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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 23 mei 2017  

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, Griet Reyntiens, 
Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, Anita Moens, Rudi Kennes, Bart Tas, 
Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Ronald Moerenhout, Dirk De Smedt, Lars 
Van Aken, Thierry Serrien, Irena Hermans, Carla Steenackers, 
raadsleden. 
 
Herman Bauwens, secretaris 
 
Afwezig geëxcuseerd: Murat Oner, Herman Moeremans, raadsleden 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering 

ICT 

2. Algemene vergadering Cipal DV - 16 juni 2017 - aanduiding vertegenwoordiger en 
vaststelling mandaat vertegenwoordiger. 

Financiën 

3. indirecte belasting voor dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere meldingen en 
vergunningen inzake stedenbouw en milieu 

4. Budgetwijziging 2017 kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek 

Bouwen en wonen 

Lokale economie 

5. Gemeentelijk  handelskernversterkend subsidiereglement 

Openbare werken 

6. Pidpa - Statutaire Jaarvergadering - 19 juni 2017 

Milieudienst 

7. IVAREM - Algemene Vergadering 2 juni 2017 
8. Aanpassing contantbelasting grofvuil en PMD-zakken 
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Ruimtelijke ordening 

9. Beslissing tot aanwijzing van gemeentelijke omgevingsambtenaren in het kader van de 
invoering van omgevingsvergunningen, ter vervanging van stedenbouwkundige 
vergunningen en milieuvergunningen. 

IVA Innova 

10. Definitieve vaststelling afschaffing buurtweg nr. 20 atlas Willebroek - RCT Stevedoring 
11. Toewijzing en verkoop lot 2 verkaveling Molenweg laatste fase 

Leven en reizen 

Burgerteam 

12. Burgerzaken - Algemene vergadering Pontes 14 juni 2017 
13. Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

14. Samenwerkingsovereenkomst lage emissie zone (LEZ) 
 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

15. Bijkomende punten 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
25 april 2017, mits rekening te houden met het toevoegen van artikels 2 en 3 :  
 
 

Punt 8 – Bouwen en wonen – Openbare werken – IVERLEK – Algemene vergadering 
tevens jaarvergadering 16 juni 2017 - Agenda 
 
Besluit 
 
De gemeenteraad beslist :  
 
Artikel 1:  
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda (zie bijlage) van de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van Iverlek van 16 juni 2017, houdende: 
 

1. Statutenwijzigingen: 
a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris 

met staat van activa en passiva per 31 december 2016 – in het kader van artikel 413 
wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel 

b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 
c. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke 

akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen. 
2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit 

warmte 
3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het 

boekjaar 2016 
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, 

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

bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016 
6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Iverlek aan Eandis 

System Operator cvba en Fluvius cvba 
7. Statutaire benoemingen 
8. Statutaire mededelingen. 

 
Artikel 2 : 

a. Zijn goedkeuring te hechten aan de uitbreiding van de aansluiting van de gemeente/stad 
tot de activiteit warmte bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek:  

b. in het kader van punt a. de beheersoverdracht te verrichten met het oog op de ontwik-
keling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet 
zelf geproduceerde warmte op haar grondgebied in het kader van de doelsomschrijving 
van de Opdrachthoudende vereniging; deze beheersoverdracht is steeds herroepbaar 
zonder recht op schadevergoeding voor de opdrachthoudende vereniging Iverlek of haar 
deelnemers, onverminderd statutaire bepaalde vergoedingen in geval van overneming 
van installaties op basis van de uitoefening van een recht van voorkeur; 
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c. ingevolge de beslissingen genomen in de punten a. en b. de aanleg van het warmtenet en 
de distributie van de warmte tot bij de verbruikers toe te vertrouwen aan de netbeheerder 
Iverlek die door middel van haar exploitatiemaatschappij Eandis System Operator cvba 
hiervoor een beroep zal doen op haar filiaal Warmte@Vlaanderen onder opschortende 
voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingings-
autoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen; 

d. de inbreng die de gemeente/stad gedaan heeft overeenkomstig artikel 9 van de statuten 
van Iverlek uit te breiden tot de activiteit warmte; 

 
Artikel 3 : 
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek; 
 
Artikel 4: 
De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 16 juni 2017, 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 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 de opdrachthoudende vereniging 
IVERLEK, ter attentie van het secretariaat. 
 

 

ICT 

2. Algemene vergadering Cipal DV - 16 juni 2017 - aanduiding vertegenwoordiger en 
vaststelling mandaat vertegenwoordiger. 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Betreft : aanduiding vertegenwoordiger en vaststelling mandaat vertegenwoordiger gemeente op de 
algemene vergadering van Cipal DV op vrijdag 16 juni 2017. 

 

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 14 april 2014; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van Cipal; 
 
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger en 
één of meer plaatsvervanger(s) kan aanduiden; 
 
Het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2014 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van de 
gemeente op de algemene vergaderingen van CIPAL voor de rest van de legislatuur; waarbij als 
vertegenwoordiger werd aangeduid de heer Frank Vanwelkenhuysen, schepen, Ploegstraat 47 – 2830 
Willebroek, Tel. 0497/268769, met als plaatsvervanger mevrouw Tinneke Huyghe, schepen, 
Klaterstraat 10, 2830 Willebroek, Tel. 0486 20 62 26.; 
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Adviezen - argumenten 

Gelet op de oproeping van 26 april 2017 tot de algemene vergadering van Cipal van 16 juni 2017 met 
de volgende agendapunten: 
 

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

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten 

op 31 december 2016 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, 

afgesloten op 31 december 2016 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2016 
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
8. Rondvraag 
9. 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 

Niet van toepassing. 

 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1:  
Als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van Cipal wordt, voor de 
resterende duur van de legislatuur 2013-2018, aangeduid: de Frank Vanwelkenhuysen, schepen, 
Ploegstraat 47 – 2830 Willebroek, Tel. 0497/268769, e-mail frank.vanwelkenhuysen@willebroek.be 
met als plaatsvervanger mevrouw Tinneke Huyghe, schepen, Klaterstraat 10, 2830 Willebroek, Tel. 
0486 20 62 26.;e-mail Tinneke Huyghe@willebroek.be 
 
Artikel 2:  
De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 16 juni 2017 worden goedgekeurd. 
 
Artikel 3:  

De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal 
van 16 juni 2017 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 4:  
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. 
 

 
 

mailto:frank.vanwelkenhuysen@willebroek.be
mailto:Huyghe@willebroek.be
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Financiën 

3. indirecte belasting voor dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere meldingen 
en vergunningen inzake stedenbouw en milieu 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de gemeenteraad van 16 december 2014 zijn de reglementen belasting op de aanvragen tot of 
melding van het exploiteren, veranderen of overnemen van hinderlijke inrichtingen en belasting op de 
handelingen die vallen onder de vergunningsplichtige en meldingsplichtige handelingen zoals 
beschreven in de Vlaamse codex voor ruimtelijke ordening voor de periode beginnend 1 januari 2015 
en eindigend 31 december 2019 goedgekeurd. 
 

Feiten en context 

Milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen worden in een omgevingsvergunning geïntegreerd. 

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een vergunningsplichtig project. Met een vergunningsplichtig 

project bedoelt men de projecten onderworpen aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening 

(stedenbouwkundige handelingen en verkavelingen van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van 

ingedeelde inrichtingen en activiteiten). De omgevingsvergunning geldt niet alleen in gemengde gevallen 

waarbij nu een milieu- en een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Met de komst van de 

omgevingsvergunning verdwijnen de milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning en de 

verkavelingsvergunning volledig. 

 

De belastingreglementen belasting op de aanvragen tot of melding van het exploiteren, veranderen of 

overnemen van hinderlijke inrichtingen en belasting op de handelingen die vallen onder de 

vergunningsplichtige en meldingsplichtige handelingen zoals beschreven in de Vlaamse codex voor 

ruimtelijke ordening  worden bij de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning op 1 juni 2017 vervangen 

door het belastingreglement indirecte belasting voor dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere 

meldingen en vergunningen inzake stedenbouw en milieu. 

 

De procedure voor de omgevingsvergunning is uitgetekend in het omgevingsvergunningendecreet en het 

uitvoeringsbesluit. Omdat het behadelen van meldingen en aanvragen in het kader van het 

omgevingsvergunningendecreet (en daarmee vergelijkbare procedures inzake ioniserende stralingen en 

springstoffen) een aanzienlijke inzet vergt van de gemeentelijke middelen is het billijk deze inzet door te 

rekenen aan degene op wiens initiatief en wiens voordeel de melding- en vergunningsprocedures worden 

doorlopen. 

 

Verzoek tot uitstel inwerkingtreding omgevingsvergunning is ingediend op 3 februari 2017 aan het 

departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. 

 

Het college van burgemeester en schepenen zal de bepalingen van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening 

en het Milieuvergunningendecreet en hun uitvoeringsbesluiten die geldig waren op 22 februari 2017 blijven 

toepassen op de aanvragen en meldingen die bij haar worden ingediend tot 1 juni 2017. 
 
Het nieuwe reglement indirecte belasting voor dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere 
meldingen en vergunningen inzake stedenbouw en milieu is opgesteld door de milieudienst. In bijlage 
is het advies van de milieudienst, alsmede het nieuwe reglement toegevoegd. 
 

Juridische grond 

Gelet op het gemeentedecreet van 30 mei 2008 
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Adviezen - argumenten 

 
De financiële dienst stelt voor het belastingreglement indirecte belasting voor dossierkosten bij 
omgevingsvergunningen en andere meldingen en vergunningen inzake stedenbouw en milieu voor de 
periode beginnend 1 juni 2017 en eindigend 31 december 2019 goed te keuren.  
 

Besluit: 

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

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Marc De Laet, Jan Van Lerberghe, Anita Moens, Rudi 
Kennes, Bart Tas, Carla Steenackers 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Thierry Serrien 

Artikel  1: De gemeenteraad keurt het belastingreglement  indirecte belasting voor dossierkosten bij 
omgevingsvergunningen en andere meldingen en vergunningen inzake stedenbouw en milieu voor de 
periode beginnend 1 juni 2017 en eindigend 31 december 2019 goed; 
 
 

4. Budgetwijziging 2017 kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Volgens het decreet van 7 mei 2004 moet  de gemeenteraad zich uitspreken over de goedkeuring van 
de meerjarenplannen en van de budgetten. 
 
Feiten en context 
 
De ingediende budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint Niklaas groot-Willebroek worden ter 
goedkeuring voorgelegd aan het College en de Gemeenteraad. 
 
Juridische grond 
 
De gemeenteraad is gehouden goedkeuring te geven over de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek 
Sint-Niklaas groot-Willebroek door het decreet van 7 mei 2004 artikels 41 tot 44 en 45 tot 50. 
 
Adviezen – argumenten 
 
Aanbevelingen 
 
Budgetwijziging 2017 Sint-Niklaas groot-Willebroek 
 
Gunstig advies. 
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit het volgende goed te keuren :  
 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint Niklaas groot-Willebroek 
goed. 
 

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

Bouwen en wonen 

Lokale economie 

5. Gemeentelijk  handelskernversterkend subsidiereglement 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Niet van toepassing. 
 

Feiten en context 

In 2015 werd een strategisch commercieel plan voor detailhandel in Willebroek opgemaakt. 
De vertaling van dit plan naar actieplannen en budgetten gebeurde in de loop van 2016. 
 
Voor de periode 2017 blijkt na infosessie van VVSG dat er oproep premiestelsel komende is vanuit 
Vlaanderen – Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Een gemeente kan voorstel indienen 
bij VLAIO voor cofinanciering van een gemeentelijk subsidiereglement kernwinkelgebied. 
Zie bijlage 1 voor meer informatie omtrent premie-oproep. 
 
Op basis van de oproep en de voorziene budgetten in de meerjarenplanning werkt de dienst lokale 
economie in het voorhaar 2017 een aangepast subsidiereglement uit. 
Zie bijlage 2 voorstel subsidiereglement. 
 

Juridische grond 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikels 42 tot 43 betreft de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. 
 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57 betreft de 
bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen. 
 
Strategisch commercieel plan voor de detailhandel in Willebroek. 
 
Collegebeslissing van 6 februari 2015 betreft finaal rapport strategisch commercieel plan. 
 
Meerjarenplanning 2017-2020 economie goedgekeurd in gemeenteraad van 20 december 2016. 
 
Oproep premie-stelsel kernwinkelgebied 2017 vanuit Vlaanderen, Agentschap Innoveren en 
Ondernemen. 
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Collegebeslissing van 5 mei 2017 betreft indienen aanvraag tot Vlaamse cofinanciering bij Vlaamse 
Overheid – Agentschap Innoveren en Ondernemen n.a.v.: oproep premiestelsel kernwinkelgebied 
2017. 
 
Het ontwerpdossier werd ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen in de zitting van 5 mei 2017. 
 

Adviezen - argumenten 

In de actieplannen/exploitatiebudget van economie is er vanaf 2017 subsidie voorzien voor: 
- Proactief aantrekken van winkels in het gewenste marktsegment (2017-2019) 
- Stimuleren van starters (2017-2019) 
- Aanpakken van de kwaliteit van gevels (2017-2020) 

 
Om zo veel mogelijk kans te maken op cofinanciering/steun van Vlaanderen – Agentschap Innoveren 
en Ondernemen is het aangewezen ons subsidiereglement wat aan te passen aan de premie-oproep. 
We stellen voor om een premie voor her lokalisatie van bestaande handelszaken buiten het 
kernwinkelgebied naar het kernwinkelgebied erin op te nemen. 
 
Een eventuele selectie door Vlaanderen – Agentschap Innoveren en ondernemen brengt mogelijk nog 
een aanpassing van het reglement en/of aanpassing/verschuiving van de budgetten met zich mee. 
Er dient ook gekeken te worden naar toepassing/succes van het subsidiereglement om eventuele 
aanpassingen door te voeren. 
 
Adviezen werden aan betrokken diensten (financiële dienst, communicatiedienst en ruimtelijke 
ordening) gevraagd op 30 maart 2017: 
Gunstig mits bemerkingen. 
 
Advies aan Willebroek Winkelhart en Unizo werd gevraagd op 6 april 2017: 
Gunstig mits bemerkingen. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

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

Subsidie Actieplan AR 2017 2018 2019 2020 

Starters LEEF005007003 6493000 €12000 €12000 €12000 - 

Her lokalisatie/verhuis-winkels 
aantrekken in juiste 
marktsegment 

LEEF005007002 649200 €10000 €12500 €12500 - 

Gevelrenovatie LEEF005008005 649200 €10000 €10000 €10000 €10000 

 
Goedkeuring van het subsidiereglement en eventuele steun vanuit Vlaanderen kan mogelijk een 
aanpassing/verschuiving van de nodige kredieten op beleidsdoelstelling LEEF005 (voor 2017-
2019/2020) met zich meebrengen. Dit hangt ook af van het succes van het subsidiereglement. 
 
Communicatie 
Bij cofinanciering vanuit Vlaanderen dient het ingediende communicatieplan en de 
communicatieverplichtingen gerespecteerd te worden. 
 

Communicatie O nvt X intern X extern 

Budget voorzien O nvt Actiepl Actie 

Advies com. Dienst O nvt O ja → zie bijlage 
communicatieplan 

O nee 
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit 
 
Artikel 1 
Het gemeentelijk subsidiereglement gemeentelijk handelskernversterkend subsidiereglement goed te 
keuren zowel inhoudelijk als financieel. 
 
 

Openbare werken 

6. Pidpa - Statutaire Jaarvergadering - 19 juni 2017 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Door PIDPA wordt ons bestuur met aangetekend schrijven ontvangen op 26 april 2017 uitgenodigd 
voor de Statutaire Jaarvergadering  die plaats heeft op maandag 19 juni 2017 te 11u00 op het 
administratief hoofdkantoor, Desguinlei  246 te 2018 Antwerpen. 
 

Feiten en context 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging PIDPA; 
 
Volgende punten staan geagendeerd : 
 

1. Nazicht van de volmachten/ raadsbesluiten voor de afgevaardigden 
2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2016 
3. Verslag van de commissaris over het jaar 2016 
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 
5. Decharge te verlenen aan de bestuurders en commissaris 
6. Benoeming(en) 
7. Verlenging lidmaatschap Synductis cvba 
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

 

Juridische grond 

 Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 

 Art. 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde op de 
algemene vergadering dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering 

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

 Art. 22 van de statuten van Pidpa 

 Art. 19 tot en met 26  en Art. 42 van het gemeentedecreet in verband met de vergaderingen 
en de beraadslagingen van de gemeenteraad 

 De gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013, houdende de aanduiding van de 
vertegenwoordigers. 

 De gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2014 waarbij de vertegenwoordiger en de vervanger 
van ons bestuur werden aangeduid voor de duur van de legislatuur,  tot en met  31 december 
2018 
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Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

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

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Jan Van Lerberghe, Griet 
Reyntiens, Anita Moens, Rudi Kennes, Bart Tas, Carla Steenackers 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Vlaams Belang stemmen voor: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

Artikel 1:  
Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2016, de jaarrekening over het boekjaar 2016 en 
het verslag van de commissaris worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2:  
Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2016, wordt 
goedgekeurd. 
 
Artikel 3 :   
De verlenging van het lidmaatschap Synductis cvba wordt goedgekeurd 
 
Artikel 4:  
Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 19 juni 
2017, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de voorgestelde benoeming(en) goed te 
keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van 
de agendapunten van deze algemene vergadering.  
 
Artikel 5:  
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal 
onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 
 
 

Milieudienst 

7. IVAREM - Algemene Vergadering 2 juni 2017 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Ons bestuur werd met  aangetekend schrijven van IVAREM, ontvangen op 19 april 2017 uitgenodigd 
op de Algemene Vergadering van vrijdag 2 juni 2017 om 17u30. De vergadering zal plaats hebben in 
Gemeenschapscentrum De Nestel, Buisstraat 19C, Sint – Amands. 
 

Feiten en context 

Punten op de agenda: 
 

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

afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 
3. Vaststelling definitieve bijdragen voor het afgelopen boekjaar 
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4. Goedkeuring jaarrekening 2016 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam 
afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 

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

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

6. Aanstelling commissaris 
7. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
8. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van de intergemeentelijke 

vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 2 juni 2017. 
 
Vertegenwoordigers, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013: 

- Sofie Deloof – raadslid 
- Michel Eeraerts – raadslid 
- Herman Moeremans - 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;  

 Omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, 
betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking;  

 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; 

 Het lidmaatschap van de gemeente van de intergemeentelijke vereniging IVAREM;  

 De gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013, houdende de aanduiding van de 
vertegenwoordigers. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

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

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Jan Van Lerberghe, Griet 
Reyntiens, Anita Moens, Rudi Kennes, Bart Tas, Carla Steenackers 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Vlaams Belang stemmen voor: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

Artikel 1:  
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 2 juni 2017. 
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Artikel 2: 

De gemeenteraad verleent aan zijn afgevaardigde, Sofie Deloof, in de algemene vergadering van 2 
juni 2017 van de intergemeentelijke vereniging IVAREM het mandaat om te beraadslagen en te 
beslissen overeenkomstig voormeld besluit.  
 
Artikel 3:  
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
 
 

8. Aanpassing contantbelasting grofvuil en PMD-zakken 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

IVAREM voorziet dit jaar op al zijn recyclageparken een pers met weegsysteem voor de inzameling van 
grofvuil. De tarifering van grofvuil zal dan kunnen gebeuren op basis van het aangeboden gewicht in 
plaats van het aangeboden volume. 
De raad van bestuur van IVAREM heeft op 20/01/2017 voorgesteld de contantbelasting voor het 
aangeboden grofvuil op de recyclageparken vast te leggen op 0,30,EUR per kg met een minimum van 
3 EUR per weging 
 

Feiten en context 

Het huidige tarief bedraagt 10 EUR per 0,25 m3. Het gemiddelde gewicht van een afgevoerde container 
los (niet-geperst) grofvuil bedraagt 4,6 ton voor een container yan 38 m3. Met een gemiddelde 
vullingsgraad van 90 % bedraagt degemiddelde dichtheid 4,6 ton/34,2 m3 = 0,135 kg per m3. Een tarief 
van 40 EUR per m3 (of 135 kg) komt overeen met 0,296 EUR of afgerond 0,30 EURper kg. Het betreft 
dus geen tariefverhoging maar wel een andere manier van tarifering. 
 
Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van burgers om PMD-zakken aan te kopen op het 
recyclagepark, hebben we deze ook reeds opgenomen in de lijst van aan te kopen artikelen. 
 

Juridische grond 

Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 170, §4;  
 
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 42 en 43.§2.15°;  
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen;  
 
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen, inzonderheid artikel 26, en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot instelling van het “uitvoeringsplan 
voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval “; 
 
Gelet op de gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen;  
 
Gelet op de beheersoverdracht die de gemeente heeft verleend aan de intergemeentelijke vereniging voor 
duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM). 
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Adviezen - argumenten 

Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van burgers om PMD-zakken aan te kopen op het 
recyclagepark, hebben we deze ook reeds opgenomen in de lijst van aan te kopen artikelen. 
 
Het gaat niet om een tariefverhoging, maar een andere manier van tarifering, die ons inziens eerlijker is, 
aangezien men enkel betaalt voor het aantal kg aangeboden afval in plaats van op een geschat volume. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Er worden geen financiële effecten verwacht. 
 

Besluit: 

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

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Jan Van Lerberghe, Griet 
Reyntiens, Anita Moens, Rudi Kennes, Bart Tas, Carla Steenackers 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Vlaams Belang stemmen tegen: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Thierry Serrien 

 
Artikel 1 
Goedkeuring te hechten aan het voorstel tot aanpassing van de contantbelasting als volgt: 
 
Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 
 
Artikel 3 - De hieronder vermelde contantbelasting is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt 
van de intergemeentelijke dienstverlening inzake het inzamelen van volgende afvalfracties op het 
recyclagepark: 
 

a) GROFVUIL 
- grofvuil (per gewicht) 
 
- grofvuil (per volume) * 
     - zetels en zitbanken 
     - overige grofvuil 

30 eurocent per kilogram met een minimum van 
3 EU R per weging 
 
 
10 EUR per zitplaats 
10 EUR per begonnen l/4de m3 

b) BETALENDE ZONE 
Asbest, grond, houtafval, vlak glas, steenpuin, 
niet recycleerbaar steenpuin, bouwalval, 
treinbielzen 

- Toegang tot betalende zone met de wagen 
  via de slagboom 
 
- Toegang tot de betalende zone te voet via 
  draaikruis / tourniquet 

 
 
 
 
7,5 EU R per begonnen m3 
Asbest is gratis tot 1 m3/jaar per gezin 
 
1 x gratis per bezoek per gezin 
 

c) GRATIS ZONE 
Papier en karton, hol glas, KGA, textiel, oude 
metalen, groenafval, AEEA, herbruikbare 
voorwerpen, piepschuim, harde kunststoffen, 
snöeihout en kleine boomstronken, 
autobanden 

 
GRATIS 
 
 
 
 



15 

PMD 
GEMENGDE PLASTICS 
INCONTINENTIEMATERIAAL 

aan te leveren in blauwe zakken van IVAREM 
aan te leveren in roze zakken van IVAREM 
aan te leveren in inco-zakken van IVAREM 

d ) PMD 
- Ter beschikking stellen van een blauwe zak 

 
2,5 EUR per rol van 10 zakken 

e) GEMENGDE PLASTICS 
- Ter beschikking stellen van een roze zak 

 
2,5 EUR per rol van 10 zakken 

f) INCONTINENTIEMATERIAAL 
- Ter beschikking stellen van een inco-zak 

 
10 EUR per rot van 10 zakken 

g) ANDERE ARTIKELEN/DIENSTEN 
- Ter beschikking stellen van een         

naaldcontainer 
- Extra toegang bovenop de basis      
toegekende 28 gratis beurten per jaar 
- Toegangskaart per aansluitpunt 
- Maandkaart per aansluitpunt 

 
GRATIS 
 
5 EUR/ bezoek 
 
10 EUR per toegangskaart 
5 EUR per maandkaart 

 
Wanneer het weegsysteem in storing is, zal de tariefbepaling van het aangeboden grofvuil gebeuren 
op basis van net aantal zitplaatsen voor zetels en zitbanken en op basis van het aangeboden volume 
van het overige grofvuil. 
 
 

Ruimtelijke ordening 

9. Beslissing tot aanwijzing van gemeentelijke omgevingsambtenaren in het kader van de 
invoering van omgevingsvergunningen, ter vervanging van stedenbouwkundige 
vergunningen en milieuvergunningen. 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet). 

 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

 Titel IV en V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid (DABM). 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet 
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit) en haar bijlagen 
(formulieren). 

 

Feiten en context 

 De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en 
milieuvergunning. Ze gaat in vanaf 23 februari 2017.  

 De gemeente is verplicht om minimaal 1 gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA) aan 
te wijzen. De GOA’en moeten samen voldoende kennis hebben van zowel de ruimtelijke 
ordening als het milieu. 

 

Juridische grond 

 Het Decreet en het Besluit treden in werking één jaar te rekenen vanaf de dag na de 
publicatie van het uitvoeringsbesluit in het Belgisch Staatsblad. 

 Het Besluit werd gepubliceerd op 23 februari 2016. Vanaf 23 februari 2017 kan dus een 
omgevingsvergunning aangevraagd worden. 
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Adviezen - argumenten 

Om over omgevingsambtenaren te beschikken die samen voldoende kennis hebben van zowel de 
ruimtelijke ordening als het milieu stelt het college voor volgende personen aan te stellen als 
omgevingsambtenaar: 

 Tom Pintens – Afdelingshoofd Grondgebiedszaken 

 Bob Dumez – Verantwoordelijke milieuzaken 

 Björn Zand – Gemeentelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar 

 Thalia De Schepper – Deskundige Ruimtelijke Ordening 

 Eenke Tratsaert – Deskundige Milieu 
 
Het college verwijst de aanstelling van bovenstaande medewerkers als gemeentelijke 
omgevingsambtenaren door naar de gemeenteraad. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 
De gemeenteraad besluit volgende personen aan te stellen als gemeentelijke omgevingsambtenaren 
(GOA’s), in het kader van de invoering van de omgevingsvergunning, ter vervanging van de 
stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning: 
 

 Tom Pintens – Afdelingshoofd Grondgebiedszaken 

 Bob Dumez – Verantwoordelijke milieuzaken 

 Björn Zand – Gemeentelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar 

 Thalia De Schepper – Deskundige Ruimtelijke Ordening 

 Eenke Tratsaert – Deskundige Milieu 
 
 

IVA Innova 

10. Definitieve vaststelling afschaffing buurtweg nr. 20 atlas Willebroek - RCT Stevedoring 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Buurtweg nr. 20 volgens de atlas der buurtwegen Willebroek is gelegen aan de Boomsesteenweg 
t.h.v. de site van het bedrijf RCT Stevedoring.   De buurtweg maakt heden een verbinding tussen de 
Boomsesteenweg en het Zeekanaal Brussel – Schelde.   
 
 
Feiten en context 
 
Aangezien deze buurtweg doodloopt in het Zeekanaal Brussel – Schelde ken de buurtweg geen 
gebruik meer.   De verbindende functie is hierdoor verdwenen zodat de buurtweg naar nut heeft 
verloren.   
 
 
Juridische grond 
 
De wet van 10 april 1841 op de Buurtwegen. 
 
Verordening op de Provinciale technische dienst van 12 april 1928 (KB 3 september 1928). 
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Omzendbrief van de Gouverneur aan de gemeentebesturen van de provincie Antwerpen d.d. 1 
februari 1956 betreffende de atlas der buurtwegen.   
 
Het decreet van 4 april 2014 houdende de gewijzigde wet op de buurtwegen van 10 april 1841, 
gepubliceerd in het BS  van 15 april 2014. 
 
Het decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen. 
 
Het uitvoeringsbesluit van 20 juni 2014 houdende de vaststelling van de regels voor de organisatie 
van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Het ingediende dossier is conform boven vermelde wetgeving opgemaakt. 
   
De buurtweg is op het terrein niet meer waarneembaar en kent geen publiek of openbaar gebruik 
meer.   
 
Aan het college wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan het dossier afschaffing buurtweg nr. 20 
te Willebroek en dit dossier ter voorlopige vaststelling voor te leggen aan de eerstvolgende 
gemeenteraad.   
 
In zitting van 21 februari 2017 besliste de Raad  het volgende: 

 “het ontwerpplan tot afschaffing van buurtweg nr. 20 volgens de atlas der buurtwegen 
Willebroek voorlopig vast te stellen” 

 “het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het organiseren van een 
openbaar onderzoek. 

 
In toepassing van art. 28 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, het decreet van 4 april 2014 
houdende de gewijzigde wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het uitvoeringsbesluit van 20 juni 
2014 houdende de vaststelling van de regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake 
buurtwegen, heeft het College van Burgemeester en Schepenen van het Gemeentebestuur van 
Willebroek aan de bevolking ter kennis dat de Gemeenteraad, in zitting van 21 februari 2017, besloten 
heeft de buurtweg nr. 20, uit de atlas van de buurtwegen van Willebroek, af te schaffen 
overeenkomstig de plannen opgemaakt door Van Opstal landmeters en studiebureau BVBA, 
Hoogstraat 6 te 2870 en onder voorbehoud van het houden van een openbaar onderzoek ter plaatse. 
 
Dit openbaar onderzoek vond plaats vanaf 17 maart 2017 tot en met 15 april 2017; 
 
Er werden naar aanleiding van voormeld openbaar onderzoek geen adviezen, klachten of 
bezwaarschriften ontvangen;   
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit 
 
Artikel 1  
het ontwerpplan tot afschaffing van buurtweg nr. 20 volgens de atlas der buurtwegen Willebroek 
definitief vast te stellen. 
 
Artikel 2 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het dossier ”afschaffing buurtweg nr. 20” 
ter goedkeuring aan de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen voor te leggen;  
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11. Toewijzing en verkoop lot 2 verkaveling Molenweg laatste fase 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 
In het jaaractieplan IVA INNOVA werd vanaf 2010 onder “project nr.8 Molenweg” de ontwikkeling en 
verkoop van woonkavels voorzien; 
 
Ter uitvoering project nr. 8 van het jaaractieplan 2010-2012 werd door het IVA INNOVA aan Jan 
Foqué BVBA opdracht gegeven tot opmaak van een verkavelingsontwerp; 
 
Het verkavelingsontwerp omvat zestien kavels voor aaneengesloten en halfopen bebouwing en 
waarbij de oppervlakte op kavelniveau zich situeert tussen 244 en 570m², dit met de bedoeling 
“betaalbare” kavels te kunnen aanbieden;  
 
De stedenbouwkundige voorschriften zijn in overeenstemming met het BPA nr.21 en voorzien in 
compacte doch voldoende ruime bouwvolumes; 
 
Het verkavelingsontwerp werd de dato 2 september 2011 en met referentie V20110007 door het 
college van burgemeester en schepenen vergund; 
 
 
Feiten en context 
 
Overwegende dat ingevolge het “Grond- en Pandendecreet” de gemeente gehouden is te voldoen aan 
de zogenaamde “sociale last” werden de kavels 1 tot en met 3 aan de diverse 
“huisvestingsmaatschappijen” aangeboden; 
 
De Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom van Mechelen en omstreken C.V. is 
ingegaan op ons aanbod en heeft in haar RvB d.d. 24 maart 2011 besloten de kavels 1 tot en met 3 te 
verwerven dit tegen “geschatte venale” waarde; 
 
Gelet op de reservatie en voorafname van de zogenaamde last (kavels 1 tot en met 3) werden bij 
realisatie enkel de kavels 4 tot en met 16 op de private markt aangeboden; 
 
Gelet op het feit dat reeds voldaan werd aan de “sociale last” ingevolge het Grond- en pandendecreet 
werd voorgesteld de resterende kavels  te verkopen tegen marktconforme prijzen; 
 
Hiervoor werd een verkoopwaarde van 300,00 euro per m² vastgesteld; 
 
Overwegende dat de prijs van 300,00 euro per m² in het private aanbod eerder terug te vinden is in de 
ondergrens van de gemiddelde verkoopprijs werd voorgesteld enkele beperkende bijzondere 
voorwaarden op te leggen teneinde misbruiken en speculatie uit te sluiten; 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het nieuwe Gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
Bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet de op de verkavelingsvergunning de dato 2 september 2011 en met referentie V20110007; 
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Gelet op de besluitvorming verkoopsvoorwaarden 1
ste

 fase verkaveling Molenweg in de raad van 20 
maart 2012; 
 
Gelet op de besluitvorming verkoopsvoorwaarden 2

de
 fase verkaveling Molenweg loten 9 tot en met 15 

in de raad van 24 februari 2015; 
 
Gelet op de besluitvorming verkoopsvoorwaarden laatste fase verkaveling Molenweg loten 1 tot en 
met 3 in de raad van 20 december 2016; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Het feit dat van de kavels 4 tot en met 16 reeds verkocht zijn; 
 
De gewijzigde wetgeving het “Grond- en Pandendecreet” ; 
 
De besluitvorming van de RvB van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom 
Mechelen de dato 26/02/2015 waarbij volgende wordt voorgesteld: 
 
Niet te voorzien in een kleinschalig project van 3 sociale koopwoningen op de percelen 1, 2 en 3 van 
de gemeentelijke verkaveling ‘Molenweg’ te Willebroek. 
De gemeente Willebroek voor te stellen de kavels zonder meer aan private kandidaat-kopers te 
verkopen…..(cfr. De sociale last niet meer kan opgelegd worden blijkens het daarover door het 
grondwettelijk hof uitgevaardigd arrest); 
 
De melding van Ruimte Vlaanderen waarbij bevestigd wordt dat voor de verkoop van kavels 1, 2 en 3 
van de verkaveling ‘Molenweg’ geen verkavelingswijziging nodig is; 
 
Stelt het IVA voor de kavels 1, 2 en 3 van de verkaveling ‘Molenweg’ te koop aan te bieden aan 
private kandidaat-kopers. 
 
De verkoop zal doorgaan aan dezelfde voorwaarden als voorgaande kavels 4 tot en met 16:  
 

 De kavels 1 tot en met 3 worden aangeboden aan de venale verkoopprijs van 300,00 euro/m²; 

 Overwegende dat de prijs van 300,00 euro per m² in het huidige private aanbod eerder terug 
te vinden is in de ondergrens van de gemiddelde verkoopprijs wordt voorgesteld enkele 
beperkende bijzondere voorwaarden op te leggen teneinde misbruiken en speculatie uit te 
sluiten; 

 
Bijzondere voorwaarden (op te nemen in de notariële akte): 
1) De kopers verbinden zich er toe op de aangekochte grond binnen de vijf jaar begonnen te zijn met 
de bouw van een woning en deze woning te bewonen binnen een termijn van zeven jaar na dag van 
het verlijden van de notariële verkoop. 
 
2) Het niet-bebouwd perceel mag in geen enkel geval aan derden verkocht worden, uitgezonderd in 
geval van gedwongen uitvoering, enkel het gemeentebestuur en haar IVA kan overgaan tot 
wederinkoop van het perceel. Het bestuur zal in dat geval enkel gehouden zijn tot betaling van de 
oorspronkelijke verkoopprijs, te verminderen met alle onkosten welke deze wederaankoop door de 
gemeente en haar IVA zal meebrengen. 
 
Sanctie bij niet naleving van de gestelde voorwaarde (op te nemen in de notariële akte):  
1) In geval na aankoop aan de opgelegde voorwaarden niet voldaan wordt is de koper verplicht een 
boete te betalen aan de gemeente en haar IVA INNOVA en onverminderd alle andere 
schadevergoedingen, de hierna vermelde bedragen: 
 
-een som gelijk aan 15 % van de aankoopprijs indien het perceel niet bebouwd is binnen een periode 
van vijf jaar na aankoop van het perceel; 
 -een som gelijk aan 5 % van de aankoopprijs voor elk jaar vertraging in het geval van bebouwing; 
 -een som gelijk aan 20 % van de aankoopprijs indien geen toelating voor de voortverkoop werd 
 aangevraagd in geval van een onbebouwde perceel; 
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In geval van uitvoerend beslag of gerechtelijke verkoop vervallen alle voorwaarden en sancties. 

 
In de raad van 20 december 2016 werd goedkeuring gegeven aan volgende  publicatie en 
toewijzingsvoorwaarden: 
 
Publicatie: 
1) de publicatie van voorliggende verkaveling zal in de plaatselijke weekkranten en via IMMO web 
verschijnen; 
2) op datum van de publicatie in de weekkranten zullen ook diegenen die reeds vroeger hun      
kandidatuur stelden (kandidaten voor de toekomst door de gemeente te ontwikkelen        
     verkavelingen worden door het IVA in een mailmap bijgehouden), per e-mail de publicatie   
ontvangen  
 
Toewijzing: 
1) de kandidaturen worden zowel schriftelijk als per e-mail aanvaard; 
2) de kandidaatkopers worden in volgorde van hun kandidatuurstelling door het IVA INNOVA 
uitgenodigd; 
3) de percelen worden toegewezen in volgorde van indiening kandidatuur(bij e-mails wordt de datum 
en uur van verzending genoteerd) en na uitnodiging waarbij een aankoopbelofte ter ondertekening zal 
worden aangeboden; 
4) na voorlopige toewijzing door het IVA INNOVA zal het definitieve verkoopdossier ter goedkeuring 
naar de gemeenteraad doorverwezen worden; 
 
Het feit dat van de 1

ste
 fase de kavels 4 tot en met 8 en kavel 16 reeds verkocht zijn wenst het IVA 

graag de verkoop van de 2
de

 fase kavels 9 tot en met 15 op te starten; 
 
Op 19 april 2017 hebben de heer S. Ancaer en mevr V. de Proft , wonende Provinciale weg 49 te 
2620 Hemiksem, via e-mail bevestigd kandidaat-koper te zijn voor lot 2 van de verkaveling Molenweg; 
 
Zij hadden kennis genomen van het aanbod via IMMOWEB; 
 
Op 19 april 2017 hebben de heer S. Ancaer en mevr V. de Proft, wonende Provinciale weg 49 te 2620 
Hemiksem een aankoopbelofte voor het lot 2 van de verkaveling Molenweg ondertekend; 
 

 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
Deze fase verkaveling Molenweg is opgenomen in meerjarenplanning en budget 2017. 
AR: 2600000  Beleidsitem 061090   Actie : LEEF 003004005 : Project Verkaveling Molenweg  
 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit:   
 
Artikel 1  
de  verkoop van de lot 2 -  laatste fase Molenweg onder de bijzondere voorwaarden en sancties met 
betrekking tot de bouwverplichting: 
   
Bijzondere voorwaarden (op te nemen in de notariële akte): 
1) De kopers verbinden zich er toe op de aangekochte grond binnen de vijf jaar begonnen te zijn met 
de bouw van een woning en deze woning te bewonen binnen een termijn van zeven jaar na dag van 
het verlijden van de notariële verkoop. 

TOEWIJZING    Verkoop Kavels   

 
opp Prijs aankoopbelofte datum 

LOT 2 244m²  € 73.200,00  

Steven Ancaer – Veerle De Proft 
wonende Provinciale weg 49 te 2620 
Hemiksem 19/04/2017 

      RR 73 08 23-349/65 en 74 04 12-320/29   
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2) Het niet-bebouwd perceel mag in geen enkel geval aan derden verkocht worden, uitgezonderd in 
geval van gedwongen uitvoering, enkel het gemeentebestuur en haar IVA kan overgaan tot 
wederinkoop van het perceel. Het bestuur zal in dat geval enkel gehouden zijn tot betaling van de 
oorspronkelijke verkoopprijs, te verminderen met alle onkosten welke deze wederaankoop door de 
gemeente en haar IVA zal meebrengen. 
 
Sanctie bij niet naleving van de gestelde voorwaarde (op te nemen in de notariële akte):  
1) In geval na aankoop aan de opgelegde voorwaarden niet voldaan wordt is de koper verplicht een 
boete te betalen aan de gemeente en haar IVA INNOVA en onverminderd alle andere 
schadevergoedingen, de hierna vermelde bedragen: 
 
-een som gelijk aan 15 % van de aankoopprijs indien het perceel niet bebouwd is binnen een periode 
van vijf jaar na aankoop van het perceel; 
-een som gelijk aan 5 % van de aankoopprijs voor elk jaar vertraging in het geval van bebouwing; 
-een som gelijk aan 20 % van de aankoopprijs indien geen toelating voor de voortverkoop werd 
aangevraagd in geval van een onbebouwde perceel; 

definitief goed te keuren en als volgt toe te wijzen: 

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

Leven en reizen 

Burgerteam 

12. Burgerzaken - Algemene vergadering Pontes 14 juni 2017 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 

Feiten en context 

We ontvingen per mail een brief van 5 mei 2017 van Pontes (voorheen de Intercommunale vereniging 
voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen) waarbij het gemeentebestuur van Willebroek 
wordt uitgenodigd op de Algemene vergadering van 14 juni 2017 om 18:30u in ’t Havenhuis, Zaha 
Hadidplein 1 te 2030 Antwerpen. 
 

Juridische grond 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder op de artikelen 43, §2, 5° en 195; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder 
op de artikelen 39, 44, 46, 47 en 48; 
 

TOEWIJZING    Verkoop Kavels   

 
opp Prijs aankoopbelofte datum 

LOT 2 244m²  € 73.200,00  

Steven Ancaer – Veerle De Proft 
wonende Provinciale weg 49 te 2620 
Hemiksem 19/04/2017 

      RR 73 08 23-349/65 en 74 04 12-320/29   
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 april 2001 houdende de toetreding van de 
gemeente Willebroek tot de intergemeentelijke vereniging Pontes; 
 
Gelet op de uitnodiging voor de algemene vergadering van Pontes op 14 juni 2017; 
Gelet op het ontwerp van agenda, besluiten en bijlagen; 
 
Overwegende dat elke intergemeentelijke vereniging jaarlijks een algemene vergadering moet 
organiseren tijdens welke de balans, de resultatenrekening en het jaarverslag over het dienstjaar 2016 
worden behandeld; 
 
Overwegende dat jaarlijks het verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris, de verdeling van het batig 
saldo van de resultatenrekening 2016 en de kwijting aan de raad van bestuur en en de commissaris-
revisor worden behandeld; 
 
Overwegende dat deze vergadering zal plaatsvinden op 14 juni 2017; 
 
Overwegende dat voor deze algemene vergadering een gemeentelijke afgevaardigde moet aangeduid 
worden om de gemeente te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering; dat deze aanstelling 
mag gebeuren voor de volledige duur van deze legislatuur; 
 
Overwegende dat evenwel het mandaat van deze gemeentelijke afgevaardigde moet vastgesteld 
worden voorafgaand aan elke algemene vergadering; 

Besluit: 

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

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Jan Van Lerberghe, Griet 
Reyntiens, Anita Moens, Rudi Kennes, Bart Tas, Carla Steenackers 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Vlaams Belang stemmen voor: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

Artikel 1: Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van Pontes op 14 juni 
2017, die bestaat uit de volgende agendapunten: 

1. Algemene vergadering: verslag 21 december 2016 - goedkeuring 
2. Bestuursorganen: wijziging samenstelling raad van bestuur – goedkeuring 
3. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het dienstjaar 2016 – goedkeuring 
4. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2016 – aktename 
5. Financiën: verdeling batig saldo van de resultatenrekening 2016 – aktename 
6. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris-bedrijfsrevisor – goedkeuring 

 
Artikel 2: De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de 
gemeente wordt opgedragen om zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de 
gemeenteraad inzake onderhavige aangelegenheid. 
 
Artikel 3: Mevrouw Maaike Bradt, schepen en de heer Ronald Moerenhout, gemeenteraadslid, worden 
aangesteld om respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente 
Willebroek voor de algemene vergaderingen van Pontes voor de resterende duur van deze legislatuur. 
 
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke 
vereniging Pontes, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 2. 
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13. Gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In een eerste vergadering in 2009 werd een werkgroep begraafplaatsen opgericht die de herinrichting 
van de vier begraafplaatsen ging aanpakken. In de loop der jaren werden al enige zaken gerealiseerd. 
Zo is er intussen een voorstelling geweest van de herinrichting van de 4 begraafplaatsen, er is een 
ontknekelingsplan dat dit jaar nog gestart wordt, de lijst voor Funerair Erfgoed is opgesteld en het 
onderhoud ervan is in kaart gebracht. Een nieuw reglement voor de begraafplaatsen is opgesteld. 
Verder wordt er werk gemaakt van het digitaliseren van de dossiers van de begraafplaatsen.  
 

Feiten en context 

Om het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging goed uit te voeren is het nodig dat er een 
gemeentelijk reglement wordt opgesteld. Dit reglement is in de werkgroep voor de begraafplaatsen 
besproken en het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 februari 2017 het mandaat 
gegeven om dit reglement te bespreken met de professionele gebruikers. Dit gesprek heeft 
plaatsgevonden op 23 maart 2017 en de opmerkingen gemaakt door de begrafenisondernemers zijn 
waar mogelijk aangepast. Nu is het de beurt aan de gemeenteraad om dit reglement goed te keuren 
en daarna zal dit aan de burger gecommuniceerd worden. 
 

Juridische grond 

Artikel 4 van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004. Het Besluit 
van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van de 
begraafplaatsen en crematoria. 
De omzendbrief BA-2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het decreet op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004 en de uitvoeringsbesluiten. 
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 februari 2017, waarin zij mandaat 
verlenen om naar de professionele gebruikers te gaan om het reglement te bespreken.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

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

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Jan Van Lerberghe, Griet 
Reyntiens, Anita Moens, Rudi Kennes, Bart Tas, Carla Steenackers 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

De gemeenteraad besluit het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen goed te keuren. 

Raadslid De Laet stelt dat zijn fractie zich zal onthouden omdat men voor de huidige, kosteloze 
plaatjes aan de urnenmuur € 50,00 vraagt hetgeen een verkapte belastingverhoging is. 
Bovendien zal men die ook nog verwijderen na 10 jaar.  
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Raadslid K. Eeraerts stelt zich de vraag waarom in de commissie geen discussie is gevoerd 
over de intenties m.b.t. de herinrichting van de lanen en het voorbehouden van grond om 
graven naar het Oosten te kunnen richten. 
 
 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

14. Samenwerkingsovereenkomst lage emissie zone (LEZ) 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In het bestuursakkoord en het beleidsplan voor de gemeente Willebroek zijn belangrijke 
beleidsdoelstellingen opgenomen: 

 De gemeente Willebroek engageert zich met het burgemeestersconvenant ten opzichte van 
de Europese Unie om de CO2-uitstoot op haar grondgebied met 20% te doen dalen tegen 
2020; 

 Een aangename leefomgeving met aandacht voor een duurzame mobiliteit; 

 Een kordate aanpak voor sluipverkeer en goederenaanvoer; 

 Nieuwe instrumenten en methoden dragen bij aan de leefbaarheid; 

 Een duurzame leefomgeving met minder (verkeers)overlast voor mens, milieu en 
maatschappij. 

 
24/11/2015: De gemeenteraad van Willebroek keurde het klimaatactieplan goed en werd opgesteld 
met acties om de CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente te verminderen. Met dit LEZ-
project wil de gemeente een actie opzetten voor lokaal een betere luchtkwaliteit en een gezondere 
leefomgeving. 
 
02/12/2016: Het college besliste principieel bij de opmaak van het budget 2017 en het MJP tot de 
invoering van vrachtwagensluizen (medio 2017) en een lage emissiezone (eventueel medio 2018).  
 
20/12/2016: De gemeenteraad keurde het budget 2017 en het MJP goed. 
 
21/02/2017: De gemeenteraad besluit unaniem het principieel eens te zijn met de invoering van een 
lage emissiezone in Willebroek. De concrete invulling van de modaliteiten zal in gemeen overleg met 
alle actoren worden besproken en opgelijst waarna de gemeenteraad, na debat, een definitief 
standpunt omtrent de modaliteiten zal innemen.  
 
06/03/2017: Er vond een startvergadering (intern overleg) plaats met de betrokken diensten van 
gemeente en lokale politie.  
 
27/03/2017: E-mail van de adviseur Organisatie van de Stad van Mechelen:  Het college van 
Mechelen heeft beslist om de haalbaarheid van een lage emissie zone (cfr Antwerpen) te 
onderzoeken. Aangezien Mechelen en Willebroek al samenwerken in een politiezone vragen wij ons 
af of er ook in Willebroek interesse is om in dit traject mee te stappen. 
 
27/03/2017: Telefonisch gesprek met adviseur Organisatie van de Stad Mechelen.  
 
29/03/2017: Het overlegteam adviseert dat het MAT zorgt voor de faciliteiten en dat bezorgdheden 
worden meegenomen in een stuurgroep die de invoering van de lage emissiezone zal begeleiden. 
 
Een lage emissiezone is een zone waarin voor de leefbaarheid, in het bijzonder ter beperking van 
milieu- en gezondheidshinder door een slechte luchtkwaliteit, een selectief toelatingsbeleid voor 
motorvoertuigen wordt gehanteerd in relatie tot de door die voertuigen veroorzaakte milieuhinder 
(LEZ-decreet, art. 3 §1) 
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Omdat er gestreefd moet worden naar eenduidigheid van het beleid zullen de gemeente Willebroek en 
de stad Mechelen (politiezone Mechelen-Willebroek) de criteria afstemmen op elkaar, en deze zullen 
dan op hun beurt afgestemd worden op de criteria van Antwerpen. 
 
Om dit te realiseren zal een projectmanager aangeworven worden om een lage emissie zone in 
Mechelen en Willebroek  in te voeren volgens de overeengekomen werkbreuk (0,8 VTE ten dienste 
van de stad Mechelen en 0,2 VTE ten dienste van de gemeente Willebroek).  
 
CBS 05/05/2017: beslissing samenwerkingsovereenkomst LEZ – projectcoördinator en 
functiebeschrijving 
 

Feiten en context 

De gemeente Willebroek engageerde zich via het burgemeestersconvenant om ten opzichte van de 
Europese Unie de CO2-uitstoot op haar grondgebied met 20% te doen dalen tegen 2020. Sinds 
01/02/2017 werd de lage emissiezone in Antwerpen ingevoerd. Dit project werd opgestart in april 2013 
en wordt afgerond in april 2017. De lage emissiezone in Antwerpen zal niet alleen een positieve 
invloed hebben op het milieu maar ook een positieve invloed op onze houding en onze manier van 
denken over het (leef)milieu. 
 
Omwille van de eenduidigheid van het beleid zal de gemeente Willebroek en de stad Mechelen 
(politiezone Mechelen-Willebroek) de criteria afstemmen op elkaar, deze zal dan op zijn beurt 
afgestemd worden op de criteria van Antwerpen. Zo wil het gemeentebestuur voorkomen dat in elke 
regio andere regels ontstaan.  
 
De lage emissiezone (LEZ) zal in het centrum worden ingevoerd. het college zal op basis van het 
haalbaarheidsonderzoek de incorporatie van andere delen van het grondgebied of het gehele 
grondgebied voorstellen in deze zone. Handhaving en controles kunnen gebeuren binnen het 
bestaande en uitgebreide ANPR-netwerk. 
 
Er zijn ruim 200 steden en gemeenten met vormen van lage emissiezone (LEZ) in Nederland, 
Duitsland, Italië, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen. De aanpak is heel 
verschillend: enkel vrachtwagens of ook personenwagens, handhaving via ANPR of met stickers, 
Euronorm streng of minder streng,… 
 
Tijdens de interne startvergadering van 06/03/2017 werden een aantal aandachtspunten 
geformuleerd. Vooraleer een planning op te maken mbt de invoering wordt een vooronderzoek 
opgestart dat moet resulteren in: 

 een duidelijk overzicht van de mogelijke scenario’s mbt afbakening van het gebied;  

 een inschatting van de effecten per scenario; 

 in kaart brengen van alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de invoering van de lage 
emissiezone. 

 
De dienst mobiliteit van de Stad Mechelen heeft een toelichtingsnota opgemaakt met volgende 
thema’s: 

a. Ontvangen meldingen, vragen en bedenkingen (bij Mobiliteit zelf) 
b. Suggesties mbt afbakening van het LEZ-gebied 
c. Te betrekken partners (niet limitatieve oplijsting) 
d. Voorlopige voorzichtige conclusie van dienst mobiliteit (adhv vergelijking suggesties) 

 
Tijdens de periode van vooronderzoek (tem september 2017) zullen de meldingen en vragen worden 
verzameld op 1 meldpunt en krijgen de melders een standaard antwoord: ‘De invoering van de lage 
emissie zone in Willebroek wordt door de betrokken diensten onderzocht. Tegen het najaar van 2017 
zou er duidelijkheid moeten zijn mbt de afbakening van het gebied, de randvoorwaarden en de timing. 
Jouw vraag zal door het projectteam meegenomen worden bij de verdere uitwerking. We houden je op 
de hoogte.’ 
 
De gemeenteraad van Willebroek is in zitting van 21/02/2017 het principieel eens is met de invoering 
van een lage emissie zone. De burgemeester gaat akkoord met het voorstel om het onderzoek naar 
de modaliteiten uit te voeren door een projectmanager in samenwerking met Mechelen.  
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Eens een beslissing is genomen m.b.t. de afbakening van het gebied kan een timing van 
implementatie en een raming van de kosten worden uitgewerkt. 
Op 26/04/2017 wordt een overleg georganiseerd met de verantwoordelijke van LEZ Antwerpen. Ook 
een afvaardiging van politie en van het stadsbestuur Mechelen is hierop uitgenodigd en heeft 
toegezegd. 
 
De aanwervingsprocedure voor de projectcoöordinator LEZ wordt opgestart door de stad Mechelen en 
de gemeente Willebroek zal een jurylid afvaardigen voor de selectieprocedure. 
 
De projectmanager LEZ zal inhoudelijk rapporteren aan de stuurgroep die bestaat uit medewerkers 
van stad Mechelen en de gemeente Willebroek. De leden van de stuurgroep worden in onderling 
overleg aangeduid.  
 
Op basis van de kennis en de wensen van het beleid van Groep Mechelen en Willebroek kan een 
gebied worden afgebakend en kunnen de randvoorwaarden in kaart worden gebracht voor de lage 
emissie zone (welke Euronorm, wie krijgt een vrijstelling, wat met bedrijven, handelaars, markkramers, 
landbouwers, aannemers, bussen van de Lijn, het eigen wagenpark, brandweerwagens, 
afvalophaling, remediëring naar sociaal kwetsbare groepen, wat met wagens die al een vergunning 
hebben in Antwerpen en Brussel (start in 2018), … ).  
De meerwaarde van de lage emissiezone wordt in kaart gebracht, alsook de bijkomebde kosten 
(ANPR camera’s, verkeerssignalisatie, software aanpassingen, bijkomende personeel voor 
implementatie, communicatie,…) en handhaving. 
 
Timing (voorlopig) 

 juni 2017: start projectmanager en voorstel projectorganisatie (stuurgroep, werkgroepen, 
etc…), uitwerken stakeholders analyse  

 juli t.e.m. begin oktober 2017: aanpak actiepunten 1 tem 5 

 oktober 2017: beslissing m.b.t. afbakening gebied en start van het project (incl. algemene 
communicatie én repliek naar eerder ontvangen meldingen) na goedkeuring budget in 
budgetconclaaf 

 
Om het project van start te laten gaan, dient een vacature voor een projectcoördinator lage emissie 
zone Mechelen-Willebroek opengesteld te worden. Aan deze vacature is een functieomschrijving 
verbonden. Deze coördinator zal in dienst zijn van de stad Mechelen en via een 
samenwerkingsovereenkomst met de stad zal de gemeente Willebroek hierop een beroep doen voor 
1/5

de
 van de arbeidstijd. 

 
Met betrekking tot de haalbaarheidsstudie: 
Een vergadering met Antwerpen, Willebroek en Mechelen heeft plaatsgevonden op 26 april 2017. 
Zie verslag in bijlage. 
Antwerpen heeft in 2012 een haalbaarheidsstudie voor de invoering en beheer van de lage-
emissiezone afgewerkt. De volledige studie is terug te vinden  op hun website: 
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/auto/lage-emissiezone/lage-emissiezone-haalbaarheidsstudie.  
Volgende aspecten kwamen aan bod in de haalbaarheidsstudie: 

1. Gebieddsafbakening, toegangsvoorwaarden en milieueffecten 
2. Praktische uitvoering 
3. Kosten-batenanalyse. 

 

Juridische grond 

Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
Decreet betreffende lage-emissiezones van 27 november 2015. 
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende lage-emissiezones van 26 februari 2016. 
Het decreet van 27 november 2015 is van toepassing met o.a. artikel 3 §2 “Een gemeente kan met 
een gemeentelijk reglement een LEZ invoeren op de gemeente- en gewestwegen die zich op haar 
grondgebied bevinden, met uitzondering van de autosnelwegen.” 
 
 
 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/auto/lage-emissiezone/lage-emissiezone-haalbaarheidsstudie
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Adviezen - argumenten 

Voor wat betreft de samenwerkingsovereenkomst en functiebeschrijving: 
 
Advies dienst HRM: 
‘Wat betreft de functieomschrijving: 

- Aangezien betrokkene ook 1 dag voor Willebroek moet werken, lijkt affiniteit met Willebroek 
ook een meerwaarde (en niet alleen Mechelen) 

- Is er budget nodig/voorzien aangezien betrokkene 1/5
de

 voor Willebroek werkt? 
- Is er een competentieprofiel voor deze functie? Er staat wel in wat je allemaal moet doen ed., 

maar niet welke competenties verwacht worden.’ 
 
Advies dienst mobiliteit: 
‘We maken best een geïntegreerd verslag waarin ook een besluit wordt opgenomen tot het uitvoeren 
van een haalbaarheidsstudie en 0-meting cfr. het voorstel van Mechelen.’ (is aangepast) 
 
Advies dienst financiën: 
Er werd reeds advies gegeven op het verslag cbs 7 april 2017, waarbij reeds goedkeuring werd 
gegeven aan de kosten voor de inzet van de projectmanager. “Het college van burgemeester en 
schepenen besliste in zitting van 7 april 2017 “Artikel 2 
Het college besluit om het nodige budget (2017: 7.400 euro; 2018: 13.000 euro; 2019: 13.200 euro en 
2020: 5.600 euro) voor de samenwerking inzake een projectcoördinator vast te leggen op artikel 
6159999/049000/LEEF006004001.”  
 
Voor wat betreft de haalbaarheidsstudie: 
 
Uit het gesprek met Antwerpen hebben de diensten geconcludeerd dat het noodzakelijk is om een 
degelijke haalbaarheidsstudie te doen waarin tevens de strategie voor het bepalen van de 
luchtkwaliteit (0-meting) opgenomen wordt. De studie die Antwerpen heeft laten uitvoeren heeft 
ongeveer 120.000 euro gekost. Daarbovenop heeft Antwerpen nog bijkomende meetpunten voor 
luchtkwaliteit opgesteld in en buiten het gebied. 
De diensten stellen dan ook voor om een dergelijk haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren door een 
extern bureau. Hiervoor is wel extra budget nodig. De kostprijs is moeilijk in te schatten maar voor 
gebied Mechelen Willebroek lijkt ons een bedrag van extra 60.000 euro noodzakelijk. Het standpunt 
van Willebroek over een haalbaarheidsstudie werd opgevraagd. Idealiter wordt de studie voor het 
volledige gebied opgemaakt en neemt Willebroek 20 % voor zijn rekening. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :  05/05/17 

Beschikbaar krediet: € 212.300 Actie: LEEF006004001 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 17.000,00 AR: 615999 2017 

 

Besluit: 

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

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Jan Van Lerberghe, Griet 
Reyntiens, Anita Moens, Rudi Kennes, Bart Tas, Carla Steenackers 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 
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De gemeenteraard besluit: 
 
Artikel 1:  
De gemeenteraad besluit een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan tussen de stad Mechelen en 
de gemeente Willebroek omtrent het delen van één gezamenlijke projectcoördinator lage emissie 
zone, volgens de modaliteiten beschreven in de “samenwerkingsovereenkomst lage emissie zone” in 
bijlage en geeft opdracht aan de adviseur organisatie van de stad Mechelen om de 
samenwerkingsovereenkomst aan te vullen met de datum van inwerkingtreding, namelijk  
1-7-2017. De samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. 
 
De bedenking van raadslid Kennes dat de lijst vermeld in artikel 6.2 van de overeenkomst niet 
limitatief is wordt door de voorzitter bevestigd.  
 
Raadslid De Laet stelt dat zijn fractie zich zal onthouden. 
 
Raadslid K. Eeraerts vindt het stemgedrag eigenaardig.  Willebroek hinkt na op het vlak van de 
lage emissiezone, terwijl dat in heel Europ aan de orde en in Italië zelfs de norm is.  Hij vindt 
het eigenaardig dat Groen het nieuwe beleid niet mee steunt.  
 
Voor de voorzitter is dat ieders vrije keuze waarop het raadslid Serrien stelt dat hij de 
maatregel wil laten inbedden in een klimaatactieplan. 

 
 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

15. Bijkomende punten 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer  Dirk De Smedt, Vlaams Belang fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Taks verblijfskaarten vreemdelingen 
 
Geruime tijd geleden reeds vroeg het Vlaams Belang of het gemeentebestuur van Willebroek van plan 
was een taks te heffen op het uitschrijven van tijdelijke verblijfskaarten van vreemdelingen. 
Ondertussen is er een uitspraak van de Raad van State, die stelt dat een dergelijke taks geen 
probleem is.  
Het Vlaams Belang stelt de gemeenteraad dan ook voor het College de opdracht te geven werk te 
maken van de invoering van deze taks. 
 
VOORSTEL: 
De gemeenteraad van Willebroek stelt het College voor werk te maken van het invoeren van een 
gemeentelijke taks van 50 euro bij het verlengen, vernieuwen of vervangen van de 
vreemdelingenkaart A.  
 
Voor schepen Spiessens stond het punt in de sterren geschreven .  
Hij wijst er op dat er meerdere mogelijkheden zijn om belastingen te heffen. Zo zijn er 
belangrijke belastingen zoals de opcentiemen op de inkomstenbelastingen en de roerende 
voorheffing. Zij brengen veel op. Andere brengen minder op, maar spelen toch een bijzondere 
rol, zoals deze op het sluikstorten. De gevraagde belasting kan volgens de raad van state niet 
worden geheven op de eerste verblijfskaart, wel op de verlengingen , vernieuwingen … Waar 
de gemeente er in het totaal ongeveer 60 aflevert, zou een eerste inschatting kunnen aangeven 
dat het om 20 à 30 documenten zou gaan of een opbrengst tussen de € 1.000,00 à € 1.500,00. 
Voor het geld moeten wij het dus niet doen. Bovendien gaat de vergoeding van de eerste 
verblijfskaart naar de federale overheid en is hier mee het grootste werk verricht. 
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Voorlopig wenst het bestuur nog geen standpunt in te nemen, te meer omdat ook de 
omliggende gemeenten er een rol in kunnen spelen. 
De schepen wil zich niet laten opjagen en stelt een beslissing in het vooruitzicht in de 
gemeenteraad van september. 
 
Het raadslid is van oordeel dat het dossier al lang loopt en verwijst naar het KB van 5 maart 
2017. Voor naamplaatjes op een urnenmuur vraagt men € 50,00 en dit schuift men op de lange 
baan. Aangezien de agenda voor de gemeenteraad ondertussen bijna in opmaak is gaat het 
raadslid akkoord te wachten tot de gemeenteraad van september.  
 
De voorzitter sluit de gemeenteraad te 20 uur 21. 
 

 
 
 
 
 
 
Herman Bauwens Eddy Moens 
Secretaris Voorzitter 


