidt tot de vereniging ‘Fluvius Antwerpen’; 

f. de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de 
Buitengewone Algemene Vergaderingen van alle drie betrokken 
opdrachthoudende verenigingen met bijhorende statuten van Fluvius 

Antwerpen; 
g. de voorafgaandelijke realisatie van de fusie tussen de werkmaatschappijen 

Eandis System Operator cvba en Infrax cvba tot Fluvius System Operator cvba; 
h. het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van ‘Fluvius Antwerpen’ als 

distributienetbeheerder elektriciteit én van de erkenning als 
distributienetbeheerder aardgas. 

 

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering  
en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijziging, de fusie door overneming 
van IMEA en INTEGAN door Iveg (met naamswijziging in ‘Fluvius Antwerpen”) en het ontwerp 
statuten Fluvius Antwerpen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger 

vast te stellen. 
 

Juridische grond 

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

dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 
algemene vergadering. 
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Artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking waarbij bepaalt  wordt 

dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 
vergadering en dat van lid  van de andere organen. 
 
Het Gemeentedecreet. 

 
De gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013, houdende de aanduiding van de 
vertegenwoordigers van ons bestuur. 
 
De Gemeenteraadsbeslissing van  24 september  2013, houdende de aanstelling van de 
vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur (tot en met 31 december  2018). 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 

 
Artikel 1 
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 
Integan van vrijdag 29 juni 2018 om 19u15 in de kantoren van Integan, Boombekelaan 14, 2660 
Hoboken. 
 
Artikel 2 

zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijziging van de opdrachthoudende 
vereniging Integan (van toepassing tot 1 april 2019). 
 
Artikel 3 
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde fusie door overneming van IMEA en INTEGAN 
door Iveg (met naamswijziging in “Fluvius Antwerpen”) met ingang van 1 april 2019 en aan het 
ontwerp van statuten “Fluvius Antwerpen” (onder de hogervermelde opschortende voorwaarden 

van de voorgestelde fusie.  
 
Artikel 4 
de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Buitengewone Algemene 
Vergadering van Integan van vrijdag 29 juni 2018 om 19u15, op te dragen hun stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. 

artikel 1 tem 3 van de onderhavige raadsbeslissing; 
 
Artikel 5 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Integan, Boombekelaan 14 te 
2660 Hoboken, ter attentie van het directiesecretariaat.  
 

 

8. Pidpa - Statutaire Jaarvergadering - 18 juni 2018 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Ons bestuur werd met  aangetekend schrijven van Pidpa van 23 april 2018 uitgenodigd op de 
Statutaire Jaarvergadering van maandag 18 juni 2018 om 11u00. De vergadering vindt plaats op 

het Administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen. 

Feiten en context 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 
 
Punten op de agenda: 
 

1. Nazicht van de volmachten/ raadsbesluiten voor de afgevaardigden 
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2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017 

3. Verslag van de commissaris over het jaar 2017 
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 
5. Decharge te verlenen aan de bestuurders en commissaris 
6. Benoeming(en) 

7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 
 
Vertegenwoordiger: Tinneke Huyghe – Schepen 
Plaatsvervanger: Maaike Bradt – Schepen 
Plaatsvervanger: Ronald Moerenhout - Raadslid 
 

Juridische grond 

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
Artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
agenda van de algemene vergadering door de vennoten moet worden voorgelegd aan hun 

respectieve raden. 
 

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

Artikel  59  van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking waarbij bepaalt  wordt 
dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 
vergadering en dat van lid  van de andere organen. 
 
Art. 22 van de statuten van Pidpa 
 
Het Gemeentedecreet. 

 
De gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013, houdende de aanduiding van de 
vertegenwoordigers van ons bestuur. 
 
De gemeenteraadsbeslissing van  24 september  2013, houdende de aanstelling van de 
vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 

legislatuur (tot en met 31 december  2018). 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit:  

 
Artikel 1 

zijn goedkeuring te hechten aan voormelde agenda van de Statutaire Jaarvergadering van Pidpa 
van 18 juni 2018.  
 
Artikel 2 
zijn goedkeuring te hechten aan het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017, de 

jaarrekening over het boekjaar 2017 en het verslag van de commissaris over het jaar 2017. 
 
Artikel 3 
zijn goedkeuring te hechten aan het verlenen van decharge aan bestuurders en commissaris over 
het boekjaar 2017. 
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Artikel 4 

de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Statutaire Jaarvergadering 
van Pidpa op 18 juni 2018, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. artikel 1 tem 3 van de 
onderhavige raadsbeslissing. 

 
Artikel 5 
het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Pidpa, Desguinlei 246, 2018 
Antwerpen, ter attentie van het secretariaat.  
 
 

9. Project Blaasveld - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst en bestek 

aanstellen ontwerper 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de meerjarenplanning en het bestuursakkoord zijn meerdere projecten opgenomen die zich allen 
situeren binnen eenzelfde regio, meer bepaald: 

 Dorpsplein Blaasveld (AR 2240007 / BI 020000 / Actie LEEF001003001 - € 960.000,00) 
 Doortocht N183 (AR 2240007 / BI 020000 / Actie LEEF002001010 - € 650.000,00) 
 Omgeving Grimbergheplein (AR 2240007 / BI 020000 / Actie LEEF001002004 - € 

650.000,00) 

 
Initieel werden deze projecten als afzonderlijke projecten beschouwd, maar het lijkt opportuun om 
de ontwerpfase voor al deze projecten te versmelten tot één groot project, ‘Project Blaasveld’.  
Naar uitvoering toe lijkt het wel wenselijk de projecten terug op te delen in verschillende 
‘deelprojecten’. 
 

Feiten en context 

Aangezien het versmelten van de verschillende ontwerpfasen impliceert dat een ‘masterplan’ moet 
worden uitgewerkt voor de omgeving van het dorpsplein Blaasveld, de Mechelsesteenweg en het 
Edmond de Grimbergheplein, kan dit masterplan zich best focussen op iets ruimere projectgrenzen.  
Zo kan een beter ruimtelijk geïntegreerd masterplan worden bekomen als leidraad voor de latere 
deelprojecten. 
 
Volgende afbakening van het projectgebied wordt voorgesteld: 

 Mechelsesteenweg van de Vredesbrug tot de Ten Bergstraat; 
 Wouters Lefèbvreplein; 
 Dorpsstraat vanaf de kerk tot de spoorwegovergang; 
 Edmond de Grimbergheplein met aansluitend de Spaarzaamheidsstraat, Louis 

Mommaertstraat en Welvaartstraat; 
 Emmanuel Rollierstraat. 

 
Op deze wijze worden de drie boven vermelde projecten volledig inbegrepen, maar dus aangevuld 

met: 
 Mechelsesteenweg, deel tussen Keizerstraat en Ten Bergstraat: op deze wijze worden 

ook de beide schoolomgevingen meteen geïntegreerd binnen een ruimer masterplan; 
 Spaarzaamheidsstraat, Louis Mommaertstraat en Welvaartstraat: ruimtelijk sterk 

verbonden aan het Edmond de Grimbergheplein, dus nauwelijks hiervan los te koppelen 

(ook rioleringstechnisch); 
 Emmanuel Rollierstraat: deze straat vormt binnen het deel Willebroek gelegen tussen 

Blaasveld en het kanaal de laatste ‘missing link’, immers, de straten ten westen worden 
reeds opgenomen binnen dit project, de Molenstraat vormt reeds een afzonderlijk 
project.  Door ook deze straat mee op te nemen is meteen deze hele zone afgekoppeld 
(riolering) en vernieuwd (bovenbouw). 
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Aangezien Pidpa in al deze straten eveneens rioleringswerken plant, is het opportuun het project 

niet te beperken tot een ‘masterplan bovenbouw’.  Ook rioleringstechnisch kan voor het ganse 
gebied best één global rioleringsplan worden opgesteld.  Uitvoering verloopt ook hier best in 
deelfasen. 
 

De geplande werken van Pidpa kunnen dus perfect synchroon verlopen met de wegeniswerken die 
de gemeente reeds vooropstelde.  In dat kader is het opportuun een samenwerkingsovereenkomst 
af te sluiten met Pidpa.  Gelet op het feit dat Pidpa in elk van vermelde straten rioleringswerken 
plant, is het aandeel van Pidpa binnen de globale opdracht relatief groot.  Voorgesteld wordt om 
binnen de samenwerkingsovereenkomst Pidpa als opdrachtgevend bestuur aan te stellen. 
 
Gelijktijdig wordt een bestek ter goedkeuring voorgelegd, bedoeld voor het aanstellen van een 

ontwerper voor de opmaak van het masterplan.  Naast de opmaak van het masterplan (fase 
‘voorontwerp’) omvat deze ontwerpopdracht ook per deelfase de verdere ontwerptaken zoals de 
opmaak van een defintief ontwerp, bouwaanvraagdossier, aanbestedingsdossier en opvolging van 
de uitvoering.  Deze taken zijn waar te nemen voor zowel het aandeel van de gemeente 
(bovenbouw) als Pidpa (riolering). 

 

Aan de gemeenteraad worden bijgevolg twee documenten in het kader van het ‘Project Blaasveld’ 
voorgelegd ter goedkeuring: 

1. De samenwerkingsovereenkomst met Pidpa; 
2. Het bestek voor het aanstellen van een ontwerper. 

 

Juridische grond 

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met 

externe partners waaronder Pidpa. 
 
Gelet op de raming voor de ontwerpopdracht zal de opdracht worden gegund bij openbare 
procedure.  Volgende wetgeving is van toepassing bij deze procedure, of ligt aan de basis hiervan: 

 Wet van 17 juni 2016 – Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere wijzigingen. 

 Koninklijk Besluit van 18 april 2017 – Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, met inbegrip van alle latere wijzigingen. 
 Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 (gewijzigd door het K.B. van 22 juni 2017) – 

Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, met inbegrip van alle 
latere wijzigingen.  

 Wet van 17 juni 2013 (gewijzigd door de Wet van 16 februari 2017) – Wet betreffende 

de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere 
wijzigingen. 

 
Ook volgende wetgeving is van toepassing op het bestek: 

 Wet van 20 maart 1991 – Wet houdende regeling van de erkenning van aannemers van 
werken en haar uitvoeringsbesluiten, met inbegrip van alle latere wijzigingen. 

 Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 en de wijzigingen ervan vastgelegd in het K.B. 
van 19 januari 2005 – Koninklijk Besluit in verband met de veiligheidscoördinatie, met 
inbegrip van alle latere wijzigingen. 

 Wet van 8 december 2013 betreffende voorafgaande aangifte en registratie van 

aanwezigheden voor wat de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen betreft – met inbegrip 
van uitvoeringsbesluiten en latere wijzigingen. 

 Koninklijk Besluit van 19 januari 2005 betreffende de tijdelijke of mobiele 

bouwplaatsen, met inbegrip van alle latere wijzigingen. 
 
Gelet op voorgestelde procedure is het de bevoegdheid van de gemeenteraad goedkeuring te 
hechten aan vermeld bestek en de procedure tot aanstellen van een ontwerper. 
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Adviezen - argumenten 

 
Het bestek werd opgesteld op basis van het standaardbestek van Pidpa voor ontwerpopdrachten 
met betrekking tot wegenis- en rioleringswerken.  In samenspraak met de gemeente werd dit 
bestek echter aangepast op diverse punten: 

 Er werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het eerste deel van de opdracht, met 
name de opmaak van een masterplan, en het ‘tweede deel’ van de opdracht dat verder 
uitgesplitst zal worden over de verschillende deelfasen. 

 De verschillende deelfasen en specifieke aandachtpunten per deelfase met betrekking 
tot het gemeentelijk aandeel worden afzonderlijk verwoord in de bijlage ‘Algemene 
ontwerpvoorwaarden bovenbouw’, integraal deel uitmakend van het bestek. 

 Enkele specifieke posten in verband met mogelijke subsidieaanvragen werden 

toegevoegd 
 
Tijdens de ontwerpopdracht zal nog verder afgestemd moeten worden met tal van andere 
projecten, zoals ook opgenomen in de bijlage bij het bestek.  Het is tijdens de uitvoering van de 
opdracht dat tal van bijkomende adviezen,… ingewonnen dienen te worden.  In het kader van de 

opmaak van het bestek zelf en de samenwerkingsovereenkomst, is dit nog niet van toepassing. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

 
Drie deelprojecten werden reeds voorzien in de meerjarenplanning, met name: 

 Dorpsplein Blaasveld (AR 2240007 / BI 020000 / Actie LEEF001003001 - € 
960.000,00); 

 Doortocht N183 (AR 2240007 / BI 020000 / Actie LEEF002001010 - € 650.000,00); 

 Omgeving Grimbergheplein (AR 2240007 / BI 020000 / Actie LEEF001002004 - € 
650.000,00). 

 
In deze bedragen werden ook de studiekosten inbegrepen.  Een aantal straten werd niet initieel 
begroot: 

 Mechelsesteenweg, deel tussen Keizerstraat en Ten Bergstraat; 
 Spaarzaamheidsstraat, Louis Mommaertstraat en Welvaartstraat; 

 Emmanuel Rollierstraat. 
 
Zoals vermeld is het echter opportuun ook deze straten op te nemen binnen de ontwerpopdracht 
(masterplan).  De ontwerpkost zal hierdoor uitbreiden, maar door het samenvoegen van de diverse 
projecten zal ook een betere kostenefficiëntie bereikt worden waardoor een gedeelte van de 
toename in ontwerpkost gecompenseerd kan worden. 

 
Een raming opstellen voor de globale ontwerpopdracht is niet evident omdat een aantal belangrijke 
factoren nog niet geheel vastligt.  Zo dient nog bepaald welke delen van het rioleringsproject 
gerealiseerd kunnen worden binnen de subsidieregeling door de VMM en voor welke het principe 
van subsidiederving (‘derdebetalersregeling’) zal gelden.  Dit heeft een impact op de raming van de 
uitvoeringskost, en dus impliciet ook op de ontwerpkost. 
 

Een ruwe raming kan gemaakt worden op basis van de ‘oppervlaktes’ van de her aan te leggen 
straten, rekening houdend met welke mate van herinrichting beoogd wordt.  Dit resulteert in een 
ruwe raming van circa € 215.000,00 aan erelonen, al dient deze raming eerder als ondergrens 

beschouwd te worden (basis = alle deelfasen als gesubsidieerd project).  Daarvan werd reeds circa 
€ 190.000,00 begroot binnen de in het meerjarenplan voorziene projecten.  De meerkost ten 
gevolge van de uitbreiding (zie boven) is dus beperkt. 
 

Opmerking: 
De uitbreiding met enkele straten betekent uiteraard wel een belangrijke impact naar 
uitvoeringskost.  Deze zal in functie van de verdere fasering beter gedetailleerd en geraamd 
moeten worden, en voorzien binnen het meerjarenplan van de komende beleidsperiode.  Dit hoeft 
echter geenszins de opstart van de ontwerpfase (masterplan) tegen te houden.  Deze kan wel 
reeds opgestart worden binnen de beschikbare kredieten. 
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Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: diverse Actie: diverse Dienstjaar 

Vast te leggen: NVT AR: diverse diverse 

 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 

Artikel 1. 
Goedkeuring te hechten aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa en de gemeente in het 
kader van het ‘Project Blaasveld’, zijnde wegenis- en rioleringswerken in de Mechelsesteenweg, 
Spaarzaamheidsstraat, Welvaartstraat, Edmond de Grimbergheplein, Louis Mommaertsstraat, 
Emmanuel Rollierstraat, Wouters Lefèbvreplein en Dorpsstraat (gekend als K-17-043); 
 
Artikel 2. 

Pidpa binnen deze samenwerkingsovereenkomst aan te duiden als opdrachtgevend bestuur; 
 
Artikel 3. 
Goedkeuring te hechten aan het bestek met referentie K-17-043 voor het aanstellen van een 
ontwerper voor het Project Blaasveld; 
 
Artikel 4. 

Aan Pidpa en de gemeentediensten opdracht te geven deze opdracht te gunnen bij openbare 
procedure. 
 
 

Omgeving 

10. Goedkeuring Actieplan en begroting 2018 Intergemeentelijke 

omgevingshandhavingscel (IGOHC) 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 21 februari 2017 werd de samenwerkingsovereenkomst voor de intergemeentelijke aanpak van 
de omgevingshandhaving door de gemeenteraad goedgekeurd  

 

Feiten en context 

De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst met IGEMO met betrekking tot handhaving 

omgevingsrecht.   

In samenwerking met de gemeenten werd in de schoot van IGEMO een intergemeentelijke cel 
opgericht belast met omgevingshandhaving (IGOHC) die als doelstelling heeft het 
omgevingshandhavingsbeleid van de deelnemende gemeenten te organiseren.  Met deze 

georganiseerde samenwerking wil de vereniging de aanwezige ervaring en kennis bundelen, om zo 
te streven naar een efficiënter omgevingshandhavingsbeleid en een rationalisering van de beheers- 
en exploitatiekosten.  

Het decreet omgevingshandhaving van 25/04/2014 wijzigt de Vlaamse regelgeving inzake 
handhaving omgevingsrecht op grondige wijze.  De intergemeentelijke handhavingscel speelt in op 
de mogelijkheden die bijkomend voor lokale besturen worden voorzien om handhavend op te 
treden in het kader van schendingen in het omgevingsrecht.  

Het beheercomité van de IGOHC komt minstens twee maal per jaar samen om onder meer het 
beleid uit te tekenen en de noodzakelijke afspraken te maken 
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Juridische grond 

Het Decreet van 06/07/01 houdende intergemeentelijke samenwerking. 

Het Gemeentedecreet, inzonderheid artikel 43. 

Het Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning van 25 april 2014. 

Het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening van 9 februari 2018 

 

Adviezen - argumenten 

Er werd een handhavingsbeleidsplan intergemeentelijke omgevingshandhaving en een 
samenwerkingsprotocol uitgewerkt dat door de gemeenteraad in februari 2017 werd goedgekeurd. 
  
Daarna werden onder meer prioriteiten vastgelegd voor 2018, die het handhavingsbeleid mee 
bepalen.   

Voor de gemeente Willebroek betreft het: 

 
➢ Prioritair behandeld in geval van klacht: 

• Geluidshinder 
• Garageactiviteiten (al dan niet in open lucht) 
• Onvergunde wijziging aantal woongelegenheden 

• Onvergunde functiewijzigingen 
• Onvergunde verhardingen 
 
➢ Ambtshalve te controleren in 2018: 

• Opsporen niet vergunde inrichtingen 

• Afvalverwerkende industrie 
 
Het actieplan 2018 en de begroting 2018 worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
 
Een performant vergunningenbeleid kan pas slagen wanneer er ook een handhavingsbeleid 
tegenover staat.   

 
Gelet op het feit dat beperkte middelen en beperkte tijd vragen om een efficiënte en realistische 
aanpak, wordt gewerkt met een aantal doelstellingen die in het beleidsplan zijn uiteengezet en 
worden prioriteiten bepaald, waaraan concrete acties worden gekoppeld in het actieplan.   
 
In het actieplan worden de doelstellingen concreet gemaakt. De lokale prioriteiten worden bepaald.   
 

Verder worden jaarlijks in het actieplan concrete acties uitgewerkt en bepaald waaraan de IGOHC 
in het betreffende werkingsjaar zal op inzetten. Het actieplan 2018 is sterk gelijkend op het 
actieplan van 2017. 
 
In het samenwerkingsprotocol wordt een standaard trajectaanpak voor handhaving opgenomen en 
worden de taakafspraken vastgelegd met de verschillende politiezones, de gemeenten en IGEMO.   

 
Gelet op het Gemeentedecreet en de andere decretale, wettelijke en reglementaire schikkingen ter 
zake. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :    0 nee       x   ja  Visumnummer : 2018/033 Datum :  26/04/2018 

Beschikbaar krediet: € 75.000 Actie: LEEF003002017 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 19.325,18 AR: 6131003 – BI: 039000 2018 
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad beslist :  
 
Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de documenten in bijlage betreffende de Intergemeentelijke 
Omgevingshandhaving opgesteld door Igemo : 
 
-Actieplan 2018; 
-Begroting 2018. 
 

 Basistaken 8 658,51€  

Handhavingstaken 10 666,67€  

Totaal 19 325,18€  

 
Artikel 2 
Onderhavige beslissing voor verdere afhandeling over te maken aan het college van burgemeester en 

schepenen (cluster omgeving ). 
 
 

11. Igemo - Algemene Vergadering - 1 juni 2018 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Ons bestuur werd met  aangetekend schrijven van IGEMO van 3 april 2018 uitgenodigd op de 
Algemene Vergadering van vrijdag 1 juni 2018 om 18u30. De vergadering vindt plaats in Duffel, 

exacte locatie wordt later medegedeeld. 
 

Feiten en context 

Punten op de agenda: 
 

1. Aanduiding stemopnemers 
2. Kennisgeving activiteitenverslag 2017 van de intergemeentelijke vereniging voor 

ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 
3. Goedkeuring jaarrekening 2017 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling 

van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 
a. Balans, resultatenrekening en toelichting 
b. Jaarverslag van de raad van bestuur 
c. Verslag van de revisor 

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

vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 
5. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
6. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 1 juni 2018 van de 

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

 

Vertegenwoordiger: Marina De Wit - Raadslid 
Plaatsvervanger: Lars van Aken – Raadslid 
Plaatsvervanger: Michel Eeraerts - Raadslid 
 

Juridische grond 

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 

Artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
agenda van de algemene vergadering door de vennoten moet worden voorgelegd aan hun 
respectieve raden. 
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Artikel 44, 1° en 3° alinea van Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers 
voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit 
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 

algemene vergadering. 
 
Artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking waarbij bepaalt  wordt 
dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 
vergadering en dat van lid  van de andere organen. 
 
De statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO, vastgesteld door de algemene 

vergadering op 2 juni 1973, zoals gewijzigd op 19 juni 1978, 26 mei 1981, 24 juni 1988, 3 mei 
1991, 29 oktober 1993, 26 maart 1999, 29 juni 2001, 21 juni 2002, 26 april 2003, 5 december 
2003, 25 juni 2004, 22 juni 2007, 26 juni 2009, 28 juni 2013, 20 juni 2014, 9 december 2016 en 
15 december 2017. 
 

Het Gemeentedecreet. 

 
De gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013, houdende de aanduiding van de 
vertegenwoordigers van ons bestuur. 
 
De gemeenteraadsbeslissing van  24 september  2013, houdende de aanstelling van de 
vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur (tot en met 31 december  2018). 

 
De gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2017, houdende de aanstelling van Marina De Wit 
als vertegenwoordiger van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de resterende 
periode van de huidige legislatuur. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 
zijn goedkeuring te hechten aan voormelde agenda van de Algemene Vergadering van IGEMO van 

1 juni 2018.  
 
Artikel 2 
de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Algemene Vergadering van 
IGEMO op 1 juni 2018, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. artikel 1 van de onderhavige 
raadsbeslissing. 

 
Artikel 3 

het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IGEMO, Schoutetstraat 2 te 
2800 Mechelen, ter attentie van het secretariaat.  
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Dirk De Smedt (raadslid, Vlaams Belang) komt de zitting binnen. 

12. Ivarem - Algemene Vergadering - 8 juni 2018 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Ons bestuur werd met  aangetekend schrijven van IVAREM van 23 april 2018 uitgenodigd op de 
Algemene Vergadering van vrijdag 8 juni 2018 om 17u30. De vergadering vindt plaats in zaal 
Themis, Administratieve zetel van IVAREM, Leuvensesteenweg 443D, 2812 Muizen (Mechelen).  
 

Feiten en context 

Punten op de agenda: 

 
7. Aanduiding stemopnemers 
8. Kennisgeving activiteitenverslag 2017 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam 

afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 
9. Vaststelling definitieve bijdragen voor het afgelopen boekjaar 
10. Vaststelling bijdrage huur en lediging OCT – gemengde plastics 
11. Goedkeuring jaarrekening 2017 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam 

afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 
a. Balans, resultatenrekening en toelichting 
b. Jaarverslag van de raad van bestuur 
c. Verslag van de revisor 

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

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

vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 8 juni 2018. 
 
Vertegenwoordiger: Sofie Deloof – raadslid 
Plaatsvervanger: Michel Eeraerts – raadslid 

Plaatsvervanger: Marina De Wit - raadslid 

 

Juridische grond 

De nieuwe gemeentewet; 
 
Het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief 
toezicht op de gemeenten;  
 

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking;  
 
Artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
agenda van de algemene vergadering door de vennoten moet worden voorgelegd aan hun 
respectieve raden. 
 

Artikel  59  van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking waarbij bepaalt  wordt 
dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 

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

dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 
algemene vergadering. 
 
De statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, vastgesteld door de algemene 
vergadering op 26 april 2003, zoals gewijzigd op 5 december 2003, 3 december 2004, 22 juni 
2007, 30 november 2007, 26 juni 2009, 17 december 2010, 13 december 2013 en 17 juni 2016 en 

15 december 2017;  
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Het lidmaatschap van de gemeente aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM;  

 
Het Gemeentedecreet; 
De gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013, houdende de aanduiding van de 
vertegenwoordigers van ons bestuur; 

 
De gemeenteraadsbeslissing van  24 september  2013, houdende de aanstelling van de 
vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur (tot en met 31 december  2018); en 
 
De gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2017, houdende de aanstelling van Marina De Wit 
als vertegenwoordiger van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de resterende 

periode van de huidige legislatuur.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 
zijn goedkeuring te hechten aan voormelde agenda van de Algemene Vergadering van IVAREM van 
8 juni 2018.  
 
Artikel 2 

de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Algemene Vergadering van 
IVAREM op 8 juni 2018, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. artikel 1 van de onderhavige 
raadsbeslissing. 
 
Artikel 3 
het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IVAREM, Leuvensesteenweg 
443D te 2812 Mechelen, ter attentie van het secretariaat.  
 
 

13. Iverlek - Algemene Vergadering tevens jaarvergadering 15 juni 2018 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De Gemeente Willebroek neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan 
de opdrachthoudende vereniging Iverlek.  
 
Door Iverlek wordt ons bestuur met schrijven van 16 maart 2018 uitgenodigd voor de Algemene 

Vergadering tevens jaarvergadering die plaats heeft op  vrijdag 15 juni 2018 om 11.00 uur in 

Salons De Waerboom, Jozef Mertensstraat 140, 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden). 
 
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 12 maart 
2018 werd aan ons bestuur overgemaakt. 
 

Feiten en context 

De volgende punten werden geagendeerd : 
1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van 

Iverlek, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het 
decreet over lokaal bestuur 
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2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iverlek van 1 april 

2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking 
tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van 
het ondernemingsplan 2019-2024 

3. Statutenwijzigingen: 

a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de 
commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het 
kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van 
de wijziging van het doel 

b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 
4. Inkanteling van deel Finilek – Vaststelling van de vervulling van de opschortende 

voorwaarden 

5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 
4 bij authentieke akte vast te stellen 

6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System 
Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van partici-
patie van Iverlek in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba over-

eenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 

7. Kennisneming verslagen Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over 
het boekjaar 2017 

8. Goedkeuring van de jaarrekening Iverlek afgesloten op 31 december 2017 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 

9. Kennisneming verslagen Finilek van de raad van bestuur en van de commissaris over 
het boekjaar 2017 

10. Goedkeuring van de jaarrekening Finilek afgesloten op 31 december 2017 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissaris Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2017 
12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Finilek met 

betrekking tot het boekjaar 2017 
13. Statutaire benoemingen 
14. Benoeming van een commissaris 

15. Statutaire mededelingen. 

 
Vertegenwoordiger :  Seney Ugurlu  - Raadslid 
Plaatsvervanger :  Eddy Moens – Raadslid 
 
Verduidelijking agendapunt 1: verzoek tot verschuiven einddatum van 9 november 2019 

naar 1 april 2019 
 
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Iverlek (met uitzondering van 
PBE) vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.   
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de 
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als 
distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 via hun algemene vergadering een 

verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de einddatum van de statutaire 
duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De beslissing van de algemene vergadering 
dient verantwoord te worden in een omstandig verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De 
Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met het aan haar gerichte verzoek. 
 

Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de gemeente-
raadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdsspanne twee 

verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden.  Vandaar wordt voorgesteld om 
de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerkingtreding van de 
verlengde distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de 
uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke 
behandeling in alle distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd.  
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Verduidelijking agendapunt 2: voorstel tot verlenging van de tijdsduur van 1 april 2019 

tot en met 29 maart 2037 
 
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig 
artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd 

van de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 
29 maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – 
distributienetbeheerders binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, 
vermits de verlenging van PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019. 
 
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (artikel 
423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone 

meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt 
door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene 
vergadering tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.  
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de 
algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis 

van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen. 
Uiterlijk 90 dagen vόόr de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda 

door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden. 
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel 
uit te maken van de opdrachthoudende vereniging.  Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, 
die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering.  Deelnemers die nalaten over de 
verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van 

de opdrachthoudende vereniging.  
 
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de 
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het 
aangewezen dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het 
Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de 
werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een 

ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de 
motiveringselementen in functie van het onderzoek van het verlengingsvoorstel. 

 
Verduidelijking agendapunt 3: Statutenwijzigingen 
 
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:  

 aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba 
en Infrax cvba en in het kader van de ‘multi-utility’ activiteiten met inwerkingtreding op 
1 juli 2018 : 

o naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator; 
o doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en (kabel)netwerken; 
o introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en 

(kabel)netwerken;  
o regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten vόόr en na 1 juli 2018 

over de verschillende distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten;  
o winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken; 
o vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit; 
o actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3);  

 aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met 

principiële inwerkingtreding op 1 januari 2019 : 
o aantal leden van de raad van bestuur; 
o genderbepaling; 
o mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;  
o inlassing opstelling code goed bestuur; 
o mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van 

gemeentelijk belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging; 
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Juridische grond 

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

met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 
algemene vergadering. 
 
Het Gemeentedecreet. 
 
De gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013, houdende de aanduiding van de 
vertegenwoordigers van ons bestuur. 

 
De Gemeenteraadsbeslissing van  24 september  2013, houdende de aanstelling van de 
vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige 
legislatuur (tot en met 31 december  2018). 
 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 april 2018 om het dossier 

door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 

 
Artikel 1: 
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering 
van IVERLEK van 15 juni 2018; 
 
Artikel 2 

een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire 

einddatum van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 9 november 2019 naar 1 april 2019 
(onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet 
over het lokaal bestuur); 
 
Artikel 3 
een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging 

Iverlek van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten 
die bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (onder de opschortende voorwaarde van de 
inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet over het lokaal bestuur); 
 
Artikel 4 
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende 

vereniging Iverlek; 
 

Artikel 5 
de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering 
tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK op 15 juni 2018, op te 
dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 
heden inzake de agendapunten, cfr. artikel 1 tem 4 van de onderhavige raadsbeslissing; 

 
Artikel 6 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 
vereniging IVERLEK, ter attentie van het secretariaat. 
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14. Aanduiding gemeentelijke omgevingsambtenaar 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de gemeenteraad van 23 mei 2017 werden Tom Pintens, Bob Dumez, Thalia De Schepper en 
Eenke Tratsaert aangesteld als Omgevingsambtenaar in het kader van de invoering en 
inwerkingtreding van de Omgevingsvergunning. 
 
In de gemeenteraad van 23 januari 2018 werden ook Veerle Coeckelbergh en Kelly Van Breedam 
aangewezen als Omgevingsambtenaar. 
 

Volledig overzicht van de reeds aangewezen Omgevingsambtenaren: 
 

Naam Dienst (Cel) CBS-
beslissing 

GR-beslissing 

Tom Pintens Afdeling Grondgebiedszaken 05/05/2017 23/05/2017 

Bob Dumez Omgeving (Milieu) 05/05/2017 23/05/2017 

Eenke Tratsaert Omgeving (Milieu) 05/05/2017 23/05/2017 

Thalia De Schepper Omgeving (RO) 05/05/2017 23/05/2017 

Veerle Coeckelbergh Omgeving 29/12/2017 23/01/2018 

Kelly Van Breedam Omgeving (RO) 29/12/2017 23/01/2018 

 

Feiten en context 

De Omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en 
milieuvergunning. De gemeente Willebroek is gestart met de invoering op 1 januari 2018. 
 
Als gemeente zijn we verplicht om minimaal 1 gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA) aan te 
duiden. De GOA’s moeten samen voldoende kennis hebben van zowel de ruimtelijke ordening als 

het milieu.  

 

Juridische grond 

Vlaams Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO); 
 
Titel IV en V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
(DABM); 

 
Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014,in werking getreden op 23 
februari 2017 en toegepast door de gemeente Willebroek sinds 1 januari 2018;   
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; en 
 

Gemeenteraadsbeslissing van 23 mei 2017 en 23 januari 2018 betreffende de aanstelling van 
gemeentelijke omgevingsambtenaren. 

 

Adviezen - argumenten 

Advies Dienst Omgeving :  
 

Momenteel zijn 5 medewerkers van de Dienst Omgeving aangesteld als Omgevingsambtenaar, om 
op momenten van afwezigheden steeds voldoende kennis te hebben van zowel ruimtelijke ordening 
als milieu is het aangeraden ook Stijn Bruwier, Gemeentelijke Stedenbouwkundig Ambtenaar, aan 
te stellen als Omgevingsambtenaar.  
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1: 

Stijn Bruwier aan te wijzen als gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA), in het kader van de 
omgevingsvergunning. 

 
 

15. Vastlegging rooilijnen en weguitrusting van nieuwe wegenis V2017/0013 - 

goedkeuring wegtracé en weguitrusting 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het college van burgemeester en schepenen ontving op 13 december 2017 een aanvraag voor het 
creëren van vier kavels voor halfopen bebouwing met aanleg van nieuwe wegenis – op een perceel 

gelegen Bezelaerstraat 11, Mechelsesteenweg 335 en Mechelsesteenweg 337 – kadastraal gekend: 
afd. 4 sectie B nrs. 425D2, 425X3, 425T3, 452Y3, 4525F3 en 425G3. 
 
Het dossier werd volledig en ontvankelijk verklaard op 9 januari 2018. 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 4 mei 2018 een gunstig 
advies mits volgende voorwaarden: 

- De gemeenteraad dient nog een beslissing over de zaak van de wegen te nemen.  
- De lasten en voorwaarden opgelegd in de adviezen moeten strikt worden nageleefd. 
- De kosten voor het eventueel uitbreiden/verzwaren van de nutsleidingen (inclusief 

riolering) vallen  volledig ten laste van de verkavelaar. De verkavelaar zal zich 
hiervoor tijdig in verbinding stellen met de verschillende nutsbedrijven (HidroRio, Eandis, 
Pidpa, Integan, Telenet en Proximus). 

- De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de (ondergrondse) 

constructies te verwijderen tot op het maaiveld vooraleer de verkaveling ten uitvoer kan 
worden gebracht. Alle sloopmaterialen moeten worden verwijderd. Dit houdt in dat zolang 
aan de opschortende voorwaarde tot sloping, die verbonden is aan de 
verkavelingsvergunning zelf en waarvan de naleving rust op de verkavelaar zelf, niet 
voldaan is, de verkavelaar niet kan overgaan tot de verkoop van de loten in de zin van 
artikel 4.2.16. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Bij het opvragen van het 

verkoopbaarheidsattest dient met foto’s aangetoond te worden dat de sloop in orde is. 
 

Feiten en context 

De vergunningsaanvraag omvat wegeniswerken waarover de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft. Indien het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de 
vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de 
wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de 

vergunningsaanvraag. 
 

Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor goedkeuring van de rooilijnen, de 
weguitrusting en oplegging van de lasten voor uitvoering van het openbaar domein.  
 

Juridische grond 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de latere uitvoeringsbesluiten, inzonderheid op artikel 
4.2.17 §2. 
 
Omzendbrief 77bis – 3 maart 1980 betreffende de verkavelingsvergunning – aanleggen van nieuwe 
wegen.  
 
Artikel 43 van het gemeentedecreet van 31 augustus 2005. 
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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 betreffende de vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 

buffervoorzieningen en gescheiden afvalwater en hemelwater.  
 
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. 
 

Adviezen - argumenten 

De aanvraag werd van 15 januari 2018 tot en met 13 februari 2018 openbaar gemaakt volgens de 
regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen. Er werden geen bezwaarschriften 

ingediend.  
 
 
Aan Brandweerzone Rivierenland werd op 9 januari 2018 om advies gevraagd. Op 31 januari 2018 
werd een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht met referentie P15614-001/01. 
 
Aan Eandis werd op 9 januari 2018 om advies gevraagd. Op 18 januari 2018 werd een 

voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht met referentie NLAN/1801/1802. 
 
Aan Integan werd op 9 januari 2018 om advies gevraagd. Op 17 januari 2018 werd een gunstig 
advies uitgebracht met referentie NO/DN/LB. 
 
Aan Pidpa werd op 9 januari 2018 om advies gevraagd. Op 22 januari 2018 werd een gunstig 

advies uitgebracht. 
 
Aan Pidpa-Hidrorio werd op 9 januari 2018 om advies gevraagd. Op 25 januari 2018 werd een 
voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht met referentie 1794745. 
 
Aan Proximus NV werd op 9 januari 2018 om advies gevraagd. Op 8 maart 2018 werd een gunstig 
advies uitgebracht met referentie FAN-GD 2.1/9504. 

 
Aan Telenet werd op 9 januari 2018 om advies gevraagd. Op 17 januari 2018 werd een 
voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht met referentie 25021232. 
 

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

Het advies van de GECORO werd niet gevraagd om reden van de beperkte omvang van de 
verkaveling.  
 
Volgens art. 4.2.20. §1. kan het vergunningverlenende bestuursorgaan aan een vergunning lasten 
verbinden. Deze lasten vinden hun oorsprong in het voordeel dat de begunstigde van de 
vergunning uit die vergunning haalt, en in de bijkomende taken die de overheid door de uitvoering 

van de vergunning op zich dient te nemen. 
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Lasten kunnen onder meer inhouden dat, wanneer 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. 
 
Volgens de brief van Eandis van 18 januari 2018 met referentie NLAN/1801/1802 is uitbreiding 
nodig van het gas- en elektriciteitsnet en moet openbare verlichting worden voorzien. De kosten 
worden geraamd op 12.794,63 euro. 
 

Volgens de brief van Telenet van 17 januari 2018 met referentie 25021232 is uitbreiding nodig van 
het distributienet. De kosten worden geraamd op 1.477,81 euro. 
 
De kosten voor de aanleg van de weg- en rioleringswerken worden door studiebureau “Jan Foqué 
Landmeetkundig studiebureel met referentie “Wegenis- en rioleringswerken verkaveling 

Venusstraat” van 4 december 2017 geraamd op 96.293,88 euro excl. BTW.  

 
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 moet 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.  
 
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, 
inclusief de zones voor openbaar groen worden kosteloos 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. 
 

Art. 4.2.25. VCRO stelt het volgende: “Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat 
waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende 
bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een 
beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een 
beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, 
maar geen beslissing heeft genomen over de zaak van de wegen, roept de provinciegouverneur op 
verzoek van de deputatie of de Vlaamse Regering, 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.” 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 4 mei 2018 een gunstig 
advies over de aanvraag. 

 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 
De gemeenteraad beslist het wegtracé goed te keuren van het verkavelingsontwerp ingediend op 
13 december 2017 tot het creëren van creëren van 4 kavels voor halfopen bebouwing – op een 
perceel gelegen Bezelaerstraat 11, Mechelsesteenweg 335 en Mechelsesteenweg 337 – 2830 

Willebroek – kadastraal gekend afd. 4 sectie B nrs. 425D2, 425X3, 425T3, 425Y3, 425F3 en 
425G3. 
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Artikel 2 

De gemeenteraad legt tot uitrusting van de verkaveling volgende lasten op aan de verkavelaar: 
- aanleg van verharde wegen en riolering 
- uitbreiding van het rioleringsnet van Pidpa Hidrorio 
- uitbreiding van aardgas- en elektriciteitsnet en aanleg van openbare verlichting volgens 

kostenraming van Eandis 
- uitbreiding van het distributienet volgens kostenraming Telenet 

 
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 
De palen en armaturen van de openbare verlichting moet de verkavelaar gratis, vrij en onbelast 
overdragen aan de gemeente, die hiervan de eigenaar blijft. 
 
Artikel 4 

De verkavelaar staat  in voor alle benodigde verkeerssignalisatie, en zal hiervoor eerst een voorstel 

indienen bij het gemeentebestuur. 
 
Artikel 5 
Alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé, 
inclusief de zones voor openbaar groen worden kosteloos 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.  

 
Artikel 6 
Er moet een overeenkomst 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.  
 
Artikel 7 

De uitgebrachte adviezen dienen strikt te worden nageleefd. 

 

 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

16. Convenant sociale veiligheid De Lijn 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Een veilig en proper openbaar vervoer in Willebroek is wat De Lijn, de gemeente en de lokale 
politie willen bereiken met hun gezamenlijke inspanningen. Momenteel zijn er geen incidenten. 

Toch wil de gemeente Willebroek inzetten op een samenwerking met De Lijn door het opstellen van 
een sociale convenant, die vooral gericht is op een proactieve en preventieve werking. Dat zal 
gebeuren door het uitwisselen van informatie, het verhogen van meldingsbereidheid, acties, 
aanwezigheid gemeenschapswachten enz. Indien er zich problemen stellen, kan er via deze 
overeenkomst snel op ingespeeld worden.  

 

Feiten en context 

Momenteel zijn er geen incidenten op de De Lijn. Via de PZ mewi werd het lokaal 
informatiekruispunt bevraagd en zijn er geen meldingen van incidenten voor 2018 op De Lijn in 
Willebroek.  
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In de stad Mechelen werd reeds eerder een convenant tussen stad, politie en De Lijn opgesteld 

omdat de overlast op en in de omgeving van het openbaar vervoer een impact heeft op het 
subjectieve veiligheidsgevoel van de burger. De aanpak van deze problematiek overstijgt immers 
de enkele verantwoordelijkheid van één partner.  
 

De overeenkomst omvat enkele concrete engagementen voor de drie partijen. De politie zal De Lijn 
bijstaan waar nodig:  

 Toezicht rond het openbaar vervoer 
 Het gepaste gevolg geven aan (nood)oproepen van De Lijn 
 Uitvoeren van gecoördineerde acties aan welbepaalde haltes of in welbepaalde voertuigen 
 Stimuleren gebruik van het openbaar vervoer van De Lijn voor dienstverplaatsingen in het 

kader van specifieke toezichtopdrachten of gerichte acties 

 
De Lijn engageert zich voorts om elk incident op of rond de bus te melden. De gemeente zal via de 
gemeenschapswachten toezicht houden aan bushaltes. Dit gebeurt reeds aan de middenschool en 
bushaltes daar. De gemeente zal ook aandacht besteden aan de infrastuctuur aan en rond de 
bushaltes.  

 

In het kader van het convenant sociale veiligheid tussen de gemeente en De Lijn kunnen 
gemeenschapswachten gericht in gezet worden voor toezicht rond bushaltes. Zij krijgen in het 
kader van de convenant sociale veilgheid ook een abonnement waarmee ze zich kunnen 
verplaatsen met de bus. In de stad Mechelen zijn er stadbussen, waardoor een verplaatsing op de 
bussen van De Lijn mogelijk is. Willebroek heeft dat niet, maar indien nodig kunnen de 
gemeenschapswachten zich per bus verplaatsen.  

 

Juridische grond 

De Lijn sluit convenanten af met verschillende steden en gemeenten op basis van het project 
‘Veilig op weg’, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 14 juli 2006.  In dit project is één van 
de deelprojecten de samenwerking met steden en gemeenten. 

 

Adviezen – argumenten 

Advies integrale veiligheid: 

- Abonnement is gratis voor GW – in Willebroek moeten ze niet met de bus rijden (in 
tegenstelling tot Mechelen – stadsbussen) 

- De aanpassingen zijn reeds gebeurd (er stond oorspronkelijk in dat wij overleg met parket 
dienden te organiseren, maar dat moet niet vanuit onze dienst gebeuren) 

- De extra inzet van GW is verwaarloosbaar. Ze doen nu reeds een aantal van die 
toezichtstaken. 

- De meldingsbereidheid is er en vraagt geen extra inspanning.  

- Opleidingen: zit mee vervat in opdracht/opleiding van GW; diegene die de Lijn eventueel zou 
voorzien zijn op hun kosten. 

- Jaarlijks wordt een inhoudelijke evaluatie van dit akkoord voorzien op de stuurgroep. De 
stuurgroep bestaat uit de Lijn, afvaardiging politie en integrale veiligheid. De coördinator 

integrale veiligheid volgt dit mee op als afvaardiging van de dienst integrale veiligheid. 

Advies openabre werken: 

Advies De Brug: 
Advies MAT: gunstig 
Advies PZ Mewi: gunstig 
Advies LIVC: gunstig 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

geen 
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad keurt de convenant sociale veiligheid met betrekking tot het toezicht op en rond 
het openbaar vervoer tussen de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, de politiezone Mechelen-
Willebroek en de gemeente Willebroek goed. 

 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

 

Jan Van Lerberghe (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 

Sofie Deloof (raadslid, N-VA) komt de zitting binnen. 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

17. Bijkomende punten 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

 
Vrachtwagensluis Baeckelmansstraat 
 

Drie maand geleden en vervolgens vorige maand informeerden wij naar de werking van de 
vrachtwagensluis  in de Baeckelmansstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Jozef De 
Blockstraat. Deze bleek toen nog niet te functioneren omdat er nog steeds geen reglement is dat 
een juridisch kader creëert, evenmin als een signalisatieplan. In het verslag van vorige 
Gemeenteraad – pagina 28- kunnen we lezen dat toen werd vooropgesteld dat beide documenten 
er gingen zijn tegen de Gemeenteraad van mei. 

 

Onze vraag: Waarom staat dit reglement en het bijhorende signalisatieplan weer niet aan de 
agenda van de Gemeenteraad? 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt op de vraag toegelicht door het raadslid Van 
kerckhoven: 
 

De camera’s draaien proef sinds 8/1/2018.  
Een reglement houdende het juridische kader en het signalisatieplan is in opmaak.  
 
Het opstellen van dit reglement vraagt enige voorbereiding aangezien dit ook belangrijke 
juridische consequenties heeft.  Er werd informatie opgevraagd bij andere besturen over 
hoe zij hiermee omgaan.  Door langdurige afwezigheid van enkele collega’s op de dienst 
die dit reglement behandelt, kon hier afgelopen maand nauwelijks aan gewerkt 

worden. Er wordt naar gestreefd dit reglement zo spoedig mogelijk af te ronden en ter 
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.   
 

Na goedkeuring hiervan kan de digitale vrachtwagensluis officieel in dienst worden 
genomen.  
Dit zal gepaard gaan met een sensibiliseringscampagne.  

 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

Da’s Willebroek 

 
Ongeveer een jaar geleden is het gemeentelijk logo vervangen en heb ik nadien hier een vraag 
gesteld over de vervanging van het logo. 
Daarbij is gezegd dat alles stapsgewijze zou gebeuren tot de voorraden zouden zijn uitgeput. 
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Heeft men inmiddels reeds een zicht over de totale kosten van deze mijns inziens nutteloze 

operatie? 
 
Als men dit als een “sterk merk” wil naar buiten brengen is het toch moeilijk te verklaren dat op 
heden een deel van het wagenpark herschilderd is en een ander deel niet en waarschijnlijk nog 

andere zaken zullen nog steeds niet in orde zijn gebracht. 
 
Wat is hiervan de reden? 
 
Echter verneem ik dat vrijwilligers vaststellen dat geen papier met het oude logo meer mag 
gebruikt worden en dit integendeel dient versnipperd te worden. 
 

Waarom maakt men bijvoorbeeld de scholen niet gelukkig door dit papier voor hen ter beschikking 
te stellen in plaats van het te vernietigen, wat niet alleen verspilling is maar tevens ecologisch niet 
te verantwoorden is? 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt op de toelichting van raadslid Meeus: 

 

Voor het eerst is een integraal project rond Citymarketing een feit in Willebroek. 
Hiervoor is inderdaad een onderdeel dat de huisstijl mee aangepakt is. Van bij de 
invoering van de nieuwe huisstijl is ervoor geopteerd om alles gefaseerd uit te rollen.  
Zo’n operatie heeft een impact op de hele organisatie en is de keuze gemaakt om een 
geleidelijke omzetting te voorzien in de meerjarenplanning: 
 
Alle budgetten voor deze operatie zijn gebudgetteerd in het meerjarenplan, een kort 

overzicht van een stand van zaken: 
 Inmiddels is zo goed als al het drukwerk, intern en extern, van de hele 

organisatie in overeenstemming gebracht met de huisstijl.  
 In het straatbeeld is er al heel wat te zien dat de stempel van da’s Willebroek 

draagt.  
 Het wagenpark van de gemeente is één van de elementen die geleidelijk aan zal 

ingevoerd worden. Nieuwe voertuigen krijgen de nieuwe huisstijl mee. Voor de 

oudere voertuigen is in functie van hun levensduureinde een planning opgemaakt 

om naar de nieuwe huisstijl om te schakelen. 
 Na de invoering van de nieuwe huisstijl en na uitputting van de meeste 

voorraadartikelen is er beslist om het resterende briefpapier met het oude logo 
niet meer extern te gebruiken. Het overtollige papier wordt nu in de kribbe en de 
buitenschoolse kinderopvang gebruikt als tekenpapier.  

 Bij mijn weten is er geen sprake van een beslissing voor vernietiging en heb ik 
geen weet van verspilling, noch dat er papier werd vernietigd. 

 
Ik wil u niet onthouden dat onze Citymarketing en het daaraan gekoppelde “Da’s 
Willebroek-verhaal” door de VVSG is opgenomen als “good-practice”. Dit zal aan bod 
komen in één van hun toekomstige uitgaven van het VVSG maandblad “Lokaal”. 
 

Een “good-practice” gemeente da’s Willebroek! 
 
Het raadslid vindt twee wagens van de gemeente naast mekaar met twee verschillende 
logo’s geen blijk van sterk city management. 
Het zijn vrijwilligers die hem hebben gesignaleerd dat papier met oud logo wordt 

vernietigd.  
 

De burgemeester stelt dat die opdracht niet is gegeven. 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

 
Rioleringswerken Klein-Willebroek - Dwarsdijk 
 
Ondertussen zijn de rioleringswerken die Klein-Willebroek moeten aansluiten op een nieuw 
waterzuiveringsstation van Aquafin ter hoogte van de Dwarsdijk bijna een jaar aan de gang. Voor 
de inwoners en lokale middenstanders van Klein-Willebroek een lijdensweg van bijna een jaar.  
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Een jaar vol onzekerheid; onverwachte wendingen, niet gevolgde planning en een totaal gebrek 

aan communicatie. 
 
Momenteel zijn de werken geconcentreerd in de Dwarsdijk, oorspronkelijk de plek waar de werken 
zouden aanvangen, en het kruispunt van de Dwarsdijk met de Volksstraat en de Schoolstraat. Wat 

daar juist gebeurt is voor de inwoners totaal onduidelijk. Maar ook de signalen die komen van de 
mensen die bij de werken betrokken zijn, zijn totaal niet bemoedigend. Het regenwater van de 
woningen Dwarsdijk 1 tot 8 wordt nu rechtstreeks naar de open gracht voor de woningen 
geloodst/geloosd. In diezelfde gracht komt nu door de uitgevoerde werken blijkbaar al het 
afgekoppelde regenwater (van de Antwerpsesteenweg, de Volksstraat, de Schoolstraat en van een 
deel van de industrie gelegen aan het kanaal, langs de Victor Dumontlaan). Door een gebrek aan 
onderhoud is deze gracht evenwel bijna volledig dichtgeslibd. Bij hevige regenval komt daardoor 

blijkbaar de afwatering van deze voornoemde woningen in het gedrang. De buis ter hoogte van de 
woning Dwarsdijk 8 en deze ter hoogte van het nieuwe waterzuiveringsstation zijn momenteel 
bijna volledig dicht, waardoor het water amper wegvloeit. Daarenboven is het spaarbekken ter 
hoogte van de Rupeldijk volledig gevuld met slib waardoor de opnamecapaciteit danig is 
afgenomen. Bijgevolg komt ook de afwatering van gans de wijk in het gedrang. 

 

Onze vragen: 
 
1. Gaat de gemeente aan aannemer Deckx de opdracht geven om – in het kader van de 

aan de gang zijnde werken – de gracht en de ingebuisde delen van de gracht volledig 
te reinigen (een opdracht die zij tot op heden niet hebben gekregen). 

2. Gaat men iemand anders de opdracht geven om deze gracht te reinigen? Zo ja, 
wanneer gaan deze werken dan worden voorzien? 

3. Gaat de gemeente er bij de Vlaamse Waterweg op aandringen om het spaarbekken 
langsheen de Rupel te reinigen? 

4. Klopt het dat het regenwater van de woningen Dwarsdijk 1 tot 8 niet kan aflopen bij 
hevige regenval? 

5. Voor elke woning van de ondertussen deels afgewerkte Antwerpsesteenweg en 
Volksstraat bevinden zich nu 2 putdeksels in het voetpad (ter hoogte van 
wachtbuizen). Zeer uitzonderlijk liggen de deksels van deze putjes gelijk met het 

voetpad; meestal liggen ze een halve tot anderhalve (en meer) centimeter lager dan 

het wegdek. Dat zorgt voor talloze onnodige (val)risico’s in nieuw aangelegde straten. 
Kan hieraan worden verholpen? 

 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt op de toelichting van het raadslid De Laet: 
 

1. EN 2. Aannemer Deckx zal een eerste snelle ruiming van een deel van de 
gracht voor zijn rekening nemen.  Het gaat om een beperkte ruiming waarbij 
enkel de bovenste laag slib wordt uitgehaald.  Binnen het Aquafin-dossier 
voor de bouw van de KWZI (waar de gemeente geen aandeel binnen heeft) is 
een verdere ruiming van een deel van de gracht aan de Dwarsdijk voorzien 
(de juiste afbakening is nog te bepalen door Aquafin in functie van hun 
opdracht).   Het is van belang op te merken dat de gracht sowieso niet verder 

dan de kruising met de Antwerpsesteenweg wordt geruimd, en dat de ruiming 
van de gracht ook niet zinvol is alvorens de rioleringswerken te Klein-
Willebroek beëindigd zijn.  Zolang de gracht verderop en het bufferbekken 
niet eveneens geruimd worden, blijft de stroomafwaartse afvoer verhinderd 
door het slib verderop in de gracht en het bufferbekken.  Wordt de ruiming 

niet integraal aangepakt, dan dreigt het geruimde deel opnieuw versneld 
dicht te slibben doordat de afwatering stroomafwaarts niet optimaal kan 

verlopen.  In dat kader is het sowieso niet zinvol de gracht te ruimen voor 
beëindiging van de huidige rioleringswerken.  Zolang niet alle vuilvracht is 
afgekoppeld, zal deze verslibbing immers nog sneller optreden door de 
aanvoer van bijkomend slib (nog niet afgekoppeld vuilwater) en wordt de 
ruimingskost voor de gracht een zinloze kost.  Ruiming zal dus sowieso niet 
plaatsvinden alvorens de rioleringswerken werden afgerond.  De verdere 

ruiming van de gracht voorbij de Antwerpsesteenweg moet nog geraamd en 
begroot worden.  Deze kost kan dan opgenomen worden binnen de 
meerjarenplanning en de werken zijn eveneens af te stemmen op de ruiming 
van het bufferbekken. 
 

2. [Het antwoord op deze vraag zit vervat in het antwoord hierboven.] 
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3. Deze vraag werd reeds gesteld.  De Vlaamse Waterweg wil dit probleem 
onderzoeken maar vraagt zelf bijkomende informatie, bijvoorbeeld een 
hydraulische studie.  Ook deze studie dient nog besteld en uitgevoerd te 
worden.  Aan het studiebureau gelast met de ontwerpopdracht voor de 

huidige wegenis- en rioleringswerken werd gevraagd hiervoor een 
prijsvoorstel in te dienen.  Zij beschikken reeds over een deel van de 
noodzakelijke gegevens voor deze studie (opmetingen ter hoogte van de 
Dwarsdijk + hydraulische studie stroomopwaarts). 
 

4. Het hemelwater van deze woningen werd rechtstreeks afgekoppeld naar de 
gracht om in dit deel geen bijkomende hemelwaterriolering te moeten 

plaatsen.  Deze keuze is een rechtstreeks gevolg van de vraag van de 
bewoners van de Dwarsdijk, niet in het minst de bewoners uit dit deel, om 
geen bronbemaling te plaatsen voor het uitvoeren van de 
rioleringswerken.  Andere rioleringstechnieken werden getest maar bleken 
nauwelijks tot niet technisch haalbaar.  Om deze redenen bleef als laatste 

keuze een aangepast rioleringsontwerp over, met rechtstreekse aansluiting 

van het hemelwater van deze woningen op de gracht.  Daarbij zal de 
aannemer er uiteraard naar streven deze aansluitingen zo hoog mogelijk te 
plaatsen zodat het hemelwater kan aflopen naar de gracht.  Bij hoge 
waterstanden in de gracht kan uiteraard een deel van de afloop zelf onder 
water komen te staan, echter geldt hier het principe van de communicerende 
vaten en zal dit niveau niet het niveau van de gracht overstijgen.  Mits de 
bewoners hun hemelwater, zoals verplicht, op correcte wijze afkoppelen, kan 

dit geen aanleiding geven tot opstuwing in de woning zelf.  Rioleringswater 
‘grijs water’ moet  immers volledig losgekoppeld zijn van het hemelwater. 
 

5. Deze vraag zal aangekaart worden met de betrokken partijen. 
 

Het raadslid vraagt naar de timing waarop de burgemeester stelt dat er nog geen vaste 
data werden bepaald en dat duidelijk kan worden na de beëindiging van de werken.  

Ondertussen zijn de veiligheidsdiensten verwittigd om waakzaam te blijven en blijft men 

aandringen op een ruiming naar de Antwerpsesteenweg toe. 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Sluit de NMBS de overweg op de Tisseltbaan af? 
 
Er bereiken ons hardnekkige geruchten als zou de NMBS van plan zijn de overweg aan de 
Tisseltbaan af te sluiten, om zo een feitelijke knip in deze weg realiseren. Het gedeelte aan de oude 
statie van Blaasveld waar dit zou gebeuren, ligt op grondgebied Mechelen.  

 
De Tisseltbaan is voor fietsers voorlopig de veiligste weg om zich van Blaasveld naar Tisselt te 
verplaatsen en omgekeerd. Indien deze weg wordt afgesloten moeten zij zich langs 
bedrijventerrein  De Hulst en langs alle vrachtwagenverkeer verplaatsen.  
 

Groen Willebroek vindt dat het gemeentebestuur er in alle geval alles moet aan doen om de 
Tisseltbaan open te houden en zelfs te optimaliseren als fietsroute.   

 
Noot: 
Ik voegde dit punt aan de gemeenteraad van april toe. Wegens gezondheidsredenen kon ik niet 
aanwezig zijn. Een paar dagen erna verschenen er artikelen in de kranten betreffende dit punt. In 
mijn reactie daarop vertolkte ik het standpunt van Groen zoals ik dat ook in de gemeenteraad zou 
hebben verdedigd: we offeren geen fietswegen op en zorgen ervoor dat het autoverkeer in goede 

banen wordt geleid. Er dringt zich een totaalconcept op betreffende onze mobiliteit, wat ons betreft 
met de toepassing van het STOP-principe en de fietser als belangrijk verplaatsingsmiddel ervan. 
Het zijn immers kinderen die zich in de eigen gemeente veel met de fiets moeten kunnen 
verplaatsen. Ik zou ook hebben gevraagd hoe lang het gemeentebestuur al van deze plannen van 
Infrabel op de hoogte is.  
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Er werd mij populisme verweten, maar eigenaardig genoeg ben ik niet degene die dit in de krant 

bracht. Ik werd zelf op geen enkele manier gebrieft over het standpunt van het college. Misschien 
is het interessant om het voorbereide antwoord in de toekomst aan het verontschuldigde 
gemeenteraadslid dat de vraag stelde te bezorgen, zeker als men de pers hieromtrent brieft. Op 
die manier kunnen misverstanden worden vermeden en verspreidt het gemeenteraadslid geen 

verkeerde informatie door te snel op een krantenbericht te reageren. Indien ik zelf namens Groen 
Willebroek voor dergelijk misverstand zorgde ten gevolge van die (te) snelle reactie, dan wens ik 
me daarvoor te verontschuldigen; het gebeurde alvast niet bewust.  
 
Onze vragen 

1. Kan het college precies toelichten hoe het afsluiten van de overweg aan de Tisseltbaan zal 
worden opgelost? Welke oplossing is er bijvoorbeeld voor fietsers die de Mechelsesteenweg 

moeten oversteken? Welke oplossing wordt voorzien voor de automobilisten? En wat met 
autobussen? 

2. Hoe lang was het college al op de hoogte van de plannen van Infrabel? 
3. Zal het college nogmaals aandringen op het heropenen van het station aan de Tisseltbaan 

(met een warm in memoriam voor voormalig schepen Jan Van Ingelgem en zijn ‘Treintje 

Stop’), zodat meer mensen de kans hebben op de trein en dus openbaar vervoer over te 

stappen?   
 
Voor het antwoord op de vragen te geven stelt schepen Luc Spiessens dat hij er van 
uitgaat dat alle raadsleden goede voornemens hebben met de gemeente en sociale 
media gebruiken om correcte informatie aan de burger te bezorgen. Het kan niet de 
bedoeling zijn onrust te zaaien met antwoorden die niet zijn gegeven en alleen mee te 
geven hetgeen men graag zou hebben gehoord. 

Vervolgens stelt hij: 
 

1. Infrabel plant een nieuwe fietsverbinding langs de spoorweg, tussen de 
Mechelsesteenweg en Tisseltbaan. Op deze wijze wordt de verbinding tussen 
beide straten niet slechter, maar zelfs een stuk veiliger.  Dit fietspad komt er 
mede op vraag van het gemeentebestuur.  Er werd hierover al veelvuldig overleg 
gepleegd.  Ter hoogte van de Mechelsesteenweg zal een fietsoversteek met 

verkeerslichten (drukknop) komen zodat ook deze oversteek veel veiliger kan 

verlopen.  Het afsluiten van de overweg zal dus niet enkel de veiligheid ter hoogte 
van de overweg zelf verhogen, maar zorgt indirect ook voor enkele bijkomende 
verbeteringen op vlak van verkeersveiligheid, zeker naar fietsers toe. 

2. Het idee om deze overweg te sluiten kwam al ter sprake bij besprekingen over het 
bedrijvenpark De Hulst op 5 april 2012.  Ondertussen vonden reeds vele 
overlegmomenten plaats, onder meer ook te Mechelen aangezien de overweg 
eigenlijk op grondgebied Mechelen gelegen is. 

3. Het sluiten van de overweg kadert binnen een globaal plan van Infrabel om de 
veiligheid van haar spoorwegen aanzienlijk te verhogen, maar tevens om de 
doorstroming en zo ook stiptheid van de treinen te kunnen verbeteren.  Het 
heropenen van oude stations staat lijnrecht tegenover deze toekomstvisie van de 
spoorwegbeheerder.  Hier zal bijgevolg niet op aangedrongen worden. 
 

Raadslid De Laet vraagt om de antwoorden op de vragen niet alleen aan de pers, maar 

ook aan de oppositie te geven. 
Wanneer de voorzitter stelt dat men dat zou bekijken antwoordt hij dat hetzelfde 

antwoord 5 jaar geleden is gegeven. 
 
Het raadslid K. Eeraerts merkt op dat hij dezelfde vraag ooit heeft gesteld en een 
negatief antwoord heeft ontvangen van de vorige bestuursploeg. 
Bovendien zou men best de deontologische code lezen vooraleer berichten op facebook 

te plaatsen. 
 
Raadslid De Laet vindt het grappig dat raadsleden die het anders wilden nu mee neen 
zeggen op een vraag van de oppositie die ze destijds zelf hebben gesteld. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen-fractie, 

overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 
(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 
Motie toetreding statiegeldalliantie 

 
Groen Willebroek stelde tijdens de gemeenteraad van januari voor om onze gemeente tot de 
Statiegeldalliantie te laten toetreden. De bevoegde schepen van Milieu, Maaike Bradt antwoordde 
dat onze gemeente verkoos deze kwestie aan Ivarem door te spelen. De afvalintercommunale 
schreef de minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (van dezelfde partij als onze bevoegde 
schepen), om zo snel mogelijk te beslissen over het invoeren van het statiegeld en sprak zich ten 
faveure uit. Ondertussen weten we dat ook de minister het statiegeld wenst in te voeren. 

 
De belangrijkste principes van de Statiegeldalliantie zijn in de motie opgenomen.  
 
Ondertussen zijn 158 van de 308 Vlaamse gemeente tot deze alliantie toegetreden, waaronder ook 
de gemeente Puurs en de stad Mechelen.  

 

Volgens Groen-Willebroek is het straks zo dat zowat elke Vlaamse gemeente mee druk zet via de 
Statiegeldalliantie, behalve Willebroek, en dat moeten we verhinderen. Daarom vragen wij de 
gemeenteraad bijgevoegde motie goed te keuren. Onze fractie vraagt dan ook de hoofdelijke 
stemming aan.  
 
Onze vragen 
 

1.Is de gemeenteraad bereid de motie goed te keuren en dus gunstig te stemmen over de 
toetreding van onze gemeente tot de Statiegeldalliantie? 
 
Motie 

Overwegende dat: 

 Petflessen en blikjes een groot deel van het zwerfafval vormen. 

 Zwerfafval een probleem is voor mens, dier en milieu. 

 Willebroek met acties zoals ‘Buurt aan de beurt’ belang hecht aan een propere omgeving. 

 Onderzoek aangeeft dat statiegeld op blikjes en petflessen substantieel zal bijdragen aan het 
verminderen van de plasticsoep en zwerfafval. 

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

 Er reeds 158 gemeenten zijn die zich bij deze alliantie hebben aangesloten. 

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

dichterbij worden gebracht en minder CO2 wordt uitgestoten door minder verbranding. 

 Dat in landen (Duitsland, Denemarken, Noorwegen) waar dit systeem is ingevoerd het 
zwerfafval aanzienlijk is verminderd. 

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

 
Voorstel van beslissing: 
De gemeenteraad van Willebroek bijeen op dinsdag 22 mei keurt de motie aangaande toetreding 

tot de Statiegeldalliantie goed en draagt het college op namens de gemeente Willebroek steun uit 

te spreken voor de statiegeldalliantie door zich hierbij aan te sluiten. 

Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 
Wij verwijzen naar ons antwoord dat werd gegeven in de gemeenteraad van 23 januari 
2018 waarbij werd gesteld dat IVAREM reeds namens de gemeenten een brief stuurde 
aan minister Schauvliege ten voordele van het invoeren van statiegeld. 
 

Als persoonlijk standpunt wil ik hieraan toevoegen dat het verpakkingsplan van minister 
Schauvliege ook  goed nieuws zou kunnen zijn voor onze gemeente. De invoering van 
statiegeld op blikjes en plastic flessen moet het zwerfvuil in onze straten en parken 
verminderen en wie vervuilt, zal in de toekomst ook strenger gestraft worden.  
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Met het pakket aan nieuwe maatregelen, waaronder de invoering van statiegeld er één  

is, zetten we opnieuw een belangrijke stap in onze strijd voor een propere gemeente. We 
zijn dit aan onze planeet en aan de volgende generaties verplicht.  
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
Er is momenteel heel wat te doen rond statiegeld op drankverpakkingen zoals blik en 

PET-flessen. Een aantal verenigingen en intercommunales roepen op om als gemeente 
aan te sluiten bij de statiegeldalliantie, en zo druk te zetten op de Vlaamse Regering om 
een systeem van statiegeld in te voeren. 
  
Alhoewel statiegeld gevoelsmatig vaak als positief wordt aangepraat en soms positief 
ervaren wordt zijn er ook goede argumenten om geen voorstander te zijn van de 
invoering van zo’n systeem. Deze raad moet weten dat de beslissing voor de invoering 

van statiegeld op drankverpakking een bevoegdheid van de Vlaamse regering is en geen 
lokale bevoegdheid van de gemeente.  
 
Als raadsleden zijn er teveel onbeantwoorde vragen om blindelings in te stappen in de 
motie terzake, we zijn als raadsleden niet betrokken en is de inhoudelijke kennis van alle 

eventuele argumenten mogelijks ontoereikend om inhoudelijk te beoordelen: 

 Er is geen kennis van een wetsontwerp. 
 Vertaalt dit zich mogelijks in een prijsstijging voor alle consumenten?  
 Het statiegeldsysteem zou enkel kunnen gelden voor blikjes en PET afkomstig uit 

Vlaanderen?  
 Quid PMD?   
 Het systeem kan drempelverhogend werken tov de huidige PMD ophaling 
 Het geeft geen zekerheid dat de laksheid en moedwilligheid van anderen hiermee 

zal stoppen 
 Het overige zwerfvuil wordt niet aangepakt en moet nog steeds worden 

ingezameld.  
 
Zowel zwerfvuil als sluikstorten blijft een belangrijk maatschappelijk probleem, met 
inderdaad een belangrijke kostprijs voor de lokale overheden. Die lokale overheden 
hebben momenteel al wel enkele instrumenten in handen om kordaat op te treden tegen 

zwerfvuil, ook al is het soms dweilen met de kraan open.  
We blijven dweilen maar zal er nog veel harder worden ingegaan tegen vervuilers  bvb. 
GAS-boetes voor alle foertisten. Het lokale niveau kan ook via vorming en sensibilisering 
(bvb 'adoptie' van buurten, Straat.net, ...) de burger en vooral de jeugd nog meer 
responsabiliseren. 
 

Ik adviseer deze gemeenteraad deze motie ter invoering van statiegeld op blikjes en 
PET-flessen niet te steunen, om vermelde bovenstaande redenen, maar in de eerste 
plaats ook omdat statiegeld een gewestelijke bevoegdheid is, die bovendien best 
supranationaal wordt aangepakt. Tenslotte verwijst hij ook naar een ongeschreven regel 
die tot dusver steeds door de gemeenteraad werd gehanteerd om zich niet in te laten 
met onderwerpen van een bovenlokale aard. 
Raadslid Serrien is blij dat CD&V voor de motie is en ondertussen 158 gemeenten van 

oordeel zijn dat een bottum up benadering in deze materie aan de orde is. Daar zijn ook 
burgemeesters bij van NVA en VLD. 
Hij benadrukt dat 40 % van de zwerfaval gaat om blikjes en petflessen en men door het 
initiatief een verbetering van 30% verwacht voor de recyclage, hetgeen uiteindelijk 

bijdraagt tot de circulaire economie. 
Nu blijft men vechten tegen de bierkaai. 
 

Hierna volgt de individuele stemming: 
 

 JA NEEN ONTHOUDING 

Bevers Eddy  x  

Huyghe Tinneke x   

Vanwelkenhuysen Frank  x  

http://straat.net/
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Somers Ronny  x  

Ceurstemont Claudia  x  

Spiessens Luc  x  

Bradt Maaike x   

Meeus Georges x   

De Laet Marc x   

Van Lerberghe Jan x   

Oner Murat x   

Reyntiens Griet x   

Eeraerts Kevin  x  

Eeraerts Michel  x  

Moens Anita x   

Kennes Rudi x   

Ugurlu Seney  x  

Deloof Sofie  x  

Moerenhout Ronald x   

De Smedt Dirk   x 

Van Aken Lars  x  

Hermans Irene  x  

Serrien Thierry x   

Steenackers Carla x   

Van kerckhoven Nick (1ste 

stemmer) 

x   

De Wit Marina  x  

Voorzitter  x  

    

Totaal stemmen 13 13 1 

 

De voorzitter concludeert dat de motie als verworpen moet worden beschouwd. 

 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Betreffende de heraanleg van de verkeerswisselaar A12 – N16 – N17. 

 
Omdat ik niet graag het verwijt krijg onjuiste en achterhaalde informatie te verspreiden en je 
alvast in de Vlaamse planologie al eens door de bomen het bos niet meer ziet, zou ik willen vragen 
wat de stand van zaken is betreffende de heraanleg van de verkeerswisselaar A12 / N16 / N17.  
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Het laatste wat ik hieromtrent vond was een artikel uit oktober 2016 waarin onze schepen voor 

verkeer dit aankondigde en in dezelfde maand een parlementaire vraag van Koen Van den Heuvel, 
burgmeester van buurgemeente Puurs. Uit het antwoord op zijn vraag bleek dat de 
verkeerswisselaar nog in de studiefase zat.  
Onze vraag 

 
1. Wat is nu de stand van zaken betreffende de verkeerswisselaar A12 / N16 / N17? 

Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
Dat het om een lang verhaal gaat. Er zijn heel wat plannen gemaakt zowel voor de zijde 
Willebroek als Puurs. Die kosten allen veel te veel zodat men denkt aan een light versie. 
Dit dossier zit m.a.w. nog steeds in studiefase.  

 AWV bekijkt momenteel om in een korte termijnplanning ( +- 3 jaar) aanpassingen te 
kunnen doen die de verkeersituatie al kunnen verbeteren.  
Veel hangt af van de komst van de tramlijn. 
Ons bestuur is hiervan grote voorstander omdat dit al voor verzachting en verbetering 

van ontsluiting van onze gemeente gaat zorgen.  
 

 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Controle op het respecteren van de maximumsnelheid 
 

Bewoners van verschillende straten in Willebroek klagen over het niet respecteren van de 
maximumsnelheid door het autoverkeer in onze gemeente. In bepaalde straten, bijvoorbeeld de 
Captain Trippstraat waarin ik zelf woon, respecteren ook de autobussen van De Lijn de 
snelheidslimieten niet. In combinatie met verkeersdrempels zorgt dit ervoor dat de huizen 
werkelijk daveren als een bus voorbijrijdt.  
 
In onze optiek zouden we beter in alle woonwijken en centra de cultuur van 30 per uur toepassen. 

Voetgangers en fietsers moeten in een veilige en aangename gemeente extra beschermd worden.  
De snelheidsaanduidingen die op sommige wegen aanwezig is, vinden we een goede preventieve 
maatregel, die in vele gevallen z’n vruchten afwerpt. Maar natuurlijk is er op andere plaatsen ook 
controle nodig. Daarom:  
 
Onze vragen 

 
1. Hoeveel snelheidscontroles gebeurden het voorbije jaar in de straten die tot een zone-30 

behoren? Hoeveel snelheidsduivels werden betrapt? 
2. Hoeveel snelheidscontroles gebeurden het voorbije jaar in de straten die tot een zone-50 

behoren? Hoeveel snelheidsduivels werden betrapt? 
3. Hoeveel snelheidsmeters die de bestuurders aangeven hoe snel ze rijden, staan er in onze 

gemeente? Op welke plaatsen?  

4. Is het college bereid de maximumsnelheid van 30 per uur in alle woonwijken en 
centrumstraten in te voeren?  

 

Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 

 Willebroek Aantal van 

plaats 

Som van 

aantal 
manuren in 
uren 

Som van 

aantal gecontr. 
voertuigen 

Som van 

Aantal 
pv's 

1. DETAIL ZIE BIJLAGE 

ZONE 
30 

ALGEMEEN 
TOTAAL: 

61 76:15 11983 1619 

2. DETAIL ZIE BIJLAGE 

ZONE 

50 

ALGEMEEN 

TOTAAL 

168 185:05 41867 2526 
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3. In onze gemeente staan er momenteel 9 vaste snelheidsmeters. Onze politiezone 

beschikt momenteel over 21 mobiele snelheidsmeters en 8 systemen van 
tellussen die veelal gebruikt worden voor divers onderzoek en tijdelijke inzet bij 
bijvoorbeeld meldingen van burgers en/of bestuur.  
 

4. Onze diensten hebben momenteel een plan uitgewerkt voor heel onze gemeente 
om een algemeen ritme van snelheidszones in 30-50-70 km/u te implementeren. 
Het is nog een kwestie van goedkeuring en uitvoering om dit plan te realiseren 
zoals dit is opgenomen in het beleidsplan. 

 
Op de vraag van het raadslid waarom in bepaalde straten zoals de Capt. Trippstraat, 
geen controles worden uitgevoerd antwoordt de schepen dat door verkeersdrempels de 

meetafstand te beperkt is.  
Er is ook te weinig ruimte, zeker wanneer aan beide zijden van de straat kan worden  
geparkeerd. Ook de snelheidsmeter verborgen in een vuilbak kan daar niet worden 
geplaatst. 
 

 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Het Willebroekse voetbal en de jeugdopleiding Vaartland 
 
Het is een boerenjaar voor het voetbal in onze gemeente: Willebroekse SV werd onlangs kampioen 

in Derde Provinciale en FC Blaasveld blaast 50 kaarsjes uit. Als je er binnenkort het WK bijrekent – 
natuurlijk onze gemeente overstijgend, dan kan je er gif op innemen dat zich bij de aanvang van 
het nieuwe voetbalseizoen weer vele nieuwe spelers zullen aandienen.  
 
In onze gemeente startte in 2012 het veelbelovende samenwerkingsproject ‘Jeugdopleiding 
Vaartland’. Het bracht alvast met zich mee dat je flink wat kinderen en jongeren in trainingspakjes 
met dat opschrift ziet rondlopen. In de eerste jaren nam het aantal jeugdteams ook exponentieel 

toe. Maar daarnaast is onze indruk dat buiten het heel occasioneel uitwisselen van spelers om een 

ploegje aan te vullen, er weinig gecoördineerde samenwerking is. Enkele illustraties: er is geen 
sprake van een regelmatig overleg tussen jeugdcoördinatoren en /of – trainers, er is geen 
uitwisseling van expertise, de filosofie van ‘plezier in het spel’ wordt niet of onvoldoende bewaakt. 
Daarnaast is er ook het feit dat met name de jeugdopleiding van Willebroekse SV substantieel 
meer spelertjes aantrekt uit een kansarme omgeving.  

 
Volgens Groen Willebroek kan het gemeentebestuur de samenwerking aanzwengelen door een 
regisserende rol op te nemen. Daarnaast wordt de steun voor verschillende clubs best 
proportioneel verdeeld. Tot slot zijn wij ook voorstander van het in het leven roepen van een 
sociale projectsubsidie voor clubs die met een aanzienlijk aantal kinderen en jongeren uit kansarme 
omgeving werken.   
 

Onze vragen 
 

1. Voert het gemeentebestuur (nog) op enige manier een coördinerende of regisserende rol 
bij de Jeugdopleiding Vaartland?  

2. Wat is de stand van zaken betreffende het zoeken naar een plaats voor en het inrichten 

van een Jeugdcentrum voor de Jeugdopleiding Vaartland?  
3. Welke steun krijgen de verschillende voetbalclubs in de gemeente (FC Blaasveld, VK 

Heindonk, Sporting Tisselt en Wilebroekse SV) van het gemeentebestuur? In welke vorm 
(terrein, rekening verlichting, …)?  

4. Is het gemeentebestuur bereid een sociale projectsubsidie in het leven te roepen om clubs 
die met een aanzienlijk aantal kansarme kinderen en jongeren werken, in enige mate 
tegemoet te komen?  
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Schepen Ronny Somers antwoordt: 

 

Inleiding: 

Eerst en vooral even terug gaan in de geschiedenis om het belang enerzijds en het 
succes anderzijds van jeugdopleiding Vaartland in de verf te zetten. Jeugdopleiding 
vaartland heeft zowel op kwantitatief vlak als op kwalitatief vlak een enorme 
vooruitgang geboekt op 5 seizoenen. 
 
 

 
Antwoorden op de vragen: 
 
1. Momenteel is er geen echte coördinerende rol meer, de clubs nemen de zelfsturende 

rol hierin op en vervult de gemeente, waar nodig, nog wel een bemiddelende rol op. 
Hoe goed het resultaat van de samenwerking ook mag zijn, samenwerking met 3 
verenigingen is niet altijd even gemakkelijk. We merken nog regelmatig dat 

clubbelangen en belangen van de jeugdopleiding elkaar soms kruisen. Vanuit het 

gemeentebestuur proberen we op vraag van eventueel een club hier bemiddelend op 
te treden.  
Van bij het begin van het project was het de bedoeling om binnen het tijdsperspectief 
van 3 tot 5 jaar de jeugdopleiding zelfstandig te laten functioneren. Met de oprichting 
van het bestuur Vaartland (vorig jaar) werd dit gerealiseerd.  
 

2. Bij de opmaak van het meerjarenplan is er gekozen om het voorstel om op de 
terreinen ter hoogte van de Breendonkstraat (waar WSV zit) een onafhankelijk 
centraal jeugdopleidingscomplex te bouwen niet op te nemen. Dit omwille van 
enerzijds juridische redenen anderzijds omwille van budgettaire keuzes. Het grootste 
obstakel voor het complex in de Breendonkstraat ,waar WSV nu gehuisvest is, zit 
momenteel nog steeds onder curatele en zolang dit het geval is, kunnen/mogen we 

hier geen ingrepen doen.  
 
Wel hebben we van bij het begin van jeugdopleiding Vaartland gesteld, dat wanneer 
de samenwerking goed loopt en de kwaliteit van de jeugdopleiding verhoogt, we er 

ook mee zouden voor zorgen dat de kwaliteit van de accommodatie zal verbetert 
worden. Daarom hebben we een dossier ingediend bij de Vlaamse administratie voor 
de aanleg van een kunstgrasveld. Voorwaarde was wel dat de 3 clubs zelf zouden 

besluiten op welke accommodatie het kunstgrasterrein zou aangelegd worden. De 3 
clubs hebben toen gekozen voor de accommodatie van Tisselt om 2 redenen: Tisselt 
ligt het meest centraal van de 3 clubs en had op dat moment het meest aantal 
jeugdspelers in competitie.  
 
Dat er in de toekomst een onafhankelijk jeugdcentrum dient te komen of we 
eventueel nog een 2de of 3de kunstgrasveld dienen aan te leggen, kan best deel 

uitmaken van de volgende meerjarenplanning en in overleg met de 3 clubs besloten 
worden. 
 
3. De steun die de clubs krijgen is op te delen in 2 categorieën:  

 accommodatie 
 werking 

De werking wordt gesubsidieerd via het subsidiereglement dat van toepassing is voor 
alle sportverenigingen, er zijn geen andere vormen van financiële ondersteuning. 
De ondersteuning op vlak van accommodaties zijn afhankelijk van de wijze waarop 
de accommodatie in het verleden is toegekend aan de vereniging, via erfpacht, recht 
van opstal, huur of andere constructies. 

 Sporting Tisselt: recht van opstal  
 VK Heindonk: recht van opstal 

 FC Blaasveld: huurovereenkomst ter waarde van 552,50 euro/maand  
(basishuurprijs: 500 €/maand. Dit wordt jaarlijks aangepast aan de 
gezondheidsindex. Het recht van gebruik werd verleend voor een periode van 
15 jaar, ingaande vanaf 1 juli 2010.)  

 Willebroekse SV: recht van opstal, maar momenteel nog onder curatele 
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Alle infrastructurele ingrepen bij clubs met een recht van opstal gebeuren via het 

subsidiereglement infrastructuur. Enkel het kunstgrasveld werd via middelen van de 
Vlaamse overheid en eigen middelen aangelegd volgens de projectvoorwaarden voor 
subsidiëring enerzijds en een onderdeel vormde – zoals boven beschreven – binnen 
het project Vaartland.  

FC Blaasveld vormt met het huurcontract een uitzondering. Momenteel wordt daar 
nog de verlichting geplaatst op de duivelveldjesvelden als verlengstuk van de aanleg. 
Als die ingreep beëindigd is, zijn alle verplichtingen als huisbaas nagekomen.  
Verder komt de gemeente nergens tussen in de werkingsmiddelen op vlak van 
energie, water, …. Alle clubs met buiteninfrastructuur zijn hiervoor zelf 
verantwoordelijk. 
 

4. Momenteel is reeds binnen het bestaande subsidiereglement voorzien dat 
verenigingen extra middelen kunnen genereren met het oog op het verhogen van de 
toegankelijkheid 
van en diversiteit binnen een sportvereniging. Zij kunnen dit doen door in te zetten 
op drempelverlagende sportinitiatieven voor specifieke doelgroepen of door 

structureel een integrale werking te ontplooien voor specifieke doelgroepen.  

 
Voorbeelden van de specifieke doelgroepen zijn: 

 sportspecifiek aanbod voor mensen met beperking  
 inschrijven in het principe van de vrijetijdspas  
 gereduceerd tarief naargelang doelgroep, leeftijd, inkomen, of andere  
 voorzien van reductie bij gezinsleden  
 andere initiatieven hieromtrent (afbetalingsplan, tweedehandsmateriaal) 

 aantal aangesloten leden uit specifieke doelgroepen  
 

Het raadslid wil bij het antwoord op de 3de vraag erop wijzen dat bij de goedkeuring van 
het lichtplan van Eandis beloofd is de facturen van de clubs te betalen.  
 
De burgemeester antwoordt hier op dat men niet gezegd heeft dat men de 
verbruiksfacturen zou betalen maar wel ook de verlichting van de clubs zou kunnen 

worden vervangen door LED verlichting. 

 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

 
Verkaveling Dorpsstraat – De Kebbingen 
 
Groen Willebroek stelde tijdens de gemeenteraad van 23 januari 2018 voor om onze gemeente tot 
Het college keurde een paar maanden terug de verkavelingsaanvraag voor de uitbreiding van De 
Kebbingen II bij de Doprsstraat in Blaasveld goed. Vorige maand verleende de gemeenteraad 
goedkeuring aan het wegtracé. In de communicatie rond deze verkaveling is steeds sprake van een 

gemeentelijk verkavelingsproject. Nochtans zijn enkele van de te verkavelen loten eigendom van 
een privépersoon.  
 
Onze vragen 
 

1. Moet er eigenlijk geen sprake zijn van een privaat-publieke samenwerking?  
2. Of is het gemeentebestuur nog van plan de loten die thans eigendom zijn van een 

privépersoon via de IVA INNOVA aan te kopen?  
 

Schepen Tinneke Huyghe antwoordt dat zij zich zou kunnen beperken tot 2 maal nee: 

 

1./ Hier  is geen sprake van een PPS (publiek-private samenwerking). Een  PPS is een 
samenwerkingsverband waarin de publieke en de private sector, met behoud van hun 
eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren om een 
meerwaarde te realiseren. In dit soort samenwerkingsverbanden is de rol van de private 
partner het aanleveren van innovatieve know-how , financiële inbreng en of het 
aanleveren van een totaaloplossing bijvoorbeeld  onder de vorm van een DBFM-formule 
(Design, Build, Finance & Maintainance). 
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In casu gaat het hier over een ingesloten grondperceel dat slechts een aandeel 
heeft van +/- 10 % in de totale ontwikkelbare oppervlakte (2 percelen op een 
totaal van 18). Het is een gangbaar feit dat zulke ingesloten of aan de rand 
gelegen percelen mede opgenomen worden in het groter geheel van een geplande 

verkaveling. Op dat vlak zijn er precedenten, o.a. bij de ontwikkeling van de site 
De NAeyer. 
  
In dit geval werd bij het vooronderzoek van de verkaveling aan betrokken 
particuliere grondeigenaar gevraagd of hij aan de verkaveling  wenste deel te 
nemen;  deze vraag werd door de grondeigenaar positief beantwoord. 
  

De grondeigenaar zal financieel instaan voor zijn aandeel in de aanleg der wegen 
en infrastructuur à rato van het ontwikkelbaar deel binnen de volledige 
verkaveling. Met de grondeigenaar wordt een overeenkomst afgesloten houdende 
de verdeling van de kosten en aanrekening in de ontwikkeling. Aan de hand van 
voormelde overeenkomst  zal de aannemer, belast met de uitvoering van de 

verkaveling,  rechtstreeks het aandeel in de kosten aanrekenen en factureren aan 

de grondeigenaar. 
Indien men de grondeigenaar nu niet betrekt zou geen openbaar domein worden 
overgedragen en zou betrokkene later eventueel zonder bij te dragen in de kosten 
van de wegenis kunnen aansluiten. 

  
2./ De betrokken 2 percelen zullen niet aangekocht worden door de gemeente/IVA 
INNOVA. De grondeigenaar zal de percelen gelegen op zijn eigendom zelf beheren of 

verkopen. De eventuele delen gelegen in toekomstig openbaar domein , nu gelegen op 
het eigendom van betrokken eigenaar zullen ingevolge het gemeentelijk bouwreglement 
gratis aan de gemeente worden afgestaan (na oplevering wegenis en infra). 
  

 

De voorzitter sluit de vergadering te 21 uur. 

 

 

 

 

 

Herman Bauwens Eddy Moens 

Algemeen Directeur Voorzitter 

 

 


