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GEMEENTERAADSZITTING VAN 24 MEI 2016 
 

NOTULEN 
 

 
AGENDA : 
 
Openbare zitting : 
 
01 Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Notulen vorige vergadering 

02 Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Vervanging vertegenwoordiger raad 

van bestuur voor Volkshuisvesting 

03.1 Ondersteunende diensten - ICT - Cipal DV - Algemene vergadering 17 juni 2016 - 

Vaststelling mandaat vertegenwoordiger 

03.2 Bouwen en Wonen - Milieu - Algemene Vergadering IVAREM - 17 juni 2016 - Agenda 

03.3 Bouwen en Wonen - Milieu - Buitengewone  Algemene Vergadering  IVAREM - 17 juni 

2016 - Agenda 

03.4 Bouwen en Wonen - Statutaire Jaarvergadering en Buitengewone Algemene 

Vergadering PIDPA - 20 juni 2016 

03.5 Leven en reizen - Burgerzaken - Algemene vergadering PONTES 15 juni 2016 

04 Bouwen en Wonen - Milieu - Exclusiviteit  dienstverlening Igemo ter uitvoering van de 

Burgemeesterconvenant 

05 Bouwen en Wonen -  Milieu - Addendum Burgemeesterconvenant 

06 Bouwen en Wonen - Openbare Werken - Samenwerkingsovereenkomst  PIDPA 

Molenstraat 

07 Bouwen en Wonen - Openbare Werken - Bestek aanstellen ontwerper Molenstraat 

08 Bouwen en Wonen - Ruimtelijke Ordening - Vaststellen en aanwijzen waarnemend 

stedenbouwkundig ambtenaar 

09 Bouwen en wonen - IVA Innova - Aankoop woning Appeldonkstraat 62 

10 Bouwen en wonen - IVA Innova - Aankoop woning J. Helmansstraat 1 

11 Bouwen en wonen - Voordracht van een afgevaardigde in het beheercomité van de 

intergemeentelijke omgevingshandhavingscel 

 
 

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

Diefstal officiële documenten 
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GEMEENTERAAD VAN 24 MEI 2016 
 

NOTULEN 
 
 

Aanwezig : M.M. Moens Eddy, voorzitter; Bevers Eddy, burgemeester; Huyghe Tinneke, 
Vanwelkenhuysen Frank, Somers Ronald, Spiessens Luc, Bradt Maaike, schepenen; Meeus Georges, 
De Laet Marc, Van Lerberghe Jan, Oner Murat, Reyntiens Griet, Eeraerts Kevin, Eeraerts Michel, 
Moens Anita, Kennes Rudi, Tas Bart, Moeremans Herman, Ugurlu Seney, Deloof Sofie, Moerenhout 
Ronald, De Smedt Dirk, Van Aken Lars, Briffa Siska, Hermans Irena, raadsleden en Bauwens 
Herman, secretaris. 
 
Verontschuldigd : Ceurstemont Claudia, schepen; Dezaeger Nils, raadslid en  
Reinilde Van Moer, voorzitter OCMW (niet-stemgerechtigd) 
 
Raadslid Kennes Rudi wordt door het lot als eerste stemmer aangeduid. 
 
Raadslid Georges Meeus komt de raadzaal binnen bij punt 8. 
Raadslid De Smedt Dirk komt de raadzaal binnen bij punt 9. 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Dhr. Eddy Moens, voorzitter opent de gemeenteraad te 20 uur. 
Op vraag van het raadslid De Laet wordt hem het woord verleend. Het raadslid wijst er op dat 
Young Brasband Willebroek met 97% van de punten opnieuw de Europese titel heeft 
binnengehaald. Opnieuw een geweldige prestatie die een bekroning vormt voor de carrière van 
hun dirigent Frans Violet. Deze behaalde niet minder dan 19 Belgische titels, drie Europese en 
menige verdienstelijke plaatsen. Hij draagt dhr. Frans Violet voor als ereburger en vraagt dit 
minstens te onderzoeken.  
 
De burgemeester vindt dit een mooie voordracht en is bereid op de vraag in te gaan. Hij zal de 
vraag overmaken aan de bevoegde adviesraad. Er bestaat weliswaar geen voorgeschreven 
procedure, maar in dergelijke aangelegenheid past het de nodige adviezen in te winnen. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
 
                      

01   :   Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Notulen vorige vergadering 
  
 
De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
26 april 2016. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

02   :   Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Vervanging vertegen- 
            woordiger raad van bestuur voor Volkshuisvesting 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Tijdens de gemeenteraad van 26 februari 2013 werd de heer Toon Van Dyck voorgedragen als bestuurder in 
de Raad van Bestuur van de SM voor Volkshuisvesting Willebroek. 
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Feiten en context 
 
Met een brief van 19 april 2016 laat de directeur van de Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting 
weten dat de heer Toon Van Dyck zijn ontslag heeft aangeboden en hiervan akte werd genomen in de zitting 
van 24 maart 2016. 
Hij dient aldus vervangen te worden als bestuurder in de Raad van Bestuur. 
 
 
Juridische grond 
 
Volgens de statuten van de SM voor Volkshuisvesting, artikel 14, worden de bestuurders die het 
gemeentebestuur vertegenwoordigen gekozen onder de kandidaten die door het betrokken openbaar bestuur 
worden voorgedragen.  De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op 6 jaar. 
 
 
Adviezen  
 
Indien de gemeenteraad een kandidaat voordraagt, kan deze in de algemene vergadering van 27 mei 2016 
worden bekrachtigd als bestuurder voor de termijn die nog loopt tot de algemene vergadering van 2019. 
 
De heer Toon Van Dyck wordt voorgedragen, teneinde ons bestuur te vertegenwoordigen in de Raad van 
Bestuur van de SM voor Volkshuisvesting Willebroek. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Nvt 
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit de heer Toon Van Dyck voor te dragen als bestuurder in de Raad van Bestuur van 
de SM voor Volkshuisvesting Willebroek, August Van Landeghemplein 2 te 2830 Willebroek, voor de verdere 
duur van het mandaat dat loopt tot 2019.. 
 
15 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / Groen) 
 8 onthoudingen (sp.a / Vlaams Belang) 
 
Raadslid De Laet preciseert dat zijn fractie zich onthoudt omdat men niets te maken had met 
het ontslag en in het dossier nooit betrokken is geweest. Hij wil in deze aangelegenheid dan 
ook geen standpunt innemen. 
                      
 
 

03.1   :   Ondersteunende diensten - ICT - Cipal DV - Algemene vergadering 17 juni  
               2016 - Vaststelling mandaat vertegenwoordiger 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Betreft: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene 
vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 17 juni 2016 om 10u30. 
 
 
Feiten en context 
 
Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
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Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”); 
 
De laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal”) 
van 14 april 2014; 
 
Het feit dat de gemeente deelnemer is van Cipal; 
 
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.; 
 
 
Adviezen  
 
De oproepingsbrief van 20 april 2016 tot de algemene vergadering van Cipal van 17 juni 2016 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 2015, afgesloten op 31 
december 2015 

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, 
afgesloten op 31 december 2015 

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 
december 2015 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, 
afgesloten op 31 december 2015 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2015 

7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding 
8. Kennisname vervanging lid van de raad van bestuur met raadgevende stem 
9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
10. Rondvraag 
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

 
De toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering; 
 
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 
 
Nvt 
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Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit 
 
Artikel 1: De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 17 juni 2016 worden 
goedgekeurd. 
 
Artikel 2: De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering 
van Cipal van 17 juni 2016 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) 
te handelen en te beslissen conform dit besluit. 
 
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 dv, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 
Geel. 
 
21 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a) 
 2 onthoudingen (Groen / Vlaams Belang) 
                      
 
 

03.2   :   Bouwen en Wonen - Milieu - Algemene Vergadering IVAREM - 17 juni 2016 –  
              Agenda 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Ons bestuur werd met  aangetekend schrijven van Ivarem  van  18 april 2016 uitgenodigd op de algemene 
vergadering van vrijdag 17 juni 2016 om 18h00. De vergadering zal plaats hebben in kasteel Tivoli, 
Antwerpsesteenweg 92, Mechelen. 
 
 
Feiten en context 
 
Punten op de agenda: 
 

1. Aanduiding stemopnemers 
2. Kennisgeving activiteitenverslag 2015 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam 

afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 
3. Vaststelling definitieve bijdrage voor het afgelopen boekjaar 
4. Vaststelling bijdrage inco-zakken 2016 
5. Goedkeuring jaarrekening 2015 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer 

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

duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 
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 17 juni 2016 
 
Vertegenwoordigers, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013 

- Sofie Deloof – raadslid 
- Michel Eeraerts – raadslid 
- Herman Moeremans - Raadslid 
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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 en 13 december 2013; 
Het lidmaatschap van de gemeente van de intergemeentelijke vereniging IVAREM;  
Document VVAV1600001, houdende het voorstel tot wijziging van de statuten van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals 
vastgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van  
19 februari 2016; 
De gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013, houdende de aanduiding van de vertegenwoordigers. 
 
 
Adviezen – argumenten  
 
Niet van toepassing. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
Niet van toepassing 
 
 
Besluit :  
 
Artikel 1:  
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 17 juni 2016. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de door de raad van bestuur van de intergemeentelijke 
vereniging IVAREM voorgestelde wijziging van de artikels 13.2. en 45. van de statuten, waarover de 
algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM zal beraadslagen en beslissen 
op 17 juni 2016.  
 
Artikel 3: 
De gemeenteraad verleent aan zijn afgevaardigde(n) in de algemene vergadering van 17 juni 2016 
van de intergemeentelijke vereniging IVAREM het mandaat om te beraadslagen en te beslissen 
overeenkomstig voormeld besluit.  
 
Artikel 4:  
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
 
21 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a) 
 2 onthoudingen (Groen / Vlaams Belang) 
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03.3   :   Bouwen en Wonen - Milieu - Buitengewone  Algemene Vergadering  IVAREM –  
              17 juni 2016 - Agenda 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Ons bestuur werd met  aangetekend schrijven van Ivarem  van  25 april 2016 uitgenodigd op de 
buitengewone algemene vergadering van vrijdag 17 juni 2016 om 17h30. De vergadering zal plaats hebben in 
kasteel Tivoli, Antwerpsesteenweg 92, Mechelen en zal worden gehouden ten overstaan van notaris Filip 
Huygens en/of notaris Sylvie Lefevre. 
 
 
Feiten en context 
 
Punten op de agenda: 
 

9. Aanduiding stemopnemers 
10. Wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio 

Mechelen (IVAREM) 
11. Volmacht om de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio 

Mechelen te coördineren 
12. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke 

vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 17 juni 2016 
 
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 en 13 december 2013; 
Het lidmaatschap van de gemeente van de intergemeentelijke vereniging IVAREM;  
Document VVAV1600001, houdende het voorstel tot wijziging van de statuten van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals 
vastgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van  
19 februari 2016; 
De gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013, houdende de aanduiding van de vertegenwoordigers. 
 
 
Adviezen – argumenten  
 
Niet van toepassing. 
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Financiële gevolgen & communicatie 
 
Niet van toepassing 
 
 
Besluit :   
 
Artikel 1:  
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17 
juni 2016. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de door de raad van bestuur van de intergemeentelijke 
vereniging IVAREM voorgestelde wijziging van de artikels 13.2. en 45. van de statuten, waarover de 
buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM zal beraadslagen 
en beslissen op 17 juni 2016.  
 
Artikel 3: 
 De gemeenteraad verleent aan zijn afgevaardigde(n) in de buitengewone algemene vergadering van 
17 juni 2016 van de intergemeentelijke vereniging IVAREM het mandaat om te beraadslagen en te 
beslissen overeenkomstig voormeld besluit.  
 
Artikel 4:  
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
 
21 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a) 
 2 onthoudingen (Groen / Vlaams Belang) 
 
                      
 

03.4   :   Bouwen en Wonen - Statutaire Jaarvergadering en Buitengewone Algemene  
              Vergadering PIDPA - 20 juni 2016 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Door PIDPA wordt ons bestuur met schrijven van  18 april 2016 uitgenodigd voor de Statutaire 
Jaarvergadering  en de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 juni 2016. 
 
 
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 2015 
3. Verslag van de commissaris over het jaar 2015 
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 
5. Decharge te verlenen aan de bestuurders en commissaris 
6. Benoeming commissaris 
7. Benoeming(en) 
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 
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Juridische grond 
 
In toepassing van  het decreet van 6 juli 2011, houdende de intergemeentelijke samenwerking  
 
Artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat het mandaat 
van de afgevaardigde voor elke algemene vergadering dient te worden vastgesteld; 
 
Artikel 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; 
 
De Statutaire Jaarvergadering van Pidpa die zal plaats hebben op maandag 20 juni 2016 op het 
administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen; 
 
De Buitengewone Algemene Vergadering van Pidpa die zal plaats hebben op maandag 20 juni 2016 
op het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen; 
 
De artikelen 19 tot en met 26 van het gemeentedecreet in verband met de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad; 
 
De bepalingen van het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van 
de gemeenteraad; 
 
De  gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2013 waarbij de vertegenwoordiger en de vervanger 
van ons bestuur  werden aangeduid 
 
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 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
NVT 
 
 
Besluit :   
 
Artikel 1:  
Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2015, de jaarrekening over het boekjaar 2015 en 
het verslag van de commissaris worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2:  
Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2015, wordt 
goedgekeurd. 
 
Artikel 3 :   
De verlenging van het revisorale mandaat van de bvba Vyvey & C) met als revisor dhr Steven Vyvey 
(voor de duur van de periode juni 2016-juni 2019) wordt goedgekeurd 
 
Artikel 4:  

Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 20 juni 
2016, 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. Dat omvat onder meer ook dat de algemene 
vergadering de raad van bestuur zal machtigen op basis van de volstorting van de aandelen de 
kapitaalverhoging af te handelen. 
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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. 
 
21 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a) 
 2 onthoudingen (Groen / Vlaams Belang) 
 
 
                      

03.5   :   Leven en reizen - Burgerzaken - Algemene vergadering PONTES 15 juni 2016 
  
 
Motivering 
 
Feiten en context 
 
De gemeenteraad in openbare zitting : 
 
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; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 van 19 april 1993 van de Vlaamse minister bevoegd voor Bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand betreffende de wijzigingen aan het decreet 
intergemeentelijke samenwerking houdende dat de statutenwijziging van een intergemeentelijke verenging ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de toezichthoudende overheid. 
 
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 15 juni 2016; 
 
Gelet op het ontwerp van agenda, besluiten en bijlagen;  
 
Overwegende dat deze algemene vergadering zal plaatsvinden op 15 juni 2016; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 januari 2013 houdende de aanstelling van schepen Maaike 
Bradt als vaste afgevaardigde en raadslid Ronald Moerenhout als plaatsvervangend afgevaardigde voor de 
algemene vergaderingen van de intergemeentelijke vereniging PONTES gedurende de volledige legislatuur; 
 
Overwegende dat evenwel het mandaat van deze gemeentelijke afgevaardigde moet vastgesteld worden 
voorafgaand aan elke algemene vergadering; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Nvt 
 
 
Besluit :   
 
Artikel 1 : 
Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van PONTES van 15 juni 2016, 
die bestaat uit de volgende agendapunten :  
 
1. Algemene vergadering : verslag 16 december 2015 – goedkeuring 
2. Bestuursorganen : samenstelling raad van bestuur – wijziging 
3. Financiën : balans, resultatenrekening en jaarverslag over het dienstjaar 2015 – goedkeuring 
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4. Financiën : verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2015 – aktename 
5. Financiën : verdeling batig saldo van de resultatenrekening 2015 – goedkeuring 
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 : 
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke vereniging 
PONTES, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 2 
 
21 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a) 
 2 onthoudingen (Groen / Vlaams Belang) 
 
 
                      

04   :   Bouwen en Wonen - Milieu - Exclusiviteit  dienstverlening Igemo ter uitvoering  
           van de Burgemeesterconvenant 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In gemeenteraadszitting van 16 december 2014 werd overgegaan tot de ondertekening van de 
burgemeestersconvenant ter uitvoering van het gemeentelijk klimaatbeleid. 
 
In dezelfde gemeenteraadszitting ondertekende ons bestuur de overeenkomst met Igemo ter uitvoering van 
de burgemeestersconvenant. 
 
 
Feiten en context 
 

Het concept “exclusieve dienstverlening” is voorzien in artikel 4.3. van de statuten van de intergemeentelijke 
vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO):  
“De deelnemende gemeenten kunnen aan de vereniging exclusiviteit verlenen voor één of meerdere 
diensten, opgenomen in bijlage 1 van deze statuten. Dit houdt voor de deelnemende gemeente de 
keuzevrijheid in om ofwel de diensten zelf, in eigen beheer of regie, uit te voeren ofwel voor de uitvoering van 
de dienst uitsluitend een beroep te doen op de vereniging.  
Exclusiviteit kan uitsluitend worden verleend door de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten. De 
exclusiviteit wordt verleend voor een duurtijd van drie tot zes jaar.  
Een afschrift van de gemeenteraadsbeslissing houdende het verlenen van exclusiviteit, wordt aan de 
vereniging bezorgd.” 
 
Gemeenten die op een exclusieve wijze een beroep wensen te doen op de diensten van de 
intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO), moeten 
daartoe een gemeenteraadsbeslissing treffen.  Dit engagement kan niet gerelateerd worden aan de uitvoering 
van één welbepaalde taak of opdracht, doch moet enige continuïteit inhouden. M.a.w. de exclusiviteit wordt 
door de deelnemende gemeenten voor één of meerdere dienstverleningen verleend voor een welbepaalde 
periode. In de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en 
omgeving (IGEMO) is deze periode vastgesteld op 3 tot 6 jaar, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de 
gemeenteraad exclusiviteit heeft verleend. 
 
De intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen (IGEMO) is een 
publiekrechtelijke vereniging die de rechtsvorm heeft van een dienstverlenende vereniging in de zin van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking.  
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Artikel 12 van het voormelde decreet definieert een dienstverlenende vereniging als volgt: “een 
samenwerkingsverband zonder beheersoverdracht dat tot doel heeft een duidelijk omschreven 
ondersteunende dienst te verlenen aan de deelnemende gemeenten, eventueel voor verschillende 
beleidsdomeinen”.  
Ten aanzien van dienstverlenende verenigingen stelt zich de problematiek inzake de toepassing van de BTW-
wetgeving.  
 
Dienstverlenende verenigingen worden door de BTW-administratie gekwalificeerd als belastingplichtigen en 
moeten bijgevolg in beginsel BTW aanrekenen op de door hen aangerekende vergoedingen. Gemeenten en 
openbare instellingen worden in beginsel niet aangemerkt als belastingplichtigen voor de handelingen die zij 
verrichten als overheid. Deze principiële belastingplicht heeft tot gevolg dat zij de BTW die hen wordt 
aangerekend niet kunnen recupereren. De aangerekende BTW vormt met andere woorden een finale kost 
voor de gemeenten.  
 
Wanneer de gemeenten voor een ondersteunende dienst een beroep doen op een dienstverlenende 
vereniging is het bijgevolg niet wenselijk dat deze dienstverlenende vereniging zelf BTW moet aanrekenen op 
de vergoedingen die zij vraagt in het kader van haar dienstverlening.  
 
Reeds bij de parlementaire voorbereidingen betreffende het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, werd deze problematiek aangehaald (o.m. advies 3/200 van de Hoge 
Raad voor Binnenlands Bestuur). 
 
 
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;  
 
De 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;  
 
Gelet op artikel 4.3. van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest 
Mechelen en omgeving, afgekort 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, 22 november 2002, 26 april 2003, 5 december 2003, 25 juni 2004 en 22 juni 2007; 
 
Het lidmaatschap van de gemeente van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest 
Mechelen en omgeving, afgekort IGEMO, 
 
De intergemeentelijke vereniging IGEMO, in zijn hoedanigheid van dienstverlenende vereniging, kan als 
BTW-plichtig worden beschouwd; dat dit desgevallend impliceert dat de intergemeentelijke vereniging IGEMO 
zelfs aan gemeentelijke deelnemers/vennoten BTW moet aanrekenen op geleverde diensten;  
 
De Vlaamse regering stelt in de memorie van toelichting bij het decreet van 6 juli 2001 houdende 
Intergemeentelijke Samenwerking,: “er wordt geopteerd voor een combinatie van enerzijds volkomen vrijheid 
van de deelnemende gemeenten, anderzijds vrijwaring van de mogelijkheid tot eigen gemeentelijk beheer, 
met exclusieve dienstverlening door de vereniging ten behoeve van de gemeenten die uit dat eigen beheer 
willen treden. Het komt er op neer dat, in het laatste geval, de gemeente zich uitsluitend tot haar vereniging 
kan wenden, maar dat zij daartoe niet verplicht is als zij een opdracht verder in eigen beheer wil 
verwezenlijken. In die structuur zou een opdracht aan de eigen vereniging ook buiten het toepassingsveld van 
de wetgeving op de overheidsopdrachten en van de BTW-regeling vallen. Dat is vanzelfsprekend niet het 
geval wanneer de gemeente zich het recht voorbehoudt ook op derden een beroep te doen”; 
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Overeenkomstig artikel 4.3. van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO de exclusiviteit 
wordt verleend voor een duurtijd van 6 jaar;  
 
Bijlage 1 aan de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO omvat een exhaustieve lijst met 
diensten waarvoor een deelnemende gemeente exclusiviteit kan verlenen aan de vereniging; dat de 
gemeente exclusiviteit kan verlenen aan de intergemeentelijke vereniging IGEMO voor “Rubriek 1.1.: 
Realisatie van convenants en/of samenwerkingsovereenkomsten (sub)rubriek(en): 1.1.2.: De ondersteuning 
bij de realisatie van een klimaatneutrale organisatie en de ‘Convenant of Mayors’ ”;  
 
Exclusiviteit” houdt voor de gemeente de keuzevrijheid in om ofwel de diensten zelf, in eigen beheer of regie, 
uit te voeren ofwel voor de uitvoering van de diensten uitsluitend een beroep te doen op de intergemeentelijke 
vereniging IGEMO;  
 
Overeenkomstig de zienswijze van de Vlaamse regering, moet de intergemeentelijke vereniging voor 
uitvoering van exclusieve diensten geen BTW aanrekenen aan de deelnemende gemeente; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
De ongenuanceerde toepassing van de BTW-wetgeving ten aanzien van dienstverlenende verenigingen 
druist in tegen het wezen van intergemeentelijke samenwerking. Een intergemeentelijke vereniging is immers 
een samenwerkingsverband dat wordt opgericht op initiatief van de gemeenten met het oog op het 
gezamenlijk verwezenlijken van één of meer lokale doelstellingen.  Gemeenten participeren aan een 
intergemeentelijke vereniging om lokale en/of regionale taak- en/of doelstellingen in overleg met elkaar en op 
een deskundige, kostendelende wijze te realiseren. In die optiek is een intergemeentelijke vereniging te 
beschouwen als een kostendelend verlengstuk van de deelnemende gemeenten. 
 
Het is vanzelfsprekend dat wanneer gemeenten participeren aan een dienstverlenende vereniging, zij het 
oogmerk hebben een beroep te doen op de diensten van deze vereniging. Een dienstverlenende vereniging 
kan ons inziens dan ook niet op gelijke wijze behandeld worden als een derde, private onderneming.  
 
Deze zienswijze wordt ook erkend door de Vlaamse Regering. Vandaar dat de Vlaamse Regering om een 
oplossing te bieden aan de BTW-problematiek zelf de piste van de “exclusieve dienstverlening” voorstelt.  
Exclusieve dienstverlening houdt in dat een deelnemende gemeente voor een aantal welomschreven 
diensten exclusiviteit van uitvoering kan verlenen aan de dienstverlenende vereniging. Deze “exclusiviteit” 
houdt de keuzevrijheid in voor een gemeente om ofwel de diensten zelf, in eigen beheer of regie uit te voeren 
(d.w.z. de eigen gemeentelijke diensten voeren de taken / opdrachten zelf uit zonder daarbij een beroep te 
doen op derden) ofwel voor de uitvoering van de dienst uitsluitend een beroep te doen op de 
dienstverlenende vereniging (d.w.z. de vereniging voert de taken / opdrachten uit én kan niet in concurrentie 
gesteld worden met derden).  M.a.w. wanneer een gemeente exclusiviteit heeft verleend aan een 
dienstverlenende vereniging voor een welomschreven dienst, dan kan de gemeente wanneer zij een taak of 
opdracht wenst uit te voeren die het voorwerp uitmaakt van deze dienst, uitsluitend beslissen deze taak of 
opdracht zelf uit te voeren of een beroep te doen op de dienstverlenende vereniging.  
 
De zienswijze ter zake van de Vlaamse Regering houdt in dat een dienstverlening voor uitvoering van 
exclusieve diensten geen BTW moet aanrekenen aan de deelnemende gemeenten. Deze zienswijze wordt op 
de volgende wijze verduidelijkt in de memorie van toelichting bij het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking:  
“Er wordt geopteerd voor een combinatie van enerzijds volkomen vrijheid van de deelnemende gemeenten, 
anderzijds vrijwaring van de mogelijkheid tot eigen gemeentelijk beheer, met exclusieve dienstverlening door 
de vereniging ten behoeve van de gemeenten die uit dat eigen beheer willen treden. Het komt er op neer dat, 
in het laatste geval, de gemeente zich uitsluitend tot haar vereniging kan wenden, maar dat zij daartoe niet 
verplicht is als zij een opdracht verder in eigen beheer wil verwezenlijken. In die structuur zou een opdracht 
aan de eigen vereniging ook buiten het toepassingsveld van de wetgeving op de overheidsopdrachten en van 
de BTW-regeling vallen. Dat is vanzelfsprekend niet het geval wanneer de gemeente zich het recht 
voorbehoudt ook op derden een beroep te doen” (Memorie van toelichting, decreet van 6 juli 2001 houdende 
de Intergemeentelijke Samenwerking). 
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Financiële gevolgen & communicatie 
 
NVT 
 
 
Besluit :   
 
Artikel 1: 
In toepassing van artikel 4.3. van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 
gewest Mechelen en omgeving, afgekort IGEMO, verleent de gemeente aan IGEMO exclusiviteit inzake 
subrubriek 1.1.2 ‘de ondersteuning bij de realisatie van een klimaatneutrale organisatie en de Covenant of 
Mayors’. De exclusiviteit wordt verleend voor een periode van 3 jaar. 
 
Artikel : 
Een afschrift van dit premiereglement wordt overgemaakt aan: Igemo - Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

05   :   Bouwen en Wonen -  Milieu - Addendum Burgemeesterconvenant 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
De gemeente Willebroek en IGEMO hebben d.d. 16 december 2014 een overeenkomst gesloten betreffende 
ondersteuning burgemeestersconvenant (regionale samenwerking). De overeenkomst werd goedgekeurd 
door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2014.  
De overeenkomst omvat volgende opdrachten: opmaak regionaal actieplan, opvolging van monitoring van het 
regionaal actieplan, regionaal monitoringsrapport, structureel overleg stakeholders.  
Onderhavig addendum is een toevoeging aan de overeenkomst van 16 december 2014 en vult deze 
overeenkomst aan met betrekking tot de vermelde artikels.. De overige bepalingen van de overeenkomst van 
16 december 2014 blijven van toepassing. 
 
 
Feiten en context 
 
Onderhavig addendum kadert binnen volgende doelstellingen van het regionale klimaatactieplan dat 
opgesteld werd i.k.v. het burgemeestersconvenant:  
 
Stimuleren van energie-efficiëntie en rationeel energieverbruik 

Betrokkenheid en groepsdynamiek bij inwoners creëren door collectieve acties 
• Organiseren van infosessies rond energie besparen, isoleren, energiezuinig (ver)bouwen, 

hernieuwbare energie,… (eventueel gekoppeld aan concrete acties zoals groepsaankopen) 
• Advies verschaffen aan inwoners over energiebesparende technieken & materialen (isolatie, 

verwarming, hernieuwbare energie,...) 
Stimuleren van energierenovatie van woningen door communicatie & sensibilisering 

• Sensibiliseren van specifieke doelgroepen (oudere woningeigenaars, verhuurders,…) ivm het 
uitvoeren van energiebesparende maatregelen in hun woning 

• Energieverlies zichtbaar maken via: de uitvoering van energiescans, audits, thermografische 
onderzoeken,… 

Drempels voor energierenovatie verlagen door advies, begeleiding en kennisverspreiding 
• Ontwikkelen van een online tool (voor berekening van de energetische staat van je woning, 

welke maatregelen men kan nemen, wat deze maatregelen kosten en opbrengen, info over 
premies,…) 

• Inzetten op energierenovatie met focus op oudere/slecht geïsoleerde woningen.  
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• Inwoners ondersteunen bij het energiezuinig maken hun woning met informatie, advies, 
begeleiding,… 

• Begeleiden/ondersteunen van collectieve energierenovatieprojecten met privé-eigenaars op 
wijkniveau 

 
 
Juridische grond 
 
De gemeente Willebroek en IGEMO hebben d.d. 16 december 2014 een overeenkomst gesloten betreffende 
ondersteuning burgemeestersconvenant (regionale samenwerking). De overeenkomst werd goedgekeurd 
door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2014. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Omschrijving van de opdracht wordt aangevuld als volgt 
 
Burgers aanzetten tot renovatie van hun woningen (regionale dynamiek m.b.t. renovatie creëren): 
 
- Informeren en sensibiliseren van woningeigenaars m.b.t. renovatie (energievlak) d.m.v.: 

• In kaart brengen en zichtbaar maken van energieverlies van woningen  
• Sensibiliseren en informeren m.b.t. renovatie maatregelen (energievlak) 

- Ondersteunen en begeleiden van woningeigenaars bij renovatie: 
• advies op maat aan huis,  
• ondersteuning aan loket, 
• uitwerken online tool, 
• samenwerking lokale aannemers stimuleren. 

- Mandatarissen en ambtenaren ondersteunen bij: 
• kennisverwerving m.b.t. (innovatieve) technieken inzake renovatie (energievlak) van 

woningen  
• kennisverwerving m.b.t. innovatieve technieken inzake renovatie (energievlak) van publieke 

gebouwen 
• ervaringsuitwisseling met andere lokale besturen d.m.v. organisatie uitwisselingsmomenten.  
• IGEMO start het traject op vanaf minstens 6 gemeenten.  

 
Uitvoeringstermijn wordt aangevuld als volgt 
 
De bijkomende activiteiten lopen gedurende een periode van 3 jaar, startdatum 1 mei 2016. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
Kostprijs van de opdracht wordt aangevuld als volgt 
De kostprijs voor aanvullende activiteiten bedraagt: € 37.152 excl. BTW (berekend op basis van 6 
deelnemende gemeenten).  
 
Facturatie wordt aangevuld als volgt  
 
De vergoeding voor bijkomende activiteiten wordt als volgt gefactureerd:  

Facturatie Bedrag (excl. btw)  
1/9/2016 € 8.256  100% kostprijs 2016 
1/1/2017 € 12.384 100% kostprijs 2017 
1/1/2018 € 12.384 100% kostprijs 2018 
1/1/2019 € 4.128  100% kostprijs 2019 

De gemeente betaalt de factuur binnen een termijn van 50 kalenderdagen na factuurdatum 
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Besluit :   
 
Artikel 1: 
Goedkeuring te hechten aan het addendum op de burgemeestersconvenant en besluit de overeenkomst in 
bijlage te ondertekenen. 
 
Artikel 2 : 
Een afschrift van dit addendum burgemeestersconvenant wordt overgemaakt aan: Igemo - Schoutetstraat 2, 
2800 Mechelen  
 
22 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a / Groen) 
 1 onthoudingen (Vlaams Belang) 
 
 
                      

06   :   Bouwen en Wonen - Openbare Werken - Samenwerkingsovereenkomst  PIDPA  
           Molenstraat 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Binnen de raamovereenkomst voor de heraanleg van voet- en fietspaden en toplagen werd de heraanleg van 
de Molenstraat voorzien in 2016.  In dat kader werd eerder gepeild bij de diverse nutsmaatschappijen welke 
werken zij nog dienden uit te voeren in deze straat.  Deze voorbereidende werken werden ondertussen 
afgerond. 
 
 
Feiten en context 
 
Ondertussen werd echter door Pidpa HidroRio vastgesteld dat ook de riolering zich in erg slechte staat 
bevindt.  De bovenbouw van deze straat kan niet vernieuwd worden zonder dat een ernstig risico ontstaat dat 
deze riolering verder beschadigd raakt en inklapt. 
 
Aan Pidpa werd bijgevolg gevraagd de nodige rioleringswerken te plannen voor de Molenstraat zodat 
aansluitend ook de bovenbouw, als voorzien, vernieuwd kan worden.  Dit heeft wel enkele belangrijke 
consequenties: 

 Het is opportuun bij de rioleringswerken niet enkel het herstel van de riolering maar ook de 
afkoppeling van hemel- en vuilwater te voorzien; 

 Aangezien de werken op korte termijn uitgevoerd moeten worden is het aanvragen van subsidies bij 
de VMM niet meer mogelijk en zal de subsidiederving worden aangerekend aan het gemeentebestuur 
via de derdebetalersregeling.  Deze kosten kunnen echter gefinancierd worden via het 
Investeringsfonds; 

 Doordat de rioleringswerken het grootste deel van het project uit zullen maken is het opportuun Pidpa 
aan te stellen als hoofdbouwheer.  De gemeente treedt dus niet meer op als aanbestedende overheid 
maar participeert uiteraard wel nog in belangrijke mate in het ontwerp- en uitvoeringsproces; 

 De werken kunnen niet meer worden uitgevoerd in het kader van de raamovereenkomst.  Voor deze 
werken is het opportuun een externe ontwerper aan te stellen en een afzonderlijke aanbesteding te 
organiseren. 

 
Bovenstaande impliceert dat een samenwerkingsovereenkomst moet worden afgesloten met Pidpa.  Nadien 
moet nog een bestek voor het aanstellen van een ontwerper worden voorgelegd aan het gemeenteraad. 
 
 
Juridische grond 
 
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met externe 
partners zoals Pidpa.   
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Adviezen – argumenten 
 
Het voorstel tot samenwerkingsovereenkomst werd opgesteld door Pidpa.  Er werden geen bijkomende 
adviezen ingewonnen.   
 
 
Financiële gevolgen 
 
De werken kaderden initieel reeds binnen de raamovereenkomst en kunnen bijgevolg gefinancierd worden via 
de kredieten die hiertoe voorzien werden in de meerjarenplanning op AR 2240007 / BI 020000 / Actie 
LEEF001001003.  Uiteraard gaan deze kredieten dan in mindering van de kredieten vast te leggen voor 
aannemer Wegeplant nv.  Voor de wegeniswerken rechtstreeks ten laste van de gemeente gaat het om circa 
€ 150.000,00.   
 
De subsidiederving van circa € 150 à 200.000,00 kan gefinancierd worden aan de hand van het 
Investeringsfonds.  Hierin is circa € 330.000,00 beschikbaar.  Circa € 90.000,00 is ‘gereserveerd’ voor het 
project Baeckelmansstraat dus er rest nog ruim voldoende voor de Molenstraat. 
 
 
Besluit :   
 
Enig artikel 
De gemeenteraad beslist een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Pidpa in het kader van de 
heraanleg van de Molenstraat.  
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

07   :   Bouwen en Wonen - Openbare Werken - Bestek aanstellen ontwerper  
           Molenstraat 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Binnen de raamovereenkomst voor de heraanleg van voet- en fietspaden en toplagen werd de heraanleg van 
de Molenstraat voorzien in 2016.  In dat kader werd eerder gepeild bij de diverse nutsmaatschappijen welke 
werken zij nog dienden uit te voeren in deze straat.  Deze voorbereidende werken werden ondertussen 
afgerond. 
 
 
Feiten en context 
 
Ondertussen werd echter door Pidpa HidroRio vastgesteld dat ook de riolering zich in erg slechte staat 
bevindt.  De bovenbouw van deze straat kan niet vernieuwd worden zonder dat een ernstig risico ontstaat dat 
deze riolering verder beschadigd raakt en inklapt. 
 
Aan Pidpa werd bijgevolg gevraagd de nodige rioleringswerken te plannen voor de Molenstraat zodat 
aansluitend ook de bovenbouw, als voorzien, vernieuwd kan worden.  Dit heeft wel enkele belangrijke 
consequenties: 

 Het is opportuun bij de rioleringswerken niet enkel het herstel van de riolering maar ook de 
afkoppeling van hemel- en vuilwater te voorzien; 

 Aangezien de werken op korte termijn uitgevoerd moeten worden is het aanvragen van subsidies bij 
de VMM niet meer mogelijk en zal de subsidiederving worden aangerekend aan het gemeentebestuur 
via de derdebetalersregeling.  Deze kosten kunnen echter gefinancierd worden via het 
Investeringsfonds; 
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 Doordat de rioleringswerken het grootste deel van het project uit zullen maken is het opportuun Pidpa 
aan te stellen als hoofdbouwheer.  De gemeente treedt dus niet meer op als aanbestedende overheid 
maar participeert uiteraard wel nog in belangrijke mate in het ontwerp- en uitvoeringsproces; 

 De werken kunnen niet meer worden uitgevoerd in het kader van de raamovereenkomst.  Voor deze 
werken is het opportuun een externe ontwerper aan te stellen en een afzonderlijke aanbesteding te 
organiseren. 

 
Bovenstaande impliceert dat een samenwerkingsovereenkomst moet worden afgesloten met Pidpa.  Dit 
gebeurde in zitting van de gemeenteraad van 24 mei 2016.  Het  bestek voor het aanstellen van een 
ontwerper wordt nu additioneel ter goedkeuring voorgelegd aan het gemeenteraad. 
 
 
Juridische grond 
 
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraard goedkeuring te hechten aan bestekken voor het aanstellen van 
een ontwerper (basis samenwerkingsovereenkomst ontwerper).   
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Het bestek met ref. K-16-029 werd opgesteld door Pidpa.  Er werden geen bijkomende adviezen ingewonnen.   
 
 
Financiële gevolgen 
 
De werken kaderden initieel reeds binnen de raamovereenkomst en kunnen bijgevolg gefinancierd worden via 
de kredieten die hiertoe voorzien werden in de meerjarenplanning op AR 2240007 / BI 020000 / Actie 
LEEF001001003.  Uiteraard gaan deze kredieten dan in mindering van de kredieten vast te leggen voor 
aannemer Wegeplant nv.  Voor de wegeniswerken rechtstreeks ten laste van de gemeente gaat het om circa 
€ 150.000,00.   
 
De subsidiederving van circa € 150 à 200.000,00 kan gefinancierd worden aan de hand van het 
Investeringsfonds.  Hierin is circa € 330.000,00 beschikbaar.  Circa € 90.000,00 is ‘gereserveerd’ voor het 
project Baeckelmansstraat dus er rest nog ruim voldoende voor de Molenstraat. 
 
 
Besluit :   
 
Enig artikel 
De raad besluit goedkeuring te verlenen aan het bestek met ref. K-16-029 tot  het aanstellen van een 
ontwerper voor de heraanleg van de Molenstraat.  
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

08   :   Bouwen en Wonen - Ruimtelijke Ordening - Vaststellen en aanwijzen  
           waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Een gemeente is ‘ontvoogd’ wanneer ze autonoom vergunningen mag afleveren.  
Om zelfstandig vergunningen te kunnen afleveren moet de gemeente over volgende 5 elementen beschikken:  
een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar 
een conform verklaard plannenregister 
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een vastgesteld vergunningenregister 
een register van de onbebouwde percelen. 
 
De gemeente Willebroek voldoet ondertussen aan 4 van de 5 voorwaarden door de aanwerving van  
een persoon voor de functie van gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.  
 
In de gemeenteraadzitting van 26 augustus 2014 werd een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
aangewezen door de gemeenteraad.  
 
 
Feiten en context 
 
De codex werd onlangs gewijzigd met betrekking tot de aanstelling van een gemeentelijk stedenbouwkundig 
ambtenaar. De voorwaarde dat enkel statutaire of op proef benoemde statutaire personeelsleden 
aangewezen kunnen worden als gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar bemoeilijkte vaak de 
aanstellingsprocedure. Concreet resulteert de wijziging in extra mogelijkheden voor de aanstelling van 
gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren: enerzijds door de aanstelling van contractuele en deeltijdse 
medewerkers mogelijk te maken, anderzijds door intergemeentelijke samenwerking te bevorderen. In 
overeenstemming met artikel 106 van het Gemeentedecreet is het college van burgemeester en schepenen 
bevoegd voor de aanstelling en het ontslag van personeelsleden (of van de leden van de Raad van Bestuur 
bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden). Deze algemene regel blijft gelden, maar de gemeenteraad 
moet het personeelslid in kwestie wel uitdrukkelijk aanwijzen als (waarnemend) gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
Met het decreet omgevingsvergunning krijgen alle gemeentes binnenkort eenzelfde procedureverloop voor de 
behandeling van een vergunning. Dit betekent als niet-ontvoogde gemeente dat men op kortere termijnen valt 
en geen advies meer moet gevraagd worden aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. De Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening draagt de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar enkele formele taken op. 
Deze liggen altijd op het vlak van vergunningverlening en niet per se op het vlak van planning of handhaving.  
 
Omwille van de continuïteit van de gemeentelijke diensten en het halen van de termijnen in het kader van de 
stedenbouwkundige vergunningverlening is het nodig is een gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar aan 
te wijzen en bij verhindering van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een waarnemend 
gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar aan te wijzen. 
 
De gemeenteraad wijst minimaal één gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar aan.  
 
Wanneer is er sprake van verhindering? Het kan gaan om (langdurige) ziekte, (langdurige) vakantie en bij 
belangenvermenging.  
 
Een waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar wordt ofwel ad hoc ofwel permanent aangewezen.  

 Onder ad hoc wordt verstaan dat bij verhindering telkens een waarnemend stedenbouwkundige 
ambtenaar via de gemeenteraad of desnoods eerst via het college aangewezen wordt. Dit heeft als 
voordeel dat er een zekere flexibiliteit is in het aanduiden van wie de waarnemend 
stedenbouwkundige ambtenaar is. Een waarnemend ambtenaar wordt immers op naam aangewezen 
en niet op functie.  

 Het permanent aanwijzen houdt een eenmalige beslissing in door de gemeenteraad over wie fungeert 
als waarnemend stedenbouwkundige ambtenaar bij verhindering van de eigenlijke 
stedenbouwkundige ambtenaar. Daarna volstaat het telkens bij verhindering een machtiging ter 
kennis te geven aan het college van burgemeester en schepenen.  

 
Voorwaarden om als waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar te worden aangewezen zijn minder streng 
dan die gelden voor de stedenbouwkundig ambtenaar. Als vooropleiding is een diploma van A of B niveau 
vereist. Een waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar hoeft niet te beschikken over een diploma ruimtelijke 
ordening, noch de intentie te hebben dat diploma te halen. Ook het dienstverband doet er niet toe.  
 
Een aanstelling als waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar is beperkt tot maximaal 18 maanden als de 
waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar niet beschikt over het diploma of de ervaringsvereisten die wel 
gelden voor de eigenlijke stedenbouwkundige ambtenaar.  
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Een waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar die in feite op continue wijze als stedenbouwkundig 
ambtenaar fungeert, is in strijd met de geest van het decreet.  
 
 
Juridische grond 
 
Art. 1.4.6§3 VCRO waarbij aan de gemeenteraad de mogelijkheid wordt geboden een waarnemend 
stedenbouwkundig ambtenaar aan te wijzen.  
 
De vereisten die worden gesteld aan de waarnemend gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar zoals 
geregeld in art. 21 van het Besl. Vl. Reg. 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen 
moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld.  
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Er wordt voorgesteld om een permanent waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar aan te wijzen voor in 
geval van verhindering van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar zodat de continuïteit van de 
gemeentelijke diensten en het halen van de termijnen in het kader van de stedenbouwkundige 
vergunningverlening niet in gevaar komen. 
 
Voorgesteld wordt Tom Pintens, afdelingshoofd van Bouwen en Wonen, aan te wijzen als 1

e
 waarnemend 

stedenbouwkundig ambtenaar. Hij is houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau A.  
 
Voorgesteld wordt Kristof Wullems, deskundige mobiliteit, aan te wijzen als 2

e
 waarnemend 

stedenbouwkundig ambtenaar. Hij is houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau B.  
 
De aanwijzing van beide waarnemend stedenbouwkundig ambtenaars is beperkt tot 18 maanden.  
 
Bij voorziene afwezigheid geeft de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar schriftelijk aan dat hij/zij 
verhinderd is en tijdsduur van de machtiging. Deze machtiging wordt kenbaar gemaakt aan het college en de 
gemeentesecretaris. 
 
Bij onvoorziene afwezigheid geeft de gemeentesecretaris aan dat de gemeentelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar verhinderd is en tijdsduur van verhindering. Deze verhindering wordt kenbaar gemaakt aan het 
college. 
 
Bij vacature geeft de gemeentesecretaris aan dat de functie van gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar 
vacant is. Deze vacant verklaring wordt kenbaar gemaakt aan het college. 
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
Tom Pintens, afdelingshoofd van Bouwen en Wonen, aan te wijzen als 1

e
 waarnemend stedenbouwkundig 

ambtenaar. Hij is houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau A.  
 
Artikel 2 

Kristof Wullems, deskundige mobiliteit, aan te wijzen als 2
e
 waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar. Hij is 

houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau B.  
 
Artikel 3 
Bij voorziene afwezigheid geeft de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar schriftelijk aan dat hij/zij 
verhinderd is en tijdsduur van de machtiging. Deze machtiging wordt kenbaar gemaakt aan het college en de 
gemeentesecretaris. 
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Artikel 4 

Bij onvoorziene afwezigheid geeft de gemeentesecretaris aan dat de gemeentelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar verhinderd is en tijdsduur van verhindering. Deze verhindering wordt kenbaar gemaakt aan het 
college. 
 
Artikel 5 
Bij vacature geeft de gemeentesecretaris aan dat de functie van gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar 
vacant is. Deze vacant verklaring wordt kenbaar gemaakt aan het college. 
 
Artikel 6 
De aanwijzing van beide waarnemend stedenbouwkundig ambtenaars blijft totdat ze worden vervangen of 
voor een maximale duur van 18 maanden.  
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

09   :   Bouwen en wonen - IVA Innova - Aankoop woning Appeldonkstraat 62 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis en de toestroom van mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog 
in Syrië werd er door de overheid een spreidingsplan opgesteld. Hierdoor worden er per gemeente een aantal 
personen toegewezen. De betrokken gemeente moet dan instaan voor de opvang van deze personen.  
 
 
Feiten en context 
 
De gemeente Willebroek heeft een lokaal opvang initiatief (LOI) waar er 24 personen kunnen opgevangen 
worden. Willebroek moet naar aanleiding van het spreidingsplan 8 bijkomende plaatsen voorzien. 
 
Aan de afdeling grondgebiedzaken en het IVA INNOVA werd gevraagd om in het bestaand patrimonium naar 
mogelijke oplossingen te zoeken;. 
 
De oplossing binnen het bestaand patrimonium is beperkt. Vanuit de diensten wordt voorgesteld enkel het 
appartement boven de mozaïek in orde te brengen en dit ter beschikking te stellen voor de opvang van 
vluchtelingen. 
 
Een andere optie is om woningen aan te kopen. Er werd een marktonderzoek gedaan naar beschikbare 
panden. In het resultaat wordt een onderscheid gemaakt naar panden die later een meerwaarde kunnen 
betekenen in de ontwikkeling van de omgeving en panden die hier niet toe behoren.  
 
Panden met meerwaarde op langere termijn: 
 

1) Woning Appeldonksstraat 62: Beschikbaar bij verlijden akte. Deze woning is gelegen naast het 
buurthuis Mozaïek en sluit aan op de achtergelegen eigendommen die werden verworven door 
INNOVA. Het perceel kan naar later toe een meerwaarde betekenen naar de ontsluiting van de 
achtergelegen terreinen. De woning is instapklaar en staat al enkele weken te koop. Navraag leert 
ons dat er toto op heden geen bod werd uitgebracht. De vraagprijs is € 215.000. Onderhandeling is 
mogelijk zodat de prijs nog gedrukt kan worden.  

 
2) Aankoop woning Jan Helmansstraat 1: Onmiddellijk beschikbaar. Is gelegen naast de gemeentelijke 

parking aan de Schoolweg en langsheen de as watertoren-station Willebroek Morgen). Ligt in het 
centrum, ligt strategisch goed voor latere integratie in het openbaar/privépatrimonium van de 
gemeente. Heeft vier kamers, grote bureelruimte dat ook kan dienen als slaapkamer. 
Is bijna instapklaar. Zolder niet geïsoleerd en dient licht worden opgefrist (€20.000) 
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Vraagprijs € 350.000 maar staat al een tijdje te koop dus mits onderhandeling kan dit voor minder.  
 
In het college van burgemeester en schepenen de dato 1 april 2016 werd besloten:  
 

- De conciërgewoning van de gemeentelijke werkplaatsen ter beschikking te stellen aan Kurt De Pauw 
en de middelen te voorzien voor het opfrissen van deze woning. 

 
- Het appartement boven De Mozaïek in orde te maken en hiervoor de nodige middelen te voorzien. 

 

- Het IVA INNOVA de opdracht te geven om over te gaan tot 2 woningen in kader van het 
spreidingsplan voor vluchtelingen en de nodige middelen te voorzien bij begrotingswijziging. 

 
 
Juridische grond 
 
Het nieuwe Gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
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 
Goedgekeurd federaal spreidingsplan voor België ten behoeve van opvang vluchtelingen; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
In uitvoering van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen de dato 1 april 2016 werd 
door het IVA opdracht gegeven schattingsverslagen op te maken van de voormelde woningen gelegen 
Appeldonkstraat 62 en Jan Helmansstraat 1; 
 
De voorzitter vraagt beide dossiers ( 9 en 10) samen te behandelen. 
 
De woning gelegen Appeldonkstraat 62 staat momenteel te koop bij het makelaars bureel ‘Vastgoed 
Kerremans’, Overwinningsstraat 87 te 2830 Willebroek, dit met een vraagprijs van +/- € 215.000,00; 
 
In het bijzijn van de deskundige , de heer Jan Foqué, werd de woning Appeldonksstraat 62 op 4 april 2016 
door het IVA bezocht; 
 
Op basis van het plaatsbezoek, het technisch en marktonderzoek werd voor de verwerving van voormelde 
woning een specifiek schattingsverslag opgemaakt door het landmeetkundig studie – en expertisebureau 
BVBA Jan Foqué, waarbij de waarde van het goed geschat werd op € 190.000,00; 
 
Overwegende dat  door het IVA voorgesteld werd het aanbod ten bedrage van € 190.000,00 over te maken 
aan het makelaarsbureel ‘Vastgoed Kerremans’, Overwinningsstraat 87 te 2830 Willebroek; 
 
De verwerving van de woning gelegen Appeldonkstraat 62, 1ste afdeling sectie A nr.306/X/3 is gunstig te 
beoordelen  en is beschikbaar bij verlijden van de akte; 
 
Deze woning is gelegen naast het buurthuis Mozaïek en sluit aan op de achtergelegen eigendommen die 
werden verworven door het IVA; 
 
Het  makelaarsbureel ‘Vastgoed Kerremans’ geeft te kennen dat de eigenaars akkoord gaan met de 
waardebepaling van € 190.000,00 en hun wens in te gaan op het aanbod van de gemeente Willebroek; 
 
De eigenaars de heer en mevrouw TAIBI Abdelkader – EL HADAOUI Zineb, wonende Appeldonkstraat 62 te 
2830 Willebroek hebben hiervoor een verkoopbelofte ondertekend; 
 
Gelet op het opmetingsplan opgesteld  de dato 4 december door Landmeetkundig  studie – en 
vastgoedbureel Jan Foqué BVBA, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek. 
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Financiële gevolgen 
 
Om de aankoop van deze woning onmiddellijk te kunnen uitvoeren wordt de verwerving gefinancierd met de 
middelen ’opportuniteiten’ opgenomen in meerjarenplanning van het IVA INNOVA 2016; 
AR: 2620000  Beleidsitem 062090    Actie : LEEF 003004016 : Project Oude spoorwegbaan – opportuniteiten; 
In de volgende begrotingswijziging zullen de kredieten van het IVA aangezuiverd; 
 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet:  € 700.000,00 Actie: LEEF 003004016 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 190.000,00 AR: 2600000 2016 

 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan:  
 
Artikel 1 : 

de aankoop onder voormelde voorwaarden van een woning gelegen aan de Appeldonkstraat 62 te 
Willebroek 1ste afdeling sectie A nr.306/X/3, met een oppervlakte van 221 m², eigendom van de heer 
en mevrouw TAIBI Abdelkader – EL HADAOUI Zineb wonende Appeldonkstraat 62 te 2830 
Willebroek, dit tegen de prijs van € 190.000,00; 
 
Artikel 2 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering 
van het dossier en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend Schepen voor de gemeente zal 
optreden bij het verlijden van de bestuurlijke akte van aankoop; 
 
Raadslid K. Eeraerts wijst naar de commentaar die in de commissie werd gegeven. Hij weet dat men 
van 32  opvangplaatsen komt, maar vindt het overdreven om aan het project € 313.000,00 te besteden 
met daar bovenop nog opfriskosten. Dat is veel meer dan een gemiddelde Willebroekenaar zich kan 
permitteren. 
Hij vindt dit een verkeerd signaal en wijst de argumenten alsof dit ook investeringen zijn voor de 
toekomst van de hand. 
 
Schepen Huyghe antwoordt dat de woning in de J. Helmansstraat strategisch gelegen is en destijds 
een bod van € 400.000,00 niet is doorgegaan omwille van het faillissement van de koper. Het goed ligt 
aan het traject van Willebroek Morgen. Mogelijk wordt het een onderdeel van een project dat de 
doorstroming kan verbeteren of gewoon commercieel opbrengt. 
 
De burgemeester voegt er aan toe dat met de woningen die reeds voor dit doel worden gebruikt een 
verdeling over twee gezinnen mogelijk wordt. Fedasil komt trouwens eerst nakijken of de woningen 
aan hun normen beantwoorden en zal pas dan kandidaat politiek vluchtelingen toewijzen. 
 
Voor het raadslid K. Eeraerts gaat het om een zeer grote woning. Hij stelt voor het appartement boven 
de Mozaïek te gebruiken en verder uit te kijken binnen het patrimonium van de gemeente. Hij vindt 
deze aankoop een blamage voor de Willebroekenaars. 
 
De burgemeester stelt dat alle opties binnen het gemeentelijk patrimonium reeds zijn onderzocht en 
zal nakijken in welke mate eventueel minder personen moeten worden opgevangen. 
 
23 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a / Groen) 
 2 onthoudingen (Vlaams Belang) 
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10   :   Bouwen en wonen - IVA Innova - Aankoop woning J. Helmansstraat 1 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis en de toestroom van mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog 
in Syrië werd er door de overheid een spreidingsplan opgesteld. Hierdoor worden er per gemeente een aantal 
personen toegewezen. De betrokken gemeente moet dan instaan voor de opvang van deze personen.  
 
 
Feiten en context 
 
De gemeente Willebroek heeft een lokaal opvang initiatief (LOI) waar er 24 personen kunnen opgevangen 
worden. Willebroek moet naar aanleiding van het spreidingsplan 8 bijkomende plaatsen voorzien. 
 
Aan de afdeling grondgebiedzaken en het IVA INNOVA werd gevraagd om in het bestaand patrimonium naar 
mogelijke oplossingen te zoeken;. 
 
De oplossing binnen het bestaand patrimonium is beperkt. Vanuit de diensten wordt voorgesteld enkel het 
appartement boven de mozaïek in orde te brengen en dit ter beschikking te stellen voor de opvang van 
vluchtelingen. 
 
Een andere optie is om woningen aan te kopen. Er werd een marktonderzoek gedaan naar beschikbare 
panden. In het resultaat wordt een onderscheid gemaakt naar panden die later een meerwaarde kunnen 
betekenen in de ontwikkeling van de omgeving en panden die hier niet toe behoren.  
 
Panden met meerwaarde op langere termijn: 
 

1) Woning Appeldonksstraat 62: Beschikbaar bij verlijden akte. Deze woning is gelegen naast het 
buurthuis Mozaïek en sluit aan op de achtergelegen eigendommen die werden verworven door 
INNOVA. Het perceel kan naar later toe een meerwaarde betekenen naar de ontsluiting van de 
achtergelegen terreinen. De woning is instapklaar en staat al enkele weken te koop. Navraag leert 
ons dat er toto op heden geen bod werd uitgebracht. De vraagprijs is € 215.000. Onderhandeling is 
mogelijk zodat de prijs nog gedrukt kan worden.  

 
2) Aankoop woning Jan Helmansstraat 1: Onmiddellijk beschikbaar. Is gelegen naast de gemeentelijke 

parking aan de Schoolweg en langsheen de as watertoren-station Willebroek Morgen). Ligt in het 
centrum, ligt strategisch goed voor latere integratie in het openbaar/privépatrimonium van de 
gemeente. Heeft vier kamers, grote bureelruimte dat ook kan dienen als slaapkamer. 
Is bijna instapklaar. Zolder niet geïsoleerd en dient licht worden opgefrist (€20.000) 
Vraagprijs € 350.000 maar staat al een tijdje te koop dus mits onderhandeling kan dit voor minder.  

 
In het college van burgemeester en schepenen de dato 1 april 2016 werd besloten:  
 

- De conciërgewoning van de gemeentelijke werkplaatsen ter beschikking te stellen aan Kurt De Pauw 
en de middelen te voorzien voor het opfrissen van deze woning. 

- Het appartement boven De Mozaïek in orde te maken en hiervoor de nodige middelen te voorzien. 
- Het IVA INNOVA de opdracht te geven om over te gaan tot 2 woningen in kader van het 

spreidingsplan voor vluchtelingen en de nodige middelen te voorzien bij begrotingswijziging. 
 
 
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; 
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Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Goedgekeurd federaal spreidingsplan voor België ten behoeve van opvang vluchtelingen; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
In uitvoering van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen de dato 1 april 2016 werd 
door het IVA opdracht gegeven schattingsverslagen op te maken van de voormelde woningen gelegen 
Appeldonkstraat 62 en Jan Helmansstraat 1; 
 
De woning gelegen Jan Helmansstraat 1 staat momenteel te koop bij het makelaars bureel ‘Immo Walbers’, 
Dr. Persoonslaan 15b te 2830 Willebroek, dit met een vraagprijs van +/- € 350.000,00; 
 
In het bijzijn van de deskundige , de heer Jan Foqué, werd de woning Jan Helmansstraat 1 op 21 april 2016 
door het IVA bezocht; 
 
Op basis van het plaatsbezoek, het technisch en marktonderzoek werd voor de verwerving van voormelde 
woning een specifiek schattingsverslag opgemaakt door het landmeetkundig studie – en expertisebureau 
BVBA Jan Foqué, waarbij de waarde van het goed geschat werd op € 325.000,00; 
 
Overwegende dat  door het IVA voorgesteld werd het aanbod ten bedrage van € 325.000,00 over te maken 
aan het makelaarsbureel ‘Immo Walbers’, Dr. Persoonslaan 15b te 2830 Willebroek; 
 
De verwerving van de woning gelegen Jan Helmanstraat 1, 1ste afdeling sectie A nrs.789L5 en 789S4 is 
gunstig te beoordelen  en is beschikbaar bij het verlijden van de akte; 
 
Deze woning is gelegen naast de centrumparking aan de Schoolweg en sluit aan op de achtergelegen 
eigendommen die werden verworven door het IVA; 
 
Het  makelaarsbureel ‘Immo Walbers’ geeft te kennen dat de eigenaars akkoord gaan mits het bod te 
verhogen met € 5.000,00 zodat de uiteindelijke verkoopprijs  € 330.000,00 zal bedragen; 
 
De eigenaars, mevrouw Verhulst Paula, wonende Overwinningsstraat 165/24 te Willebroek, de heer Van 
Breedam Gerrit wonende Bareldreef 35 te Bornem, de heer Van Breedam Hans wonende Koningin Astridlaan 
12 te Bornem en de heer Van Breedam Wim wonende  Mercuriusstraat 5 te Willebroek, hebben hiervoor een 
verkoopbelofte ondertekend; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Om de aankoop van deze woning onmiddellijk te kunnen uitvoeren wordt de verwerving gefinancierd met de 
middelen ’opportuniteiten’ opgenomen in meerjarenplanning van het IVA INNOVA 2016; 
AR: 2620000  Beleidsitem 062090    Actie : LEEF 003004016 : Project Oude spoorwegbaan – opportuniteiten; 
In de volgende begrotingswijziging zullen de kredieten van het IVA aangezuiverd; 
 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet:  € 510.000,00 Actie: LEEF 003004016 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 330.000,00 AR: 2600000 2016 

 



 GR 24052016 - Notulen 

 
 26 
 

 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan:  
 
Artikel 1 : 
de aankoop onder voormelde voorwaarden van een woning gelegen aan de Jan Helmansstraat 1 te 
Willebroek 1ste afdeling sectie A nrs. 789L5 en 789S4,samen met een oppervlakte van 647 m², 
eigendom van mevrouw Verhulst Paula, wonende Overwinningsstraat 165/24 te Willebroek, de heer 
Van Breedam Gerrit wonende Bareldreef 35 te Bornem, de heer Van Breedam Hans wonende 
Koningin Astridlaan 12 te Bornem en de heer Van Breedam Wim wonende  Mercuriusstraat 5 te 
Willebroek, dit tegen de prijs van € 330.000,00; 
 
Artikel 2 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering 
van het dossier en waarbij de burgemeester of zijn plaatsvervangend schepen voor de gemeente zal 
optreden bij het verlijden van de bestuurlijke akte van aankoop; 
 
23 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a / Groen) 
 2 onthoudingen (Vlaams Belang) 
 
 
 

11   :   Bouwen en wonen - Voordracht van een afgevaardigde in het beheercomité van  
           de intergemeentelijke omgevingshandhavingscel 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Op 23 februari 2016 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst ‘Intergemeentelijke aanpak 
Omgevingshandhaving’ goed; 
 
Op 3 mei 2016 vond een eerste overleg met IGEMO plaats in verband met de ‘Intergemeentelijke 
Omgevingshandhavingscel’ waarbij aan de gemeente de vraag gesteld werd om een afgevaardigde aan te 
duiden voor het beheercomité van de Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel. 
 
 
Feiten en context 
 
Volgens artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst wordt de vereniging bestuurd door een beheercomité 
en dient door elk lid van de vereniging 1 afgevaardigde te worden aangeduid.  
 
Voor een deelnemende gemeente wordt de afgevaardigde aangeduid onder de gemeenteraadsleden, die 
tevens de functie van burgemeester of schepen leefmilieu of schepen stedenbouw uitoefenen. 
 
 
Juridische grond 
 
Het gemeentedecreet. 
 
De samenwerkingsovereenkomst ‘Intergemeentelijke aanpak omgevingshandhaving’, inzonderheid hoofdstuk 
2 ‘Beheer van de verenging’. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Het is ook aangewezen om een plaatsvervanger aan te duiden onder de gemeenteraadsleden, die tevens de 
functie van burgemeester of schepen leefmilieu of schepen stedenbouw uitoefenen. 
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Financiële gevolgen & communicatie 
 
NVT 
 
 
Besluit :  
 
Artikel 1:  
De heer Eddy Bevers, burgemeester, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente in het 
Beheercomité van de Intergemeentelijke Omgevingshandhaviningscel; 
 
Artikel 2: 
Mevrouw Tinneke Huyghe, schepen, wordt aangeduid als plaatsvervanger van de gemeente in het 
Beheercomité van de Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel; 
 
Artikel 3:  
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan IGEMO. 

 
22 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a) 
 3 onthoudingen (Groen / Vlaams Belang) 
 
 
 

BP01 Bijkomend punt 
  

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

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

Diefstal officiële documenten 
 
Onlangs maakten de gespecialiseerde diensten van de federale politie bekend dat opnieuw meer 
officiële documenten worden gestolen uit gemeentehuizen. Concreet gaat het vooral over documenten 
die klaar liggen om door de burger te worden afgehaald. Volgens de federale politie is er duidelijk een 
link met de aanhoudende immigratiecrisis en worden dergelijke documenten uiteraard ook gebruikt bij 
terroristische en andere criminele activiteiten.  
 
In dat verband graag een antwoord op volgende vragen: 
 

- Werd de gemeente Willebroek tot op heden reeds geconfronteerd met een diefstal van 
officiële documenten? Zo ja, wanneer deden deze feiten zich voor? 
 

- Werden door het bestuur n.a.v. de recente berichten van de federale politie preventieve 
maatregelen genomen om het risico op diefstal van officiële documenten tot het absolute 
minimum te beperken? Zo ja, dewelke? 

 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 
Er zijn bij onze administratie en de lokale politie geen feiten omtrent diefstal van officiële 
documenten gekend.  
Preventieve maatregelen en instructies van de hogere overheid en het OCAD (het 
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse) zijn duidelijk en zelfs strakker sinds de 
verhoging van het dreigingsniveau (momenteel nog steeds niveau 3), onze administratie kreeg 
een interne nota rond veiligheid (aandachtspunten, maatregelen en instructies voor omgeving, 
infrastructuur, personen en documenten) en deze worden door onze administratie correct 
opgevolgd.  
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De inrichting van het gebouw, de beveiligings- en alarmsystemen (interieur en exterieur), de 
beveiliging van de backoffice infrastructuur, toegangscontrole, administratieve procedures, de 
kluizen en slotvaste opbergkasten maken deel uit van een goed en doordacht 
beveiligingssysteem in ons administratief centrum.  

 
Dit samenspel van beveiliging en procedures brengt mee dat ook onze officiële documenten 
(eID, rijbewijs, Kids-ID, attesten, reispassen,…) maximaal beveiligd worden en deze 
documenten steeds buiten het bereik van publiek/burger gehouden worden. 

 
Wat niet publiek kan gedeeld worden-juist omwille de veiligheid is waar, wanneer, hoe en welke 
maatregelen er getroffen zijn. Ook niet aangaande de officiële documenten, zelfs niet hoe 
documenten in bewaring gehouden worden tijdens en na de openingsuren, zelf niet waar de 
doos met lege enveloppes staan. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 20 uur 18. 
 
 
 
 
 
 
Herman Bauwens        Eddy Moens 
Secretaris                Voorzitter 

 


