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GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 OKTOBER 2016 

NOTULEN 

AGENDA : 
 

Openbare zitting : 
 

01 Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Notulen vorige vergadering 
02 Brandweer - Hulpverleningszone Rivierenland - Wijziging dotaties ten gevolge van 

overdracht onroerende goederen 
03 Ondersteunende diensten - Financiën OCMW - Budgetwijziging 1  2016 
04 Ondersteunende diensten - Financiën gemeente - Budgetwijziging 1  2016 in BBC 
05 Ondersteunende diensten - Facility - Samenaankoop elektriciteit en gas 
06 Bouwen en Wonen - Lokale Economie -  Samenwerkingsovereenkomst tussen 

Willebroek Winkelhart en de gemeente Willebroek 
07 Bouwen en wonen - Milieu - IGEMO - Buitengewone algemene vergadering 9 december 

2016 
08 Bouwen en Wonen - Ruimtelijke Ordening - ‘Zaak der wegen’ project collectorwerken 

Aquafin Klein Willebroek B2016/0116 
09 Bouwen en Wonen - Ruimtelijke Ordening - Participatietraject beleidsplan mobiliteitsplan 
10 Bouwen en wonen - Ruimtelijke ordening - Voorlopige vaststelling afschaffing buurtweg 

nr. 20 Boomsesteenweg  RCT Stevedoring 
11 Bouwen en wonen - Openbare werken - Heraanleg doortocht Willebroek - dading 

schadegeval 
12 Bouwen en wonen - IVA Innova - Overdracht wegenis verkaveling Brouwerijstraat 
13 Welzijn - Samenleven - Reglement wijkbudget 
14 Leven en reizen - Toerisme en evenementen - Goedkeuring subsidiereglement 

buurtoverschrijdende evenementen 
15 Leven en reizen - Cultuur -  Titel ereburger gemeente Willebroek - Frans Violet 
 

Punten op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, onafhankelijk raadslid, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

 
Ritueel slachten op Willebroekse bodem 
Verbroedering  
Halloween in Willebroek 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

 
Stationsgebouw Willebroek 
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GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2016 
 

NOTULEN 
 

 
Aanwezig : M.M. Moens Eddy, voorzitter; Bevers Eddy, burgemeester; Huyghe Tinneke, 
Vanwelkenhuysen Frank, Somers Ronald, Ceurstemont Claudia, Spiessens Luc, Bradt Maaike, 
schepenen; Meeus Georges, De Laet Marc, Van Lerberghe Jan, Reyntiens Griet, Eeraerts Kevin, 
Eeraerts Michel, Moens Anita, Kennes Rudi, Tas Bart, Moeremans Herman, Ugurlu Seney, Deloof 
Sofie, Moerenhout Ronald, Van Aken Lars, Hermans Irena, Serrien Thierry; raadsleden en Bauwens 
Herman, secretaris. 
Reinilde Van Moer, voorzitter OCMW (niet-stemgerechtigd) 
 
Verontschuldigd : Oner Murat, De Smedt Dirk, Dezaeger Nils, raadsleden 
 

Raadslid Rudi Kennes wordt door het lot als eerste stemmer aangeduid. 

 

Raadslid Georges Meeus komt de raadzaal binnen bij punt 11. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Dhr. Eddy Moens, voorzitter opent de gemeenteraad te 20 uur. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                      

01   :   Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Notulen vorige vergadering 
  
 
De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
27 september 2016. 
 

De voorzitter deelt mede dat het raadslid Kevin Eeraerts voortaan wenst te zetelen als 
onafhankelijke. 
 
Raadslid De Laet is akkoord dat in het verslag verwezen wordt naar zijn vraag naar de stand van 
zaken in het onderzoek van de toekenning van het ereburgerschap aan Frans Violet, maar betreurt 
het dat in het voorstel dat thans aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, geen sprake is van het 
voorstel dat zijn fractie in het begin van het jaar heeft gedaan en een vraag naar de stand van 
zaken enkele maanden geleden. Hij verwacht dat de aanhef van het besluit een objectief overzicht 
bevat van het verloop van het dossier. 
 
De voorzitter stelt dat deze aangelegenheid nog verder kan worden besproken bij de stemming 
over punt 15.   
 
 
 
Eenparig akkoord 
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02   :   Brandweer - Hulpverleningszone Rivierenland - Wijziging dotaties ten gevolge  
           van overdracht onroerende goederen 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Ten gevolge van de brandweerhervorming en de overgang van het Willebroeks brandweerkorps naar de  
hulpverleningszone Rivierenland, die sinds 1 januari 2015 actief werd op basis van de wet op de civiele 
veiligheid van 15 mei 2007, werd het roerend materieel bij gemeenteraadsbesluit van 27 september 2016 
overgedragen aan hulpverleningszone Rivierenland.  
 
Er dient eveneens een beslissing genomen te worden over het onroerend materieel. 
 
Het KB ter uitvoering van deze bepalingen bepaalt dat de gemeenten die goederen overdragen en de zone 
een akkoord kunnen sluiten over de waarde. Bij gebreke van een akkoord wordt de waarderingswaarde 
bepaald in een schattingsverslag opgesteld door een schatter of een comité van schatters, aangeduid door de 
raad met unanimiteit van stemmen. 
 
De zoneraad van Hulpverleningszone Rivierenland keurde op 9 september 2016 de regeling van de 
overdracht van onroerende goederen goed. 
 
Feiten en context 
 
De kazerne en andere onroerende goederen, hierin begrepen de goederen onroerend door bestemming, zijn 
eigendom van de gemeente. Er dient een beslissing genomen te worden over het onroerend materieel.  
 
Op vrijdag 9 september 2016 heeft de zoneraad van Hulpverleningszone Rivierenland een beslissing 
genomen in het dossier van de overdracht van de onroerende goederen van de gemeenten naar de 
Hulpverleningszone.  
 
Voor de tijdelijke terbeschikkingstelling van de vijf kazernes Boom, Heist-op-den-Berg, Mechelen, Niel en 
Willebroek wordt geopteerd voor een onderhands huurcontract op 9 jaar. Dat is de maximale duur van een 
onderhands overeengekomen huur. Eenzijdig opzegbaar door de zone, opzegtermijn 1 jaar en het 
eigenaarsonderhoud ten laste van de verhurende gemeente. De huurwaarde, bepaald door PWC, is de 
jaarlijkse huurprijs, jaarlijkse indexering is te voorzien. Indien naar aanleiding van opzegging geen vol jaar 
gehuurd wordt, wordt de huur pro rata verminderd.  
 
Voor 2016 wordt een volle jaarhuur betaald. 
 
De sluiting van een huurovereenkomst houdt impliciet in dat de gemeente grond en gebouw, die openbaar 
domein zijn, desaffecteert.  
 
De verplichting tot grondaankoop door gemeenten van grond te verwerven voor de kazernes Rupel, Heist-op-
den Berg en Tisselt kan in een gewone onderhandse overeenkomst tussen zone en betrokken gemeenten, 
naar aanleiding van de globale beslissing tot regeling van de overdracht van de onroerende goederen, 
vastgelegd worden. 
 
Om dit alles uitvoerbaar te maken zal de zoneraad op 4 november via begrotingswijziging 2016 de nodige 
uitgaven en financiering moeten voorzien. Dat vereist een aanpassing van de dotaties en die aanpassing 
moet bij gemeenteraadsbesluit in elke gemeente waar dat nodig is voorafgaandelijk beslist worden.  
 
Bovendien is de uitvoering van het akkoord pas mogelijk als de financiering van de overnames via leningen 
op 30 jaar kan gerealiseerd worden na een gunningsprocedure terzake.  
 
Het zonecollege van 16 september 2016 nam een beslissing over enerzijds begrotingswijziging 3 en 13 voor 
het dienstjaar 2016, en anderzijds over de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2017.  
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In de zoneraad van 4 november 2016 wordt ook de begroting 2017 vastgesteld. Ook hiervoor is het 
voorafgaandelijk akkoord van de gemeente met de gewijzigde dotatie vereist. 
 
De zone heeft op 29 september 2016 een toelichtingsvergadering georganiseerd voor de gemeenten over 
begrotingswijziging 3/2016 en de begroting 2017. De cijfers werden aan de gemeenten overgemaakt. 
 
 
Juridische grond 
 

- de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid de artikelen 209/1 tot 
 219 betreffende de overdracht van goederen naar de hulpverleningszones;  

- het Koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de 
hulpverleningszones;  

- het Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende de vaststelling van de inventaris - en 
schattingsregels van de roerende en onroerende goederen van de gemeenten, aangewend voor de 
uitvoering van de opdrachten van de brandweerdiensten;  

- beslissing van de zoneraad hulpverleningszone Rivierenland d.d. 9 september 2016 inzake de 
overdracht van de onroerende goederen.  

 
 
Adviezen  
 
De roerende goederen van de gemeenten, dienstig voor de werking van de brandweerdiensten, werden van 
rechtswege op 1 januari 2015 overgedragen naar de hulpverleningszone. In overeenkomsten met de 
gemeenten die de goederen overlieten, werden reeds eerder de voorwaarden vastgelegd van de 
compensatie die zij daarvoor krijgen. 
 
De onroerende goederen daarentegen moeten worden overgedragen, bij authentieke akte, of ter beschikking 
gesteld worden van de zone. Bij gebrek van een akkoord met de gemeente-eigenaar wordt de waarde van de 
overdracht of de terbeschikkingstelling bepaald door een schatter door de zoneraad aangesteld met 
unanimiteit van stemmen. Nadat twee schatters werden aangesteld, waarvan de schattingen van de venale 
waarde en de huurwaarde van de kazernes ver uiteenliepen, werd uiteindelijk consultant Price Waterhouse 
Coopers aangezocht om tot de bepaling van de waarde bij overdracht en de huurwaarde over te gaan.  
Het gaat uit van een scenario, gebaseerd op een studie van het managementteam van de zone, over de 
meest wenselijke locaties in functie van een maximaal haalbare dekking van de risico’s.  
In functie daarvan zijn overdrachtwaarden en huurwaarden bepaald.  
 
Uit de locatiestudie vloeit voort dat de zone, in afwachting van een meer optimale locatie via nieuwbouw, 5 
huidige kazernes wenst ter beschikking te krijgen via huur: Boom, Heist-op-den-Berg, Mechelen, Niel en 
Willebroek. PWC bepaalde de jaarlijkse huurwaarde van deze kazernes. Het is de bedoeling dat de huur al 
voor een volledig jaar 2016 betaald wordt. 
 
De kazerne Dageraadstraat Mechelen wordt vervangen door een nieuwbouw aan de Nekker in Mechelen via 
een DBFM-formule. De kazernes van Heist-op-den-Berg en Willebroek worden elders gelokaliseerd via 
nieuwbouw op het grondgebied van deze gemeenten. De kazernes van Boom en Niel worden vervangen door 
één nieuwbouw in de nabijheid van de A12. 
 
Vermits de huidige kazernes Boom, Heist-op-den-Berg, Mechelen, Niel en Willebroek vervangen zullen 
worden door nieuwbouw kunnen deze gemeenten de huidige locatie herbestemmen en/of te gelde maken. 
PWC raamde de venale waarde. Het wordt dan ook billijk geacht dat de grond voor de nieuwbouw 
aangekocht wordt door de gemeente wiens kazerne verlaten wordt en via een zakelijk recht ter beschikking 
gesteld wordt van de zone. Dan geldt voor elke kazerne van de zone dat de grond eigendom is van een 
gemeente.  
 
 
Financiële gevolgen 
 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: € 1.047.417,- Actie: LEEF006999002 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 1.047.417,- AR: 6494000 2016 
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Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit  
 
Artikel 1 
De gemeenteraad gaat akkoord voor het dienstjaar 2016: 

a. met een stijging van 62.767 euro van de exploitatie dotatie van 984.650 euro naar 
1.047.417 euro van de gemeente naar Hulpverleningszone Rivierenland naar aanleiding van 
de overdracht van de onroerende goederen. 

b. met een te ontvangen huurprijs over 2016 voor het gebruik van de kazerne op het 
grondgebied van de gemeente voor een bedrag van 193.350 euro naar aanleiding van de 
overdracht van de onroerende goederen. 

c. met eenmalige investeringsdotatie 2016 van 237.445,48 euro van de gemeente naar 
Hulpverleningszone Rivierenland naar aanleiding van de overdracht van de roerende 
goederen.  

Artikel 2 
De gemeenteraad gaat akkoord voor het dienstjaar 2017: 

d. met een basis exploitatiedotatie 2017 van 904.500 euro van de gemeente naar 
Hulpverleningszone Rivierenland naar aanleiding van de ontwerpbegroting voor het 
dienstjaar 2017 van de Hulpverleningszone.  

e. met een stijging van 109.718 euro van de exploitatie dotatie 2017 van 904.500 euro naar 
1.014.218 euro van de gemeente naar Hulpverleningszone Rivierenland naar aanleiding van 
de overdracht van de onroerende goederen. 

Artikel 3 
De gemeenteraad gaat akkoord met tijdelijke terbeschikkingstelling van de kazerne op het grondgebied van 
de gemeente met een onderhands huurcontract voor een bepaalde duur van 9 jaar met een opzegtermijn 
door de zone van 1 jaar. Het eigenaarsonderhoud blijft bij de gemeente. De huurprijs bedraagt 193.350 euro. 
De gemeenteraad geeft opdracht aan het College van Burgemeester en Schepen om samen met de 
Hulpverleningszone het huurcontract formeel op te stellen en volgens de geëigende procedure af te sluiten. 
 
Artikel 4: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de verplichting tot grondaankoop van grond te verwerven voor de nieuwe 
kazerne Tisselt ter vervanging van de huidige kazerne Willebroek. De locatie van de grond en het tijdstip van 
verwerving wordt gekozen in samenspraak met de zoneleiding van de Hulpverleningszone Rivierenland. De 
gemeente stelt de grond via een zakelijk recht (opstal of erfpacht) ter beschikking van de zone. 
 
Artikel 5  
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de zonesecretaris van Hulpverleningszone 
Rivierenland. 
 

Het raadslid De Laet verwijst naar de motivering die in de raad voor maatschappelijk welzijn is 
gegeven om de onthouding van zijn fractie te verantwoorden. 
 
17 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / Groen / onafhankelijk raadslid) 
 6 stemmen tegen (sp.a) 
 
 
                      

03   :    Ondersteunende diensten - Financiële dienst OCMW – Budget-  
             wijziging 1  2016 

  

  
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Vanaf financieel boekjaar 2014 treedt het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 
betreffende de beheers- en beleidscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn veralgemeend in werking.  
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Dat betekent dat alle gemeenten, provincies, OCMW's, autonome gemeente- en provinciebedrijven en 
OCMW-verenigingen van publiek recht (met uitzondering van de ziekenhuisverenigingen) een 
meerjarenplan 2014-2019 en een budget 2014 moeten opstellen volgens die nieuwe regels. 
Het budget 2016 en het meerjarenplan 2014 - 2021 werden vastgesteld in de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn van 23 november 2015. De gemeenteraad gaf haar goedkeuring op 24 
november 2015.  
 
 
Feiten en context 
 
De wijziging van het budget heeft geen aanpassing van de autofinancieringsmarge tot gevolg, 
waardoor het meerjarenplan niet moet gewijzigd worden. 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008 betreffende de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 52,146 tot en met 159, 270 
§1 en §2. 
 
Gelet op het besluit van 3 april 2009 van de Vlaamse regering houdende de uitvoering en de 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare 
Centra voor Maatschappelijk Welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de 
financiën en de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk Welzijn 
(BBC). 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften, de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van de rekeningstelsels van de 
gemeente, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
 
Adviezen  
 
Na besprekingen van de budgetwijziging 2016 op het managementteam van 5 oktober 2016 geeft het 
MAT een positief advies. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Nvt  
 
 
Besluit :  
 
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging van het OCMW. 
Voor 2016 genereert budgetwijziging nr. 1/2016 een autofinancieringsmarge van € 37.000,00. 
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Artikel 1 :Van de budgetwijziging 2016 wordt kennis genomen zoals voorgesteld in bijlage. 

    Start 2016 wijziging 
nieuw resultaat 

2016 

          

exploitatiebudget uitgaven 19.803.420 -353.241 19.450.179 

  ontvangsten 20.833.885 -427.891 20.405.994 

  Totaal 1.030.465 -74.650 955.815 

investeringsbudget uitgaven 6.085.144 -2.754.051 3.331.093 

  ontvangsten  1.645.660 0 1.645.660 

  Totaal -4.439.484 2.754.051 -1.685.433 

liquiditeitenbudget uitgaven 993.465 -74.650 918.815 

  ontvangsten  2.071.000 301.000 2.372.000 

  Totaal 1.077.535 375.650 1.453.185 

          

Budgettair resultaat   -2.331.484 3.055.051 723.567 

Gecumuleerd budgettair 
resultaat vorig boekjaar     4.411.367 -2.022.874 2.388.493 

gecumuleerd budgettair 
resultaat    2.079.883 1.032.177 3.112.060 

bestemde gelden   0 120.900 120.900 

resultaat op kasbasis   2.079.883 911.277 2.991.160 

     Autofinancieringsmarge   37.000 0 37.000 

          

financieel draagvlak   1.406.190 -121.875 1.284.315 

exploitatieontvangsten   20.833.885 -427.891 20.405.994 

exploitatieuitgaven exl. 
Nettokosten schulden   19.427.695 -306.016 19.121.679 

exploitatieuitgaven    19.803.420 -353.241 19.450.179 

nettokosten schulden   375.725 -47.225 328.500 

          

netto periodieke 
leningsuitgaven   1.369.190 -121.875 1.247.315 

Aflossingen   993.465 -74.650 918.815 

Kosten van schulden   375.725 -47.225 328.500 

 
 
15 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD) 
  7 onthoudingen (sp.a / Groen) 
  1 stem tegen (onafhankelijk raadslid) 
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04   :   Ondersteunende diensten - Financiën gemeente - Budgetwijziging 1  2016 in  
            BBC 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
De gemeenteraad stelde het budget 2016 vast in zitting van 24 november 2015. 
 
 
Feiten en context 
 
Het budget 2016 dient te worden gewijzigd om de continuïteit en de goede werking te verzekeren. 
 
 
Juridische grond 
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus. 
 
 
Adviezen  
 
Op 5 oktober 2016 heeft het managementteam, in overeenstemming met art. 93 van het gemeentedecreet, 
overlegd over het ontwerp van budgetwijziging en hiervoor positief advies gegeven. 
 
Tevens werd, in overeenstemming met art. 87 §4 van het gemeentedecreet, overlegd over een verklarende 
nota van de gemeentesecretaris.  
 
Het ontwerp van budgetwijziging nr. 1/2016 werd voorgelegd aan de raadscommissie algemeen bestuur op  
19 oktober 2016. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Zie budgetwijziging nr. 1  2016 
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit - op basis van het meerjarenplan - budgetwijziging nr. 1/2016 goed te keuren. 
 
Voor 2016 genereert budgetwijziging nr. 1/2016 een resultaat op kasbasis van € 7.152.320,00 en een 
positieve autofinancieringsmarge van € 2.424.681,00. 

 
15 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD) 
 8 onthoudingen (sp.a / Groen / K. Eeraerts) 
 
 
                      

05   :   Ondersteunende diensten – Facility - Samenaankoop elektriciteit en gas  
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis  
 
Begin juli werd door Eandis een brief gestuurd met de uitnodiging om of opnieuw in te stappen in de 
samenaankoop van elektriciteit en aardgas die door hen wordt georganiseerd of om in te stappen in het 
aanbod van de het Vlaams Energiebedrijf of om zelf een aanbesteding te doen. 
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In het verleden hebben wij via de samenaankoop van eandis gewerkt en deze samenaankoop verliep vlot. 
Om zelf nog een degelijke aanbesteding uit te werken is het eigenlijk wat laat en instappen in de 
energielevering via het Vlaams energiebedrijf geeft ons op dit moment geen mogelijkheid de energieprijs 
deftig te budgetteren. Bovendien zijn  er nog zo weinig gemeenten die in die optie instappen dat de prijs nog 
niet genoeg gedrukt kan worden. 
Dat wij bovendien als partner in Eandis ook andere voordelen hebben en dat Eandis al met 
energiebesparende projecten aan het werken is waar wij dan als bestuur misschien mee van kunnen 
genieten. 
 
 
Feiten en context 
 
Het gemeentebestuur en OCMW namen ook in 2011 en in 2013 deel aan de voorgaande samenaankoop, net 
als 185 overige besturen.  Aangezien de huidige samenaankoop zich richt op de besturen die toen instapten, 
rekening houdend met de afloop van de toen afgesloten contracten, is het wenselijk opnieuw in te stappen in 
de samenaankoop.  Hierdoor kan geprofiteerd worden van de gunstige prijzen, eigen aan de samenaankoop 
van een grote hoeveelheid energie. 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van 
Richtlijn 2003/54/EG; 
 
Gelet op de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en de daarbij 
horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door 
de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het 
energiebeleid betreft; 
 
Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het 
‘Energiedecreet’) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid 
(het ‘Energiebesluit’) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en het Decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 38; 
 
Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot op 
heden gewijzigd; 
 
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij is om te 
contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze; 
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Overwegende dat de VREG in haar mededeling van 11 november 2002 met betrekking tot het kiezen 
van een elektriciteitsleverancier door een overheid met toepassing van de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten stelt dat verschillende besturen deze overheidsopdracht gezamenlijk kunnen 
uitschrijven om hun gezamenlijke behoeften te dekken, en dat door de schaalvergroting van de 
opdracht een gunstig (neerwaarts) effect op de prijs te verwachten valt; 
 
Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect bereikt kan worden indien verschillende besturen op 
het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht uitschrijven; 
 
Overwegende dat de huidige opdracht volgens vermelde principes werd uitgeschreven en gegund; 
 
Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2017; 
 
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is om daarbij af 
te wijken van voormelde principes; 
 
Gelet op het OCMW-raadsbesluit van 20 oktober 2016 waarbij het bestek wordt goedgekeurd en de 
gemeente Willebroek wordt aangeduid om deze overheidsopdracht in gezamenlijke naam uit te 
schrijven; 
 
 
Besluit 
 
Artikel 1 
Het mandaat te aanvaarden gegeven door het OCMW Willebroek op 20 oktober 2016 om voor 
rekening van het OCMW een gunningsprocedure voor een samengevoegde opdracht in de zin van 
artikel 38 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten te organiseren voor de levering van elektriciteit 
en aardgas conform het door het OCMW goedgekeurde bestek. 
 
Artikel 2 
Een gunningsprocedure te organiseren voor een samengevoegde opdracht van levering van 
elektrische energie en aardgas ten behoeve van de gemeente, de politiezone en het OCMW en voor 
de openbare verlichting voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig 
leveringscontract tot en met 31 december 2020. 
 
Artikel 3 
In het definitieve bestek dient voorzien te worden dat de leverancier : 
ofwel 

- 20 % groene energie levert 
- 50 % groene energie levert 
- 100% groene energie levert 

 
Artikel 4 
Een openbare aanbesteding te organiseren en het bestek dienaangaande goed te keuren; 
  
Artikel 5 
De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich m.b.t. de in artikel 1 bedoelde 
overheidsopdracht. De gemeente zal het gunningsvoorstel ter consultatie meedelen aan de 
politiezone en het OCMW alvorens over te gaan tot effectieve gunning. 
 
Artikel 6 
De gemeente belast conform het goedgekeurde bestek Eandis System Operator cvba, 
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, met de materiële organisatie van de gunningsprocedure zoals 
nader bepaald in het desbetreffend collegebesluit. 
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Artikel 7 

De gemeente zal de gekozen leverancier volmacht geven voor het bekendmaken van de keuze van 
de nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder. 
 
Artikel 8 
De gemeente, en in voorkomend geval, het OCMW is zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van 
de facturen met betrekking tot de leveringen op hun eigen afnamepunten in onderhavige 
overheidsopdracht. 
 
Artikel 9 
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige overheidsopdracht, anders dan 
bepaald in artikel 8, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot 
haar aandeel in de opdracht.  
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

06   :   Bouwen en Wonen - Lokale Economie -  Samenwerkingsovereenkomst tussen  
            Willebroek Winkelhart en de gemeente Willebroek 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

De handelsvereniging "Willebroek Winkelhart (=WbWh)" wil de verschillende handelaars die 
Willebroek rijk is, verenigen.  De vereniging organiseert verschillende activiteiten doorheen het jaar 
(verwendagen, eindejaarsactie, … ) 
 
 
Feiten en context 
 
Begin 2016 brengt de voorzitter van WbWh de gemeente zijn bezorgdheid over omtrent de werking van de 
handelaarsvereniging en de samenwerking met de gemeente. Hij geeft ook aan dat hij wegens 
omstandigheden niet langer het voortouw  kan nemen in de handelaarsvereniging/ de handelaarsvereniging 
kan trekken. 
 
Leden van het gemeentebestuur vernemen in februari dat enkele handelaars zich willen engageren en aan 
het overwegen zijn om de huidige handelaarsvereniging WbWh verder te zetten of een nieuwe vereniging op 
te richten.  Een duidelijke samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de handelaarsvereniging 
dringt zich op, zodat in navolging van het strategisch commercieel plan de kwaliteit en leefbaarheid van de 
kleinhandel in de gemeente versterkt kan worden. 
 
De gemeente informeert zich alvast bij andere gemeentes naar eventuele samenwerkingsovereenkomsten. 
 
in afwachting van de officiële installatie van het nieuwe WbWh-bestuur werkt het gemeentebestuur tijdens 
verschillende overlegmomenten (mei- september) tussen de gemeentelijke diensten en vertegenwoordigers 
van het nieuwe bestuur van WbWh een overeenkomst uit. 
 
Tijdens  de verlofperiode van de deskundige economie en schepen van economie worden er door de schepen 
van financiën nog enkele aanpassingen voorgesteld.  Op 6 oktober 2016 bevestigt WbWh per mail dat ze 
akkoord gaan met de (aangepaste) overeenkomst en bezorgen ze eveneens een bewijs van neerlegging van 
de statuten (bijlage 2) 
 
In de week van 10 oktober wordt  de overeenkomst na juridische juridische screening verbetert. 
Definitieve samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en vzw WbWh (bijlage 1) 
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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. 
 
Kennisname in collegezitting van 6 februari 2015 van het finaal rapport strategisch commercieel plan voor de 
detailhandel in Willebroek van Idea consult  
 
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige 
toelagen 
 
De ontwerpovereenkomst werd ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen in de zitting van 14 oktober 2016. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Argumentatie Lokale economie 
In het strategisch commercieel plan wordt o.a. het versterken van de kwaliteit en leefbaarheid van de 
kleinhandel/ handelscentrum vooropgesteld alsook een actieve samenwerking tussen de gemeente en 
handelaars. 
Als gemeente heb je inderdaad de participatie/ betrokkenheid nodig van de handelaars om een functionerend 
winkelgebied uit te bouwen.  Een zo groot mogelijk engagement/ draagvlak bij de handelaars is een 
belangrijke factor en dient gestimuleerd te worden.  
De gemeente kan hier aan bijdragen door  acties/ activiteiten, die de lokale handel bevorderen en door 
voldoende handelaars gedragen worden, financieel en/of logistiek te ondersteunen. Deze ondersteuning kan 
leiden tot nog meer engagement/ draagvlak. 
 
WbWh verenigt al enkele jaren de handelaars in Willebroek en neemt alsook initiatieven om de kleinhandel in  
Willebroek te stimuleren/ te promoten. Momenteel zijn ze gezien hun draagvlak en nieuwe inzet, de beste 
partner voor de gemeente om een samenwerking uit te bouwen.  Het is wel afwachten welke ontwikkelingen 
er zich nog voordoen. 
 
Een samenwerkingsovereenkomst vraagt engagement van beide partijen. Dus in ruil voor de ondersteuning 
moeten er duidelijke prestaties  (=activiteiten/ acties, uitgifte kadobon, communiceren van activiteiten naar de 
inwoners, ….)geleverd worden. Die prestaties moeten aangetoond worden via verantwoordingsstukken zoals 
facturen, betaalbewijzen, ledenlijst, …. De gemeente moet hierop controle kunnen uitvoeren.  
Daarnaast is het belangrijk dat de vereniging haar werking kan verderzetten indien de gemeentelijke 
ondersteuning vermindert of wegvalt. Daarom moet ze zelf ook inkomsten genereren, door o.a. ledenbijdrage.  
Men kan hen stimuleren tot het vergroten van hu draagvlak / leden te werven door een deel van de 
ondersteuning afhankelijk te maken van het aantal betalende leden!  
Ingang van de overeenkomst voorzien op 1 januari 2017, zodat zowel de handelaarsvereniging als de 
gemeente zich hierop kan voorbereiden. 
In tussentijd dient de gemeente open te staan voor initiatieven die via de handelaarsvereniging ingediend 
worden en per aanvraag bekijken of er ondersteuning geboden kan worden binnen het beschikbare budget. 
 
De dienst economie hoopt dat de ‘scherpe’ uitbetaaltermijnen die geadviseerd en opgenomen werden 
in het definitief voorstel conform de procedures gerealiseerd kunnen worden.  
Tot slot willen we vanuit de dienst lokale economie nog opmerken dat volgens het KBO het nieuwe 
bestuur van de handelaarsvereniging momenteel juridisch nog niet aan zet is.  Volgens de 
gepubliceerde statuten in het staatsblad  (zie bijlage 2) vormen andere mensen nog het bestuur.  We 
raden aan om de overeenkomst pas af te sluiten wanneer de statuten/officieel bewijs aantoont dat het 
nieuwe bestuur van de handelsvereniging WbWh officieel geïnstalleerd is en de handelsvereniging 
dus voldoet aan haar eigen statuten ! Dit om eventuele juridische gevolgen en/of een polemiek te 
vermijden.  
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Adviezen: 
 
Op basis van de adviezen die de handelaarsvereniging, dienst lokale economie, evenementen & toerisme, 
communicatie hebben overgemaakt tijdens het overlegmoment van 27 mei 2016 werd de overeenkomst 
aangepast. 
 
Vervolgens werd er bijkomende  feedback en advies aangevraagd op 2 juni 2016 aan onderstaande partijen. 
Dienst financiën 3/06/2016 
Ik heb het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst nagekeken en geef positief advies. Voor de financiële 
dienst is deze overeenkomst prima werkbaar. Ik wens te wijzen op het iets meer vrijblijvender formuleren van 
artikel 14 zoals ik telefonisch toegelicht heb. 
Nog een laatste puntje: laat de ledentoelage uitbetalen op basis van het aantal betalende leden. Anders 
opent dit eventueel de deur tot discussie : Er kunnen immers bijvoorbeeld nog (niet-betalende) ereleden zijn, 
etc. Vergeet zeker in de budgetopmaak van 2017 niet de nodige kredieten te voorzien ! 
 
De ontwerpteksten werden besproken met een vernieuwde delegatie van de handelaarsvereniging op 03/08, 
30/8 en 06/10/2016. 
 
 
Financiële gevolgen  
 
De ondersteuning aan de handelaarsvereniging wordt binnen de perken van de kredieten op het 
budget geraamd op maximaal €28 000.   
Bij goedkeuring van de overeenkomst zal voor deze uitgave via budgetopmaak van 2017-2019 de 
nodige kredieten voorzien worden op beleidsdoelstelling LEEF005 (werken aan een sterke lokale 
economie met een aantrekkelijk handelscentrum) 
 
 
Communicatie:  
Een persbericht en een item op onze website/sociale media bij de officiële start lijkt inderdaad een 
must. 
 
 
Besluit :  
 
De gemeenteraad besluit  
 
Artikel 1 
de samenwerkingsovereenkomst tussen handelaarsvereniging Willebroek Winkelhart, Vennestraat 8 te 2830 
Willebroek en de gemeente Willebroek goed te keuren. 
 
Artikel 2 
Binnen de perken van het budget een ondersteuning aan Willebroek Winkelhart van maximaal €28.000,00 toe 
te kennen . Deze uitgave wordt vastgelegd in het budget van 2017 – 2019 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

07   :   Bouwen en wonen - Milieu - IGEMO - Buitengewone algemene vergadering  
            9 december 2016 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Ons bestuur werd met aangetekend schrijven van IGEMO, ontvangen op 14 september 2016, uitgenodigd op 
de Buitengewone Algemene Vergadering van vrijdag 9 december 2016 om 17u30. De vergadering zal 
plaatsvinden in Vergaderzaal Novigo van RE:flex, Schaliënhoevedreef 20T, 2800 Mechelen. 
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Feiten en context 
 
Punten op de agenda: 
 

1. Aanduiding stemopnemers 
2. Bespreking van de ondernemingsstrategie van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling 

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

Mechelen en omgeving (IGEMO) voor het boekjaar 2017 
4. Vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten en basisdienstverlening 2017 
5. Kennisname van de staat van activa en passiva (balans 30/09/2016) 
6. Wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest 

Mechelen en omgeving (IGEMO) 
7. Volmacht om de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest 

Mechelen en omgeving (IGEMO) te coördineren 
8. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
9. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2016 

 
Vertegenwoordigers, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013 en 21 mei 2013 

- Herman Moeremans – Raadslid 
- Lars van Aken – Raadslid – verontschuldigd per mail 
- Michel Eeraerts 

 
 
Juridische grond 
 
In toepassing van  de nieuwe gemeentewet 
Het decreet van 28april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op 
de gemeenten 
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2004 houdende de Intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat iedere 
deelnemer de benoeming van de afgevaardigde(n) voor de rest van de bestuursperiode kan laten vast stellen 
door de gemeenteraden. 
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet nog wel worden herhaald voor elke 
algemene vergadering. 
De  gemeenteraadsbeslissingen van 29 januari 2013 en 21 mei 2013, houdende de aanduiding van de 
vertegenwoordigers. 
In toepassing van artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
de agenda van de algemene vergadering door de vennoten moeten worden voorgelegd aan de 
respectievelijke raden. 
 
 
Adviezen – argumenten  
 
Niet van toepassing. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
Niet van toepassing 
 
 
Besluit :  
 
Artikel 1: 
Kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van 9 december 2016 en verleent aan zijn 
afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met de voorstellen van de Raad van Bestuur van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO. 
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Artikel 2: 

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IGEMO. 
 
22 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a / Groen) 
  1 onthouding (onafhankelijk raadslid) 
 
 
                      

08   :   Bouwen en Wonen - Ruimtelijke Ordening - ‘Zaak der wegen’ project  
            collectorwerken Aquafin Klein Willebroek B2016/0116 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Aquafin heeft op 23 mei 2016 een dossier ingediend bij Ruimte Vlaanderen tot aanleg van een 
collector en regenwaterleiding te Klein Willebroek.  Dit dossier werd ontvankelijk en volledig bevonden 
op basis van artikel 4.7.26 § 3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.   
 
In uitvoering van Art. 4.2.25  van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vraagt Ruimte Vlaanderen 
een gemeenteraadsbeslissing over de ‘zaak van de wegen’.   
 
 
Feiten en context 
 
De vergunningsaanvraag omvat wegeniswerken waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid 
heeft. Indien het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden 
verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het 
vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. 
 
 
Juridische grond 
 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de latere uitvoeringsbesluiten, inzonderheid op artikel 4.2.17 
§2 en artikel 4.2.25. 
 
Artikel 2 en 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
 
Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 betreffende de vaststelling van een algemene 
bouwverordening inzake wegen en voetgangersverkeer; 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid en latere wijzigingen. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Art. 4.2.25. VCRO stelt het volgende: “Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover 
de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan 
oordeelt dat de vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de 
zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de 
vergunningsaanvraag. Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft 
genomen over de zaak van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of 
de Vlaamse Regering, de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de 
zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de 
samenroeping door de provinciegouverneur.” 
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Voorliggend dossier werd onderworpen aan een openbaar onderzoek dat liep van 18 augustus 2016 
tot en met 16 september 2016. Tijdens dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.  
 
In uitvoering van Art. 4.2.25. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vraagt Ruimte Vlaanderen 
een gemeenteraadsbeslissing over de zaak van de wegen.   
 
In zitting van 7 oktober 2016 besliste het college het volgende: 
“Het college van burgemeester en schepenen besluit kennis te nemen van het dossier tot aanleg van 
een collector en regenwaterleiding te Klein Willebroek – zaak der wegen – en besluit dit dossier ter 
goedkeuring voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.   
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het PV van de sluiting van openbaar 
onderzoek.” 
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan de ‘zaak der wegen’ in het 
dossier dossier B2016/0116 – project collectorwerken Aquafin Klein Willebroek zoals voorzien op de 
als bijlage toegevoegde ontwerpplannen met plannummer 21/59, 22/59, 23/59, 24/59 en 25/59.   
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
NVT 
 
 
Besluit :   
 
Goedkeuring te hechten aan de ‘zaak der wegen’ in het dossier dossier B2016/0116 – project 
collectorwerken Aquafin Klein Willebroek zoals voorzien op de als bijlage toegevoegde 
ontwerpplannen met plannummer 21/59, 22/59, 23/59, 24/59 en 25/59.   
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

09   :   Bouwen en Wonen - Ruimtelijke Ordening - Participatietraject beleidsplan  
            mobiliteitsplan 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Het huidige gemeentelijke mobiliteitsplan werd opgemaakt in 2003 en verbreed en verdiept in  2010.   
 
Bij het uitvoeren van deze sneltoets werd er gekozen voor spoor 1 - ‘vernieuwen van het 
mobiliteitsplan’.  
 
Deze sneltoets werd conform verklaard door de Regionale Mobiliteitscommissie op 20 augustus 2015. 
 
 
Feiten en context 
 
In zitting van 27 oktober 2015 hechtte de gemeenteraad goedkeuring aan de wijze van gunnen en het  
bijzonder bestek tot opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. 
 
In zitting van 22 april 2016 besliste studiebureau Technum – Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt aan te 
stellen als ontwerper voor de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan. 



 GR 25102016 - Notulen 

 

18 
 

 
Het Mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009 legt een participatietraject op bij de opmaak of herziening 
van een mobiliteitsplan.  Voor de gemeentelijke mobiliteitsplannen kiezen de gemeenten zelf de wijze 
waarop dit gebeurt. Dat kan o.a. via:  
• de verkeerscommissie 
• berichten op de website en in het infoblad 
• een tentoonstelling 
• een infovergadering 
• via de adviesraden  
 
De gemeenteraad dient het participatietraject goed te keuren.  
 
Als geen regels worden vastgesteld voor de participatie van de bevolking en de informatievoorziening, 
vermeld in het eerste lid, onderwerpt het college van burgemeester en schepenen het voorlopige 
ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan minstens aan een openbaar onderzoek." 
 
 
Juridische grond 
 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en Schepenen. 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen. 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 
Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 
 
Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. 
 
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 
 
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
 
Decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, gewijzigd bij decreet van 10 februari 
2012.  
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende 
de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Overleg is geen doel op zich; een goed overlegproces vormt niettemin de basis van elk succesvol 
plan/project. Dit proces kenmerkt zich o.m. door : een zorg voor adequate informatie-uitwisseling, het 
bieden van mogelijkheden inzake toetsing/bijsturing, het toelaten van degelijke 
voorbereiding/standpuntinname bij de betrokken actoren,... 
 
Indien aan deze voorwaarden voldaan, zullen de in het proces betrokken actoren zich in zekere zin 
medeauteur van het project voelen. De slaagkans op aanvaarding van de planopties (cfr. ook 
implementatie van de acties) verhoogt hierdoor omdat elke betrokken partij hun engagement in het 
project kunnen terugvinden. 
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Overleg, participatie en communicatie dienen beschouwd als een essentieel onderdeel van een goede 
dienstverlening. Het brede actorenveld betrokken bij de studie noodzaakt een goed gestructureerd en 
efficiënt georganiseerd overleg, waarbij een duidelijke verslaggeving van de procesgang bevordert. 
 
De werkwijze die i.f.v. deze participatie zal gevolgd worden, dient voorgelegd te worden aan de 
gemeenteraad. Een keuze gebeurt best in een zo vroeg mogelijk stadium van het planproces. 
 
In het kader van het vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan van Willebroek wordt voorgesteld 
om in iedere fase participatie te voorzien. 
 
- fase 1: oriëntatiefase 
In fase 1 zal bij de ruime bevolking geïnformeerd worden naar de knelpunten die men met betrekking 
tot mobiliteit ondervindt binnen de gemeenten. Hiernaast wordt aan de bevolking de mogelijkheid 
geboden om hun visie en mogelijke potenties mee te geven. Door de bevolking in een vroeg stadium 
reeds te betrekken zullen zij zich beter betrokken voelen wat de gedragenheid van het nieuwe 
mobiliteitsplan ten goede komt. 
 
- fase 2: synthesefase 
In de tweede fase wordt de toekomstvisie voor de gemeente Willebroek uitgewerkt. Wanneer aan 
burgers die niet dagelijks bezig zijn met mobiliteit wordt gevraagd om mee na te denken over 
optimalisaties aan de verkeersorganisatie bestaat het risico dat teveel wordt gefocust op de directe 
knelpunten nabij de woonplaats (een zebrapad dat ontbreekt, een bepaalde weg die in slechte staat 
is, …). 
In functie van de opmaak van een mobiliteitsplan is echter vooral van belang dat niet enkel over het 
lokale maar ook over de gemeente in zijn totaliteit wordt nagedacht.  
 
Voor het participatietraject in de tweede fase wordt dan ook voorgesteld om te werken met een 
beperkte groep van vertegenwoordigers uit de diverse geledingen. Zowel de leden van de GECORO 
als de GECOMO zullen deel uitmaken van deze participatiegroep, aangevuld met een 
vertegenwoordiger van VOKA, de fietsersbond en Promobiel. 
 
In de synthesefase worden 2 overlegmomenten voorzien:  
Overlegmoment 1: brainstorm 
Dit eerste overlegmoment start met een kort toelichting over het procesverloop en de gewenste 
finaliteit van het mobiliteitsplan. Het procesverloop van het participatietraject en de verwachtingen ten 
overstaan van de groep worden geschetst. 
Vervolgens is het de bedoeling om samen met de groep na te denken/ te discussiëren over de 
toekomst van Willebroek. Dit zal gebeuren op basis van een aantal stellingen voor de verschillende 
thema’s. 
Volgend op het overleg kunnen de deelnemers de stellingen terugkoppelen met hun achterban. 
Overlegmoment 2: 
Op dit overlegmoment wordt de toekomstvisie mee vormgegeven, op basis van de resultaten van de 
brainstormsessie. 
 
- Fase 3: opmaak beleidsplan 
In de 3e fase van het mobiliteitsplan wordt het actieprogramma opgemaakt. Wanneer er consensus 
bestaat met betrekking tot de hoofdlijnen van deze actiepunten worden deze voorgesteld aan de 
participatiegroep. Op basis van eventuele bemerkingen kunnen beperkte aanpassingen aan het 
actieprogramma, passend binnen de algemene visie opgebouwd in fase 2 van het mobiliteitsplan, 
worden voorzien. Naast de vertegenwoordigers van de verschillende belanggroepen die in fase 2 
hebben deelgenomen aan het participatietraject, zal in fase 3 ook de ruime bevolking uitgenodigd 
worden. 
 
In zitting van 7 september 2016 besliste het college het volgende:  
“Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de globale timing opgemaakt voor de 
opmaak van het beleidsplan mobiliteitsplan. 
Het college neemt kennis van het voorgestelde participatietraject en besluit dit voorstel ter 
goedkeuring voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.”     
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Aan de Raad wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan het hierboven omschreven voorstel van 
participatietraject.   
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
De nodige kredieten werden vastgelegd in de begroting onder actie LEEF002001002 – AR 2140007. 
 
 
Besluit :   
 
Goedkeuring te hechten aan het voorgestelde participatietraject voor de opmaak van het gemeentelijk 
mobiliteitsplan.   
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

10   :   Bouwen en wonen - Ruimtelijke ordening - Voorlopige vaststelling afschaffing  
            buurtweg nr. 20 Boomsesteenweg  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). 
 
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. 
   



 GR 25102016 - Notulen 

 

21 
 

 
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 7 oktober 2016 besliste het college het volgende: 
“Het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het dossier afschaffing 
buurtweg nr. 20 volgens de atlas der buurtwegen Willebroek.    
Het college van burgemeester en schepenen besluit dit dossier ter voorlopige vaststelling voor te 
leggen aan een eerstvolgende gemeenteraad.”   
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
NVT 
 
 
Besluit :   
 
Artikel 1  
het ontwerpplan tot afschaffing van buurtweg nr. 20 volgens de atlas der buurtwegen Willebroek 
voorlopig vast te stellen. 
 
Artikel 2 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het organiseren van een openbaar 
onderzoek. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

11   :   Bouwen en wonen - Openbare werken - Heraanleg doortocht Willebroek –  
           dading schadegeval 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Het college van burgemeester en Schepenen verleende in zitting van 1 juli 2011 goedkeuring aan de gunning 
van de opdracht ‘Willebroek Morgen fase 2 – Heraanleg doortocht centrum’ aan Deckx Algemene 
Ondernemingen nv, Goormansdijk 15 te 2480 Dessel tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 
€ 1.683.291,03 excl. btw of € 2.036.782,15 incl. 21% btw. 
 
De werken werden voorlopig aanvaard op 16 mei 2013.   
 
 
Feiten en context 
 
Na de voorlopige aanvaarding is geleidelijk aan schade ontstaan aan het wegdek in betonstraatstenen ter 
hoogte van het August Van Landeghemplein en de Dendermondsesteenweg.  Het betreft het loskomen van 
de verharding in betonstraatstenen ter hoogte van de rijweg en busbaan.  De overige gedeelten van diezelfde 
verharding, enkel bestemd voor voetgangers en fietsers of lokale opritten, is gespaard gebleven van enige 
schade. 
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De schade heeft zich sinds de voorlopige aanvaarding steeds verder uitgebreid, zowel in omvang als in ernst.  
Hierdoor komt de berijdbaarheid van deze wegdelen in het gedrang.  Vooral ter hoogte van het August Van 
Landeghemplein dreigt stilaan ook een ernstig veiligheidsrisico te ontstaan, vooral naar fietsers toe.   
 
Om de oorzaak van de schade te bepalen vonden reeds meerdere expertises plaats.  Er werd onder andere 
ook een deskundig verslag gevraagd aan het OCW.  Een eenduidige oorzaak kon helaas niet worden 
vastgesteld.  Volgens de aannemer betreft het een ontwerpfout, de ontwerper verwijst dan weer naar een 
uitvoeringsfout. 
 
Gelet op de ernst en omvang van de schade en het toenemende karakter van beide, werden alle partijen door 
het gemeentebestuur in overleg bij elkaar geroepen om toch te kunnen komen tot een snelle oplossing, 
aanvaardbaar voor alle partijen.  Op deze wijze wordt de verkeersveiligheid niet langer gehypothekeerd. 
 
Volgende oplossing werd uitgewerkt tijdens de verschillende overlegmomenten tussen betrokken partijen: 

 Alle wegdelen (rijbaan August Van Landeghemstraat en rijbaan/busbaan Dendermondsesteenweg) 
waar de schade zich voordoet, worden opgebroken en vervangen voor een verharding in asfalt.  Op 
deze wijze kunnen de werken in een zo kort mogelijke tijdspanne worden gerealiseerd en kan de 
rijweg na beëindiging van de werken ook zo snel mogelijk weer opengesteld worden.  Op deze wijze 
blijft de hinder voor inwoners en passanten beperkt tot een minimum.  Dit is, gelet op de nakende 
eindejaarsperiode, een absolute must. 

 De kosten voor deze herstelling worden door alle partijen gedragen, dit in gelijke delen.  Concreet 
betekent dit dat de herstelkost in drie gelijke delen wordt verdeeld en gedragen wordt door de 
aannemer (Deckx Algemene Ondernemingen nv), de ontwerper (TV Stramien-Talboom) en het 
gemeentebestuur. 

 
Aannemer Deckx Algemene Ondernemingen nv stelde een eerste kostenraming op, op basis van 
bovenstaande mondelinge overeenkomst.  Deze werd nagekeken door het studiebureau en aangepast tot de 
definitieve versie, te vinden in bijlage.   
 
De kosten voor het voorgestelde herstel worden geraamd op € 45.760,21 excl. btw.  Het gemeentelijk 
aandeel zal bijgevolg € 18.456,62  incl. btw bedragen.  Vermeerderd met 10 % voor mogelijke onvoorziene 
meerwerken kan het maximum worden vastgesteld op circa € 20.300,00 incl. btw. 
 
 
Juridische grond 
 
Aangezien bovenstaand voorstel tot herstel het gevolg is van een geschil in meningen betreffende de oorzaak 
van de voorvallende schade, dient een dading te worden afgesloten tussen de betrokken partijen.  Enkel op 
deze wijze kan de garantie worden gegeven dat er nadien geen geding meer ontstaat tussen betrokken 
partijen.  Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad de dading af te sluiten.  Om echter geen tijd te 
verliezen en zo spoedig mogelijk over te kunnen gaan tot herstel, wordt gevraagd aan de gemeenteraad om 
het college te gelasten met het vastleggen van de modaliteiten van de dading en concrete realisatie hiervan. 
 
Dit kan onder volgende voorwaarden: 

 De herstelling gebeurt conform de afspraken gemaakt in overleg met alle betrokken partijen en zoals 
financieel vertaald in aangehechte nota; 

 Het gemeentebestuur engageert zich enkel voor het betalen van 1/3 van de herstelkost, met een 
maximum van € 20.300,00 incl. btw. 

 De dading wordt afgesloten zodat geen van de partijen nadien nog een geding kan aanspannen 
betreffende voorliggend onderwerp. 

 
Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd het college te gelasten met het vastleggen van de exacte 
modaliteiten van de dading en de uitvoering daarvan.  Enkel op deze wijze kan spoedig worden overgegaan 
tot definitief herstel om verdere schade, of erger, te voorkomen. 
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Adviezen – argumenten 
 
De voorgestelde hersteloplossing werd in nauw overleg met alle betrokken partijen besproken en 
gefinaliseerd.  Verdere adviezen werden niet ingewonnen.  Ter finalisatie van het voorstel tot dading zal het 
college, indien noodzakelijk, wel nog bijkomend juridisch advies inwinnen. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Het voorstel tot dading houdt voor de gemeente een aandeel in van maximaal € 20.300,00 incl. btw.  
Deze kosten kunnen geboekt worden op de budgetsleutel voor het herstel van toplagen en voet- en 
fietspaden: AR 2240007 / BI 02000 / Actie LEEF001001004 (nog € 376.008,71 beschikbaar). 
 
 
Besluit :    
 
De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1: 
een mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen tot het vastleggen van de 
modaliteiten van de dading in het kader van het herstel van de schade aan de wegverharding ter hoogte van 
het August Van Landeghemplein en de Dendermondsesteenweg, aangelegd door aannemer Deckx 
Algemene Ondernemingen nv in het kader van het project ‘Willebroek Morgen fase 2 – Heraanleg doortocht 
centrum’, mits volgende randvoorwaarden in acht te nemen: 

 De herstelling gebeurt conform de afspraken gemaakt in overleg met alle betrokken partijen en zoals 
financieel vertaald in aangehechte nota; 

 Het gemeentebestuur engageert zich enkel voor het betalen van 1/3 van de herstelkost, met een 
maximum van € 20.300,00 incl. btw. 

 De dading wordt afgesloten zodat geen van de partijen nadien nog een geding kan aanspannen 
betreffende voorliggend onderwerp. 

 
Artikel 2: 
een mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen tot de realisatie van de 
modaliteiten van de dading; 
 
Het raadslid K. Eeraerts vindt het spijtig dat men in feite verplicht wordt voor deze oplossing te 
kiezen. Esthetisch is dit jammer, maar hij begrijpt het compromis. Dit is niet in 
overeenstemming met de originele plannen. Hij hoopt dat in de toekomst nog aanpassingen 
kunnen worden doorgevoerd. 
 
Eenparig akkoord 
                      
 
 

12  :  Bouwen en wonen - IVA Innova - Overdracht wegenis verkaveling Brouwerijstraat 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Op 26 oktober 2012 werd door het college van burgemeester en schepenen de vergunning met ref. 
V2012/0009 (nr.142/0250(02) Ruimte  Vlaanderen) voor een verkavelingsaanvraag afgeleverd aan de het 
Studiebureau Jan Foqué BVBA, m.s.o.g., beëdigd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg, Bezelaerstraat 128 
te Willebroek.  
 
Op 5 september 2014 werd door het college van burgemeester en schepenen de vergunning tot 
verkavelingswijziging met ref. V2014/0006 afgeleverd aan de het Studiebureau Jan Foqué BVBA, m.s.o.g., 
beëdigd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg, Bezelaerstraat 128 te Willebroek. 
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Feiten en context 
 
Ingevolge het “algemeen reglement op het bouwen “de dato 27 juli 1953 artikel 15-1° en 2° bijzondere 
voorwaarden tot het openen van wegen: 

1) Kosteloze afstand aan de gemeente van de bedding van de weg 
2) De verplichting van der aanvragers , om de kosten van bestrating, riolering, instelling van 
openbare verlichting en beplanting van de weg te dragen zal de verkavelaar de wegenis en infra 
kosteloos aan de gemeente overdragen; 
  

Het Landmeetkundig studie- en vastgoedbureel Jan Foqué bvba, de NV Het Grondjuweel – NV Nestas, 
verkavelaars, hebben de gemeente schriftelijk verzocht om over te gaan tot het verlijden van een bestuurlijke 
akte tot overdracht (afstand) van de wegenis van de verkaveling “Brouwerijstraat”. 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van Bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het algemeen reglement op het bouwen de dato 27 juli 1953; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Gelet op het huidige engagement en verantwoordelijkheid van de gemeente met betrekking tot het onderhoud 
en het beheer van de publieke domein in de verkaveling en gelet op de wetgeving en bepalingen onder art.65 
van de Vlaamse Wooncode is het verlijden van de bestuurlijke akte van afstand met de verkavelaars slechts 
de regularisatie van een feitelijke toestand; 
Gelet op het feit dat deze verkaveling vergund werd en waarbij de  vergunning gekend is onder ref..nrs. 
V2012/0009 en wijziging V2014/0006; 
De kosteloze overname van de  gronden zijnde de wegbedding van de verkaveling “Brouwerijstraat heeft een 
oppervlakte van 26a 38ca (2638m² op het opmetingsplan aangeduid), gelegen te Willebroek 2de afdeling, 
Sectie C, nrs. 627/V/2/deel, 647/B/4/deel en 628/L/2, in gele kleur aangeduid op het bijgevoegd 
opmetingsplan, opgemaakt te Willebroek op 13 april 2016 door de heer Jan Foqué, m.s.o.g., beëdigd voor de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen; 
 
Financiële gevolgen 
 
In de huidige beleidsperiode zijn in de meerjarenplanning de nodige budgetten  voorzien voor het structureel 
onderhoud aan voetpaden en wegenis in de gemeente; Er wordt voor het onderhoud van voormelde wegenis  
geen bijkomend personeel ingezet; 
De overname en toevoeging van de wegenis aan het openbaar domein is kosteloos; 
 
 
Besluit 
 
Goedkeuring te verlenen aan: 
 
Artikel 1   
de kosteloze overname van de  gronden zijnde de wegbedding van de verkaveling “Brouwerijstraat heeft een 
oppervlakte van 26a 38ca (2638m² op het opmetingsplan aangeduid), gelegen te Willebroek 2de afdeling, 
Sectie C, nrs. 627/V/2/deel, 647/B/4/deel en 628/L/2, in gele kleur aangeduid op het bijgevoegd 
opmetingsplan, opgemaakt te Willebroek op 13 april 2016 door de heer Jan Foqué, m.s.o.g., beëdigd voor de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen 
  
Artikel 2 
het ontwerp - in bijlage -  van de  bestuurlijke akte van afstand; 
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Artikel 3 

het college van burgemeester en schepenen te machtigen en gelasten met de ondertekening en verdere 
uitvoering van het dossier; 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

13   :   Welzijn - Samenleven - Reglement wijkbudget 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Op 29 mei 2015 werd de methodiek ‘wijkbudget’ goedgekeurd door het schepencollege. Gezien 
onderbemanning van de dienst samenleven werd het project tijdelijk niet verder gezet.   
 
 
Feiten en context 
 
Er werd een reglement opgemaakt dat nu ter goedkeuring wordt voorgelegd (in bijlage).  
 
De planning is aangepast: 
 

 Voorleggen gemeenteraad: oktober 
 
Najaar 2016: eerste projectoproep wijkbudget 

 Opmaak communicatie (november) 
 Uitschrijven en bekend maken van eerste oproep (december) 
 Inzendingen kunnen ingediend worden vanaf december 2016/ januari 2017 
 Elke inzending wordt binnen de 3 maanden behandeld (beoordeling interne en externe jury) 
 Advies naar CBS en beoordeling 
 Opstellen samenwerkingsovereenkomsten 
 Opstart project:ondersteuning en opvolging 

 
September 2016: evaluatie wijkbudget – ter kennis geven aan stuurgroep + bijsturen draaiboek 
 
 
Juridische grond 
 
BD WELZ001: Bevorderen van samenleven in diversiteit en het verhogen van de leefbaarheid en de 
sociale cohesie in de gemeente -> AP WELZ001001: Versterken van het samenleven op buurtniveau -
> Actie WELZ001001006: Verhogen van betrokkenheid van bewoners bij hun wijk, via overleg, het 
werken met wijkplannen en wijkbudgetten. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Advies stuurgroep bestaande uit: 

- Afgevaardigde Vrijetijdsdiensten: gunstig 
Het regelement werd vergeleken met het reglement toeristische en buurtoverschrijdende 
evenementen. Er kon vastgesteld worden dat er geen mogelijkheden zijn tot overlapping. 

- Afgevaardigde milieudienst: gunstig 
In overleg met de mileudienst werd beslist dat de projecten van de milieudienst zoals de 
netheidscharter niet in aanmerking komen voor wijkbudgetten om geen ongelijkheid te hebben 
tussen de projecten buurtvrijwilliger/ peter en meterschap. 

- Ploegbaas werf: in overleg 
- Diensthoofd openbare werken: gunstig 
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- Projecteigenaar: burgemeester: gunstig 

In overleg werd beslist geen vaste indiendata te nemen maar elk project afzonderlijk te 
bekijken en binnen de 3 maanden een beslissing te nemen over het toe te kennen bedrag. 
 

- Financiele dienst: gunstig 
Er werd overeengekomen in overleg met de financiële dienst om het toegekende bedrag 
telkens in schijven uit te betalen. Afhankelijk van de nodige betalingen op het moment en 
nadien na voorlegging van bewijsstukken van de reeds gemaakte kosten en een raming van te 
maken kosten. 

 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 

Visum :  X  nee           0   ja  Visumnummer :  Datum  

Beschikbaar krediet:   3000€ Actie: WELZ001001006 Dienstjaar: 2016 

Vast te leggen: / AR: 6139999 2016 

 
Communicatie met flyers, affiches, inspiratieboekje en via andere gemeentelijke communicatiekanalen. 
Hier wordt aparte collegeverslag met offerte voor opgesteld.  
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan het reglement wijkbudgetten. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

14   :   Leven en reizen – Toerisme en evenementen - Goedkeuring subsidiereglement  
            buurtoverschrijdende evenementen 

  
 
Motivering 
 
Feiten en context 
 
In de gemeenteraad van 24 november 2015 werd het budget voor een subsidie voor Toeristische en 
Buurtoverschrijdende evenementen goedgekeurd. 
 
Deze subsidie geeft financiële steun aan vzw’s, feitelijke verenigingen of een of meerdere individuen 
die gedomicilieerd zijn in of hun hoofdzetel hebben in Willebroek en die een evenement willen 
organiseren dat de gemeente mee op de kaart zet. 
 
De subsidieaanvraag wordt geïntegreerd in het aanvraagformulier ‘aanvraag tot toestemming van een 
evenement’ en dient ten laatste 6 weken voor het evenement bezorgd te worden aan de dienst 
Toerisme en Evenementen. 
 
De subsidie wordt berekend op basis van een verdeelsleutel (in bijlage). 
 
De subsidie wordt via de volgende kanalen bekend gemaakt: 

- 2830-magazine 
- Receptie vrijwilligers 
- Aanvraagformulier evenementen 
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Juridische grond 
 
VRIJ001 BELEIDSDOELSTELLING: een gediversifieerd en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod geeft elke 
inwoner en bezoekers de kans om aan het maatschappelijke leven te participeren 
 
Actieplan VRIJ001011: Mensen samenbrengen en samenhorigheidsgevoel vergroten  
Evenementen brengen mensen samen en vergroten het samenhorigheidsgevoel. We zorgen dus het 
jaar rond voor uiteenlopende evenementen, waar lokale artiesten en handelaars kansen krijgen. Of 
het doel nu ‘plezier’ of ‘promotie’ is, samen met diverse organisatoren, streven we ernaar van elk 
evenement een succes te maken. 
 
Budget goedgekeurd in GR van 24 november 2015. 
 
 
Adviezen  
 
In overleg met de financiële dienst (2015) werd er beslist om de subsidie pas na het evenement en na 
ontvangst van de bewijsstukken uit te keren  
 
 
Financiële gevolgen 
 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: 6000 Actie: VRIJ001011003 Dienstjaar 2017 

Vast te leggen:  AR: 6493000 2017 

 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit  
 
Artikel 1 : 
haar goedkeuring te verlenen aan het reglement ‘Subsidie Toeristische en Buurtoverschrijdende 
Evenementen’ dat zal ingaan vanaf 1 januari 2017. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

15   :   Leven en reizen – Cultuur – Titel ereburger gemeente Willebroek – Frans Violet 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Een vraag tot toekenning van het ereburgerschap, gemotiveerd met een overzicht van zijn palmares, 
werd door de SP.a- fractie werd gesteld in de gemeenteraad van 25 mei 2016. 
Het college van burgemeester en schepenen was bereid het voorstel voor advies voor te leggen aan 
de cultuurraad en vervolgens aan de gemeenteraad voor te leggen. 

 
Feiten en context 
 
Het toekennen van het ereburgerschap is voorbehouden aan personen die een unieke prestatie 
hebben verricht of in hun leven een heel bijzonder parcours hebben afgelegd. Wanneer we het 
curriculum van Frans Violet in ogenschouw nemen zijn beide voorwaarden vervuld. Als bezieler en als 
dirigent van zowel de Brassband Willebroek als van de Young Brassband is hij erin geslaagd de beide 
ensembles op wereldniveau te laten presteren.   
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Door deze artistieke prestatie die reeds jaren wordt volgehouden draagt Frans Violet bij tot een 
uitermate positieve uitstraling van de gemeente Willebroek. Hij wordt niet alleen sterk gewaardeerd als 
dirigent van de twee Willebroekse bands maar ook internationaal treedt hij op als gastdirigent o.a. op 
de Engelse nationale brassband kampioenschappen in de Albert Hall, tijdens de vermaarde Britse 
Open in de Symphony Hall te Birmingham en hij was al vele maal te gast op de Noorse nationale 
brassband kampioenschappen.  
 
 
Adviezen  
 
Positief advies van de adviesraad De Kunsten d.d.15/10/2016 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Nvt 
 
 
Besluit :  
 
De gemeenteraad besluit de titel van ereburger gemeente Willebroek toe te kennen aan Frans Violet,  
dirigent, muziekpedagoog en trompettist.  
 
Het raadslid De Laet had in de tekst van het voorstel graag laten opnemen dat de vraag tot 
toekenning van het ereburgerschap, gemotiveerd met een overzicht van zijn palmares, door de 
SP.a- fractie werd gesteld en het college van burgemeester en schepenen bereid was het 
advies aan de cultuurraad te vragen en een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. 
De voorzitter stelt dat het ontwerp van besluit in die zin zal worden aangepast door de 
secretaris. 
 
Eenparig akkoord 
 
Hij kondigt vervolgens aan dat de plechtige toekenning zal doorgaan te 21 uur en vervolgens 
een receptie aan de nieuwe ereburger en alle genodigden wordt aangeboden. 
 
 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, onafhankelijk raadslid, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

Ritueel slachten op Willebroekse bodem 
 
Het Offerfeest, ook wel het Slachtfeest of het grote feest genoemd ging dit jaar door van 11 tot 13 
september. Op de eerste dag van dit feest wordt een schaap of een ander dier geslacht door elke 
moslim die zich dit kan veroorloven, ter ere van de profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon te offeren 
in opdracht van Allah. Een gedeelte van het vlees van het geslachte dier wordt aan de armen 
gegeven. Tegenwoordig wordt soms afgezien van het slachten van een dier, maar wordt een 
geldbedrag overgemaakt voor de armen. Een principe waar ik mij als dierenliefhebber uiteraard beter 
kan in vinden dan het principe van onverdoofd de keel oversnijden. 
  
De regels die gelden voor het rituele slachten, met inbegrip van het Offerfeest, zijn namelijk gesteund 
op de godsdienstige voorschriften en op de Europese, federale, Vlaamse en lokale regelgeving. 
  
In het kader van deze rituele slachtingen dient ook de wet op het dierenwelzijn en in het bijzonder het 
dierenvervoer en de slachthandeling te worden nageleefd. Het is echter geen geheim dat rituele 
thuisslachtingen tijdens de voornoemde periode geregeld plaatsvinden. 
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Mijn vragen: 
  
1.   Zijn er in onze gemeente officiële meldingen gemaakt van thuisslachtingen tijdens de periode van 
het offerfeest 2016? 
 
2.   Is er actief controle uitgevoerd op het naleven van de regelgeving inzake rituele slachtingen in de 
periode van het offerfeest 2016?  
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 

1. Er zijn op de milieudienst geen officiële meldingen gemaakt van thuisslachtingen 
tijdens het offerfeest 2016. 

2. De milieudienst oefent geen actieve controle uit op de naleving inzake rituele 
slachtingen. Dit behoort niet toe aan de controlebevoegdheid van de milieuambtenaar 
maar hoort toe aan de politiediensten of aan de contoleambtenaren van de dienst 
Volksgezondheid. 

 
Navraag bij de politie leert dat: 
 

1. Er door de politie zowel gerichte controles gedaan zijn als patrouille op het 
grondgebied van Willebroek met oog op aantreffen van illegale slachtingen . 

2. Zij hebben geen vaststellingen kunnen doen van illegale slachtingen, noch zijn er 
abnormaliteiten vastgesteld. 

3. In de dagen na het offerfeest is er één melding geweest van aantreffen van slachtafval 
waar echter geen aanwijzingen naar de daders waren in terug te vinden. 
 

Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 
In de weken voor het offerfeest is vanuit de gemeente een brief verspreid via de moskeeën en 
verenigingen van etnisch culturele minderheden met daarin de richtlijnen, contactgegevens 
van slachtvloeren in de omgeving en andere mogelijkheden zoals het aankopen van vlees bij 
een halal-slager of het doen van een gift. 
 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, Vlaams Belang, 
onafhankelijk raadslid, overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

Verbroedering 
 
Op 28 mei 2000 werd er een jumelageovereenkomst afgesloten tussen de gemeenten Boussu en 
Willebroek. 
  
Bij die gelegenheid vergeleek één van de sprekers zelfs het ondertekenen van deze overeenkomst 
met het aangaan van een huwelijk nl. een wederzijdse belofte elkaar te helpen bij het ontwikkelen van 
strategieën, van elkaar te leren en op die manier beide te 'winnen', om optimaal van elkaars 
mogelijkheden te profiteren. 
  
De vraag is uiteraard wat die samenwerking tot op heden heeft opgebracht.  Het gegeven moet echter 
ruimer bekeken worden dan een samenwerking met een Waalse gemeente. 
  
In vele Vlaamse gemeenten bestaat er namelijk een intense samenwerking met andere Europese 
steden of gemeenten. Zo’n officieel verbroederen met interessante gemeenten of steden kan op 
diverse domeinen tot onderlinge samenwerking leiden. Ik denk dan aan tornooien op sportief vlak 
zoals een Internationaal Jeugdvoetbaltornooi, op cultureel vlak een kunsttentoonstelling of optreden 
met lokale muzikale toptalenten  enzovoort.  
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Mijn vraag: 
  
Wat is het standpunt van het bestuur en lijkt het hen opportuun om een verregaande samenwerking 
met andere Europese gemeenten en/of steden aan te gaan ? 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 
In de meerjarenplanning werden voor de huidige jumelage noch voor toekomstige 
samenwerkingen concrete acties voorzien. 
 
Er zijn in het verleden wel enkele uitwisselingen geweest, maar momenteel gaat men daar niet 
verder mee.  
Hij herinnert zich nog dat het raadslid destijds kritische bedenkingen had bij de contacten. 
 
Het raadslid preciseert dat het vooral over het kostenplaatje ging. Hij ziet het ruimer dan 
Wallonië en vraagt naar een duidelijk standpunt over de samenwerking buiten de 
landsgrenzen. 
 
De burgemeester herhaalt dat er, met uitzondering van de ontwikkelingssamenwerking met 
Burundi, Kiremba, geen acties zijn gepland maar hij de suggestie van het raadslid zal 
meenemen. Het is echter niet de bedoeling om lukraak buitenlandse bindingen te realiseren. 
 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van meneer Kevin Eeraerts, onafhankelijk raadslid, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

Halloween in Willebroek 
 
Het uit Amerika overgewaaide Halloween krijgt hier hoe langer hoe meer aanhangers en in heel wat 
Vlaamse steden en gemeenten wordt hiervoor op 31 oktober een feest georganiseerd en lekker 
gegriezeld. 
 
Ook onze gemeente zou zo’n evenement kunnen gebruiken niet alleen ter bevordering van het 
verenigingsleven maar ook de middenstand zou er wel bij varen.  Het is een goede manier om de  
burgers bij elkaar te brengen en zodoende “Willebroek leift” aan te zwengelen.  
 
Het feit dat in onze gemeente de jaarmarkt in dezelfde periode valt zou een argument kunnen zijn om 
zo’n evenement niet te organiseren maar Halloween wordt nu eenmaal in diezelfde periode gevierd.  
De twee zijn echter wel te combineren door in samenwerking met de jeugddienst en 
jeugdverenigingen op de markt bijv. een workshop of misschien zelfs een wedstrijd “pompoen snijden” 
te organiseren en de aanwezigheid van een “spookhuis” zou de pret alleen maar vergroten.  Dit alles 
kan nog opgefleurd worden door een optocht in het teken van Halloween met medewerking van de 
carnavalsverenigingen en clubs.   
 
Wat denkt het bestuur van dit voorstel en is het bereid het in overweging te nemen ? 
 
Schepen Ronny Somers antwoordt: 
 
De suggesties met betrekking tot Halloween zullen door de vrijetijdsdiensten meegenomen 
worden naar de betrokken comités en adviesraden naar de volgende editie van jaarmarkt toe.  
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van meneer Thierry Serrien, raadslid Groen-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

Stationsgebouw Willebroek 
 
Sinds 1 juli 2015 is het station van Willebroek gesloten. Het gebouw werd pas gerestaureerd en heeft 
best wel potentieel. Vanaf het einde van deze maand staat het volledig leeg. Ondertussen heeft de 
NMBS aangegeven geen plannen te hebben voor het gebouw.  
 
Op de mobiliteitsavond van ProMobiel KBV werd aangehaald dat het station van Willebroek een 
potentieel mobiliteitsknooppunt kan zijn. Er werd onder meer geopperd dat een fietsverhuur- en 
herstelpunt op deze plaats een opportuniteit is. Schepen van Mobiliteit Spiessens gaf op deze avond 
ook aan ‘dat we van het station ook werk gaan maken’. 
 
Het lijkt ons best dat het gebouw niet te lang leegstaande is, want dit zou wel eens verwaarlozing en 
verloedering kunnen inzetten.  
 
Onze vragen:  
 
Heeft het gemeentebestuur van Willebroek de NMBS al te kennen gegeven dat het interesse heeft om 
op deze locatie iets te doen?  
 
Welke plannen of ideeën heeft het gemeentebestuur van Willebroek voor het leegstaande 
stationsgebouw?  
 
Schepen Spiessens antwoordt: 
 
De NMBS heeft enkele maanden geleden te kennen gegeven dat ze het stationsgebouw willen 
vermarkten na eerst met ons rond een eventuele herbestemming rond de tafel gezeten te 
hebben. 
 
De gemeente had een plan uitgewerkt om de mogelijkheden van o.a. een fietsherstelpunt, een 
sociaal restaurant, e.d. te onderzoeken. Met deze ideeën ging de NMBS-Group niet akkoord. 
Bovendien zou het gebouw dan toch op de markt komen waardoor eventuele investeringen op 
lange termijn niets zouden opbrengen. 
Het raadslid heeft zelf bij de NMBS tegenstrijdige berichten opgevangen. Men zou er blijkbaar 
zelf iets willen uitwerken. 
 
De voorzitter schorst vervolgens de zitting.  
 
 
Te 21 uur heropent de voorzitter de zitting en verwelkomt er dhr. Frans Violet en zijn 
echtgenote.  
Vervolgens neemt schepen M. Bradt er het woord. 
 
Ik ben bijzonder blij dat ik hier vanavond in naam van het college van burgemeester en 
schepenen en in naam van de gemeenteraad een laudatio mag uitspreken over een bijzonder 
getalenteerde en artistiek bevlogen burger van onze gemeente.  
Daar de persoon over wie het gaat hier naast mij staat zal ik niet in de derde persoon spreken 
maar zal ik mij rechtstreeks tot hem richten.  
 
Frans, vaak is het zo dat mensen die in het leven veel hebben betekend en veel hebben 
gerealiseerd slechts na hun dood ten volle naar waarde worden geschat.   
Wij hebben gemeend zo lang niet te wachten en je hulde te brengen op een moment waarop je 
nog volop actief bent en dagelijks bewijst hoe waardevol je bent voor het muziekleven in onze 
gemeente, in België, in Europa.   
Als oprichter in 1979 en als bezieler en dirigent van de Brassband Willebroek ben je erin 
geslaagd je ensemble sinds jaar en dag te laten presteren op wereldniveau. Ik ga hier niet alle 
prijzen en kampioenstitels opsommen die je met de Brassband hebt behaald.  
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Dit zou voor het hier aanwezige publiek veel te lang duren, maar zoals je zelf beter dan wie ook 
weet, het zijn er bijzonder veel.  
Ook internationaal heb je met band fantastische resultaten geboekt.  Europees Kampioen, Vice 
Wereldkampioen, je hebt het allemaal gehad.  Dit jaar nog ben je erin geslaagd een uitnodiging 
te versieren om als eerste Belgische Band deel te nemen aan de British Open Brass Band 
Championships 2016.  Dit is uitzonderlijk.  
Maar niet alleen met de Brass Band Willebroek heb je successen geboekt. Ook bij andere brass 
bands heb je opgetreden als gastdirigent zo onder andere op de Engelse nationale brassband 
kampioenschappen in de Albert Hall, tijdens de vermaarde Britse Open in de Symphony Hall te 
Birmingham en reeds dikwijls op de Nationale brassband kampioenschappen in Noorwegen. 
Niemand doet je dit na.   
 
Frans, je artistiek parcours loopt niet alleen langs de Brass Band maar je hebt ook reeds een 
schitterend  pedagogisch traject afgelegd. Sinds 1984 ben je verbonden aan de 
Muziekacademie van Willebroek, van 1988 tot 1995 was je docent aan het Lemmensinstituut in 
Leuven en sinds 1993 tot nu ben je docent saxhoorn aan het Koninklijk Conservatorium van 
Antwerpen.  
Door je passie om jonge mensen muzikaal te vormen heb je in 2001 binnen de Brass Band de 
Young Brass Band opgericht. Zo heb je een schakel gelegd tussen de muziekacademie en de 
Brassband.  
Ik weet dat de doorstroming van muzikanten vanuit de academie en het jeugdorkest naar de 
Brassband  steeds een door jou bewust gekozen beleidslijn is geweest en nog steeds is.  
 
Voor deze unieke artistieke prestaties als dirigent, voor je schitterende muzikale carrière,  voor 
de stimulansen die je hebt gegeven aan jongeren en aan het muziekleven in Willebroek in het 
algemeen en voor de positieve uitstraling die Willebroek hierdoor gekregen heeft wenst het 
gemeentebestuur je te benoemen tot Ereburger van de gemeente Willebroek.  
Willy Troch, Everest-bedwinger en Annelies Bredael winnares van Olympisch zilver zijn je 
hierin voorgegaan. Dit zijn niet de minsten.  Je staat naast hen in de galerie van de 
Willebroekse ereburgers. Wat zij elk afzonderlijk gepresteerd hebben heb jij, min of meer,  op je 
eentje verwezenlijkt. Je bent erin geslaagd naar de top te gaan van de berg Olympus waar ook 
Apollo huist, de God van de Muziek.  
Frans, we wensen je voor deze verwezenlijkingen niet alleen oprecht te danken maar we 
wensen je ook van harte te feliciteren en we hopen dat je op dit zeer vruchtbare, creatieve en 
succesvolle  élan nog lang kan doorgaan.  
Proficiat ! 
 
Ik nodig je graag uit om samen met ons allen een glas te drinken in de schouwburg.  

 
Nadien wil Frans Violet op zijn beurt iedereen danken die heeft meegewerkt aan deze blijk van 
waardering. Hij geniet ervan en wenst vooral de medewerkers die met hem zoveel  prijzen 
hebben gewonnen en zoveel inspanningen hebben geleverd mee in de hulde te betrekken. 
Nadat hij ook zijn vrouw dankt voor haar geduld wijst hij er op dat hij blij is dat in de opvolging 
wordt voorzien door zijn twee zonen. 
 
 
De voorzitter nodigt vervolgens iedereen uit in de feestzaal waar Young Brassband een 
verrassingsoptreden voor de nieuwe ereburger, Frans Violet, heeft gepland. 
 
 
 
 
 
 
Herman Bauwens       Eddy Moens 
Secretaris               Voorzitter 
 


