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GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 APRIL 2016 

 

NOTULEN 

 
AGENDA : 
 
Openbare zitting : 
 
 
01 Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Notulen vorige vergadering 
02 Ondersteunende diensten - HRM - Aanpassing personeelsformatie en 

functieomschrijvingen 
03 Ondersteunende diensten - ICT - Huur- en onderhoud kopieerapparatuur gemeente - 

OCMW - wijze van gunnen : open offerteaanvraag - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 

04 Ondersteunende diensten - Financiën - Advies rekening 2015 kerkfabriek Sint-Niklaas 
Willebroek 

05 Ondersteunende diensten - Financiën - Finilek - Kapitaalverhoging Eandis Assets 
06.1 Ondersteunende diensten - Financiën - Finilek - Jaarvergadering 17 juni 2016 
06.2 Bouwen en Wonen - INTEGAN - Algemene vergadering  20 mei 2016 - Agenda 
06.3 Bouwen en Wonen - IVERLEK - Algemene vergadering 29 april 2016 
06.4 Bouwen en Wonen - Milieu - IGEMO - Algemene vergadering 29 april 2016 
06.5 Leven en reizen - Burgerzaken - Intergemeentelijke vereniging PONTES - Buitengewone 

algemene vergadering 15 juni 2016  
07 Bouwen en Wonen - Openbare Werken - Samenwerkingsovereenkomst Tuinwijk fase 2 - 

Pidpa 
08 Bouwen en Wonen - Openbare Werken - De Naeyer “Historisch Plein” - Goedkeuring 

ontwerpdossier 
09 Bouwen en Wonen - Openbare Werken - Verkaveling  De Naeyer - Goedkeuring 

ontwerpdossier 
10 Bouwen en Wonen - Openbare Werken -  Verkaveling Marcel De Molstraat - 

Goedkeuring ontwerpdossier 

 
 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, Vlaams Belang fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

 
WATEROVERLAST WILLEBROEK-NOORD 
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Punten op de agenda geplaatst op verzoek van mevrouw Siska Briffa, Groen fractie, overeen-
komstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 
 
1. VOORJAARSKRIEBELS 
2. BUURT AAN DE BEURT 
3. FUIFLOCATIE IN ZICHT ? 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, overeen-
komstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 
 
ALGEMENE BELASTING ONDERNEMERS EN BEDRIJVEN 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Herman Moeremans, N-VA fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

 
NIEMAND WACHT GRAAG 
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GEMEENTERAAD VAN 26 APRIL 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, Tas Bart, Moeremans Herman, Ugurlu Seney, Deloof Sofie, Moerenhout Ronald,  
Van Aken Lars, Briffa Siska, Hermans Irena, raadsleden en Bauwens Herman, secretaris. 
Reinilde Van Moer, voorzitter OCMW (niet-stemgerechtigd) 
 
Verontschuldigd : Ceurstemont Claudia, schepen,  Kennes Rudi, Dezaeger Nils, De Smedt Dirk, 
raadsleden 
  

Schepen Spiessens Luc wordt door het lot als eerste stemmer aangeduid. 
Raadslid Georges Meeus komt de raadzaal binnen bij punt 3. 
Raadslid Oner Murat komt de raadzaal binnen bij punt 7. 
Raadslid Deloof Sofie komt de raadzaal binnen bij punt 8. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Dhr. Eddy Moens, voorzitter opent de gemeenteraad te 19u30. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
                      

01   :   Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Notulen vorige vergadering 
  

 
De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
22 maart 2016. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

02   :   Ondersteunende diensten - HRM - Aanpassing personeelsformatie en functie- 
            omschrijvingen 

  
 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
De gemeenteraad stelt de personeelsformatie vast. De personeelsformatie bevat de opsomming van 
het aantal en de soorten betrekkingen. De laatst goedgekeurde formatie dateert van december 2015. 
 
Feiten en context 
 
Op regelmatige basis wordt door het managementteam onderzocht of het organogram, de 
personeelsformatie en de functieomschrijvingen gewijzigd of geoptimaliseerd moeten worden in het 
kader van een wijzigende organisatie-omgeving en om in te spelen op actuele behoeften van de 
organisatie om een efficiënte en effectieve dienstverlening te realiseren en de doelstellingen zoals 
opgenomen in de beleidsnota te realiseren. 
  
Naar aanleiding van de studie van de facilitaire en financiële diensten dienen een aantal wijzigingen 
doorgevoerd te worden. 
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Naar aanleiding van het ontslag van het diensthoofd samenleven en een deskundige samenleven en 
in voorbereiding van de oprichting van de dienst integrale veiligheid dienen een aantal aanpassingen 
te gebeuren bij functietitels en functieomschrijvingen in het departement Welzijn. 
 
Het onderzoek resulteert in voorliggend ontwerp van personeelsformatie met bijhorende 
functieomschrijvingen. 
 
 
Juridische grond 
 
- Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 43 §2, 4°. 
- Rechtspositieregeling, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 december 2008, zoals 

gewijzigd. 
- De goedkeuring van de huidige personeelsformatie door de gemeenteraad van december 2015. 
- Het voorstel tot goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen dd. 15/04/2016 van 

de voorgestelde actualisatie van de personeelsformatie en de functieomschrijvingen 
 
 
Adviezen 
 
De personeelsformatie en functieomschrijvingen werden voorgelegd aan het basisoverlegcomité van 18 
februari en 18 april 2016. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
De actualisatie heeft geen financiële gevolgen  
 

Functies 

Consulent diversiteit en participatie (B1-B3) 

Consulent gemeenschapsgerichte preventie (B1-B3) 

 
 
Besluit :  …… 
 
Artikel 1 :De gemeenteraad besluit de wijziging in de personeelsformatie en de functieomschrijvingen 
van consulent diversiteit en participatie en van consulent gemeenschapsgerichte preventie goed te 
keuren. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

03   :   Ondersteunende diensten - ICT - Huur- en onderhoud kopieerapparatuur  
            gemeente - OCMW - wijze van gunnen : open offerteaanvraag - Goedkeuring  
            lastvoorwaarden en gunningswijze 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Feiten en context 
 
Het huur- en onderhoudscontract van gemeente en OCMW Willebroek loopt af op 31 augustus 2016. 
Een nieuwe aanbesteding dient gevoerd te worden voor een nieuwe periode van 4 jaar, verlengbaar met 2 
maal 1 jaar. 
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Juridische grond 
 
De beheersovereenkomst tussen Gemeente en OCMW betreffende samenwerking op ICT vlak. 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
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. 
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 25. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen. 
Het 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, meer 
bepaald artikel 5, § 2. 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
 
Adviezen  
 
In het kader van de opdracht “Huur- en onderhoud kopieerapparatuur gemeente - OCMW” werd een bestek 
met nr. 2016/090 opgesteld door Organisatie Willebroek - ICT. 
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 
* Perceel 1 ( 12 Kopieertoestellen gemeente Willebroek), raming: € 107.438,01 excl. btw of € 129.999,99 incl. 
21% btw; 
* Perceel 2 ( 9 Kopieertoestellen OCMW Willebroek), raming: € 57.851,23 excl. btw of € 69.999,99 incl. 21% 
btw. 
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 165.289,24 excl. btw of € 199.999,98 incl. 21% btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
nvt 
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit  
 
Artikel 1 - Het bestek met nr. 2016/090 en de raming voor de opdracht “Huur- en onderhoud 
kopieerapparatuur gemeente - OCMW”, opgesteld door Organisatie Willebroek - ICT worden 
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 
werken, leveringen en diensten. De totale raming bedraagt € 165.289,24 excl. btw of € 199.999,98 
incl. 21% btw. 
 
Artikel 2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 
 
Artikel 3 - Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
 
Artikel 4 : Gemeente Willebroek wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van 
OCMW Willebroek bij de gunning van de opdracht op te treden. 
 
Eenparig akkoord 
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04   :   Ondersteunende diensten - Financiën - Advies rekening 2015 kerkfabriek Sint- 
            Niklaas Willebroek 

  
 
Motivering 
 
Feiten en context 
 
Het gemeentebestuur ontving op 18 maart 2016 van het centraal kerkbestuur de jaarrekening 2015 van de 
kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek overeenkomstig artikel 32 3° van het decreet van de Vlaamse 
Gemeenschap van 07 mei 2004. 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op artikel 255, 9° van de Nieuwe Gemeentewet ; 
 
Gelet op het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende  
erediensten ; 
 
Gelet op artikel 92 van het keizerlijk decreet van 30 december 1809 ; 
 
Overwegende dat het centraal kerkbestuur op 18 maart 2016 de jaarrekening van de kerkfabriek Sint-Niklaas 
Willebroek indiende ; 
 
Overwegende het gemeentebestuur een adviesbevoegdheid inzake goedkeuring rekening kerkfabriek heeft ; 
 
 
Adviezen  
 
De jaarrekening 2015 van de kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek wordt voor goedkeuring geadviseerd zonder 
opmerkingen. 
 
 
Financiële gevolgen 
 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer : - Datum :  22/03/2015 

Beschikbaar krediet: [Vul het krediet in] Actie: [Vul actienr in] Dienstjaar 

Vast te leggen: [Vul het bedrag in ] AR: [Vul AR in] 2016 

 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit om in het kader van haar adviesbevoegdheid inzake de jaarrekening van de 
kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek het volgende advies uit te brengen : 
 
Goedkeuring van deze jaarrekening zonder opmerkingen. 
 
Eenparig akkoord 
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05   :   Ondersteunende diensten - Financiën - Finilek - Kapitaalverhoging Eandis  
            Assets 

  
 

Het verzoek aan Finilek om de kapitaalverhoging van Eandis Assets te onderschrijven 
Zitting van 26 april 2016 

De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd, op geldige wijze samengesteld om te kunnen 
beslissen;  
 
Gelet op het gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42;  
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;  
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Finilek;  
 
Gelet op de statuten van Finilek;  
 
Gelet op het feit dat Finilek op verzoek en voor rekening van de gemeente rechtstreeks 
aandeelhouder kan worden van Eandis Assets door intekening op de kapitaalverhoging;  
 
Gelet op de aangetekende brief van 22 maart 2016 van Finilek;  
 
Overwegende de toelichting in de motiveringsnota voor de kapitaalverhoging;  
 
Overwegende dat de kapitaalverhoging voor rekening van de gemeente door Finilek wordt 
gefinancierd via vreemde middelen (bankfinanciering);   
 
Overwegende dat in het budget geen uitgavekredieten moeten worden voorzien;  
 
 
Besluit :  
 
Enig artikel: Finilek te verzoeken voor rekening van de gemeente de kapitaalverhoging van Eandis 
Assets te onderschrijven voor een bedrag van 678.234,30€.  
 
19 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a) 
  2 onthoudingen (Groen / Vlaams Belang) 
 
 
                      

06.1   :   Ondersteunende diensten - Financiën - Finilek - Jaarvergadering 17 juni 2016 
  

 

DE AGENDA VAN DE JAARVERGADERING VAN FINILEK OP 17 JUNI 2016 

Zitting van 26 april 2016  
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd, op geldige wijze samengesteld om te kunnen 
beslissen;  
 
Gelet op het gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42;  
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijkse samenwerking;  
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Finilek;  
 
Gelet op de statuten van Finilek;  
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Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 22 maart 2016 om vertegenwoordigd te  zijn op de 
jaarvergadering van Finilek op 17 juni 2016;  
 
Overwegende dat de jaarvergadering van Finilek volgende agenda heeft:  
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015;  
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2015;  
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2015 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting);  
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;  
5. Statutaire benoemingen;  
6. Statutaire mededelingen.  
 
Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd meegestuurd;  
 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde 
agendapunten te weigeren;  
 
 
Besluit :  
 
Enig artikel : Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de jaarvergadering van 17 juni 
2016 van de dienstverlenende vereniging Finilek.  
 
19 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a) 
  2 onthoudingen (Groen / Vlaams Belang) 
 
 
                      

06.2   :   Bouwen en Wonen - INTEGAN - Algemene vergadering  20 mei 2016 - Agenda 
  

 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Met schrijven van 30 maart 2016 wordt ons bestuur uitgenodigd op de Algemene Vergadering van 
aandeelhouders van Integan op  20 mei 2016  om 19.00 uur in de kantoren van Integan Boombekelaan 14 te 
Hoboken. 
 
 
Feiten en context 
 
De volgende punten werden geagendeerd : 

1. Verslag  vorige vergadering van 11 december  2015 
2. Verslag Raad van Bestuur 
3. Jaarrekening en resultatenrekening 
4. Verslag commissaris 
5. Bestemming resultaat 
6. Kwijting bestuurders en commissaris 
7. Aanstelling commissaris 
8. Raad van bestuur – Vervanging lid (regio Zuid) 
9. Raad van bestuur – vervanging lid (regio Noord) 
10. Rondvraag 

 
Vertegenwoordiger : Luc Spiessens – schepen 
Plaatsvervanger : Michel Eeraerts - raadslid 
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Juridische grond 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
 
Artikel 44  en 59  krachtens artikel 79 §2, gewijzigd in het decreet van 18 januari 2013 onmiddellijk van 
toepassing zijn verklaard 
  
Artikel  59  van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking waarbij bepaalt  wordt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene vergadering en dat 
van lid  van de andere organen 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen 
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit : 
 
Artikel 1 
kennis te nemen van de uitnodiging van Integan voor de algemene vergadering op 20 mei 2016 om 19.00 uur 
in de kantoren van Integan – Boombekelaan 14 te Hoboken. 
 
Artikel 2 
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde agenda en de bijhorende documenten 
 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige beslissing en er 
onder meer kennis van te geven aan Integan, Boombekelaan 14 te 2660 Hoboken. 
 
19 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a) 
  2 onthoudingen (Groen / Vlaams Belang) 
 
 
                      

06.3   :   Bouwen en Wonen - IVERLEK - Algemene vergadering tevens jaarvergadering  
              op 29 april 2016 - Agenda 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Door  Iverlek  wordt ons bestuur met aangetekend schrijven van 11 maart 2016 uitgenodigd voor de  
algemene  vergadering van   29 april 2016 om 15.00 uur in De  Montil – Moortelstraat 8 te 1790 Affligem. 
 
 
Feiten en context 
 
Gelet op het feit dat de gemeente voor de elektriciteits- en gasvoorziening deelneemt aan de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek 
 
De gemeente is voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas als deelnemer opdrachthoudende 
vereniging Iverlek betrokken bij de fusieoperatie in “Eandis Assets” waartoe de algemene  vergaderingen van 
Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveak,  Iverlek en Sibelgas in december  2015 hebben beslist. 
 
Overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek worden bij een fusie de  jaarrekeningen van de 
gefusioneerde vennootschapen met betrekking tot het vorig boekjaar opgesteld door het bestuursorgaan van 
die (individuele) vennootschappen en onderworpen aan de goedkeuring van de jaarvergadering van de 
overnemende vennootschap (Eandis Assets). 



 GR 26042016 - Notulen 

10 
 

De financieringsverenigingen uit de elektriciteits- en gassector zijn op grond van artikel10 van het voorliggend 
ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke samenwerking geïnteresseerd om toe  te 
treden tot Eandis Assets als “publiekrechtelijke deelnemer” en een kapitaalinbreng  te realiseren, onder de 
opschortende voorwaarde van voormelde decreetswijziging en mits  bekrachtiging door hun algemene 
vergaderingen. 
 
 
Juridische grond 
 
Het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente werd overgemaakt. 
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van  6 juli 
2001,  zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de  gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de 
agendapunten van de algemene vergadering 
Het Gemeentedecreet. 
De gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013, houdende de aanduiding van de vertegenwoordigers van 
ons bestuur. 
De Gemeenteraadsbeslissing van  24 september  2013 houdende de aanstelling van de vertegenwoordigers 
van de gemeente – de heren Seney Ugurlu en Eddy Moens, raadsleden,  aan de algemene vergaderingen 
gedurende de huidige legislatuur (tot en met 31 december 2018) 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
nvt 
 
 
Besluit :   
 
Artikel 1.  
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Iverlek van 29 april 2016, 
houdende :  

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2015 
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités  en 

de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2015) 
4. Statutaire benoemingen 
5. Statutaire mededelingen 

 
Artikel 2 
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering  op de opdrachthoudende 
vereniging Eandis Assets  van 29 april 2016, houdende :  

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2015 van de 
gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, 
Iveka, Iverlek en Sibelgas 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest 
(Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas afgesloten op 31 december 
2015 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels) overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek 

3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités  en 
de commissarissen  met betrekking tot het boekjaar 2015) van de gefusioneerde 
distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en 
Sibelgas 

4. Voorstel tot aanvaarding toetreding financieringsintercommunales als deelnemers van Eandis 
Assets 

5. Statutaire benoemingen 
6. Statutaire mededelingen 
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Artikel 3.  

De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek  en Eandis Assets op 29 april 2016, op te 
dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
de agendapunten, cfr. artikel 1 en 2 van de onderhavige raadsbeslissing 
 
Artikel 4. 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Eandis Assets, ter attentie van het 
secretariaat. 
 
19 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a) 
  2 onthoudingen (Groen / Vlaams Belang) 
 
 
                      

06.4   :   Bouwen en Wonen - Milieu - IGEMO - Algemene vergadering 29 april 2016 
  

 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Ons bestuur werd met aangetekend schrijven van IGEMO 15 maart 2016 uitgenodigd op de algemene 
vergadering van vrijdag 29 april 2016 om 18u00. De vergadering zal plaatsvinden in het Hof van Coolhem, 
Coolhemstraat 64 te 2870 Puurs. 
 
 
Feiten en context 
 
Punten op de agenda: 
 

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

gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 
3. Goedkeuring jaarrekening 2015 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 

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

4. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor van de intergemeentelijke vereniging voor 
ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 

5. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
6. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergaderingen van 29 april 2016 van de 

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



 GR 26042016 - Notulen 

12 
 

 
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. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
Niet van toepassing 
 
 
Besluit :   
 
Artikel 1: 
Kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van 29 april 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. 
 
Artikel 2: 
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging Igemo. 
 
19 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a) 
  2 onthoudingen (Groen / Vlaams Belang) 
 
 
                      

06.5   :   Leven en reizen - Burgerzaken – Intergemeentelijke vereniging PONTES –  
              Buitengewone algemene vergadering 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 vereniging 
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 buitengewone 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; 
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Overwegende dat evenwel het mandaat van deze gemeentelijke afgevaardigde moet vastgesteld worden 
voorafgaand aan elke algemene vergadering; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 
 
 
Besluit :   
 
Artikel 1:  
Er wordt akte genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van PONTES 
van 15 juni 2016, die bestaat uit de volgende agendapunt: 
 
1. Buitengewone algemene vergadering: verslag 16 december 2015 - goedkeuring 
2. Statuten: wijziging en vaststelling van de gecoördineerde versie – 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. 
 
19 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a) 
  2 onthoudingen (Groen / Vlaams Belang) 
 
 
                      

07   :   Bouwen en Wonen - Openbare Werken - Samenwerkingsovereenkomst Tuinwijk  
           fase 2 - Pidpa 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In de gemeenteraadszitting van 21 december 2010 werd goedkeuring gehecht aan de 
samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa en het gemeentebestuur betreffende de wegenis- en 
rioleringswerken in de Tuinwijk, fase 1.  Tegelijk werd ook goedkeuring gehecht aan het bestek tot aanstelling 
van een studiebureau voor deze werken. 
 
 
Feiten en context 
 
In het meerjarenplan van de gemeente werd de tweede fase van de heraanleg van de Tuinwijk voorzien. Het 
betreft de vernieuwing van de bovenbouw in volgende straten: 

 Vakbondsstraat, deel 2 (vervolg fase 1) 

 Berkenlei, deel 2 (vervolg fase 1) 

 Acacialei 

 Mutualiteitsstraat 

 E. Anseelestraat, deel tot aan de J. Wautersstraat 

 J. Wautersstraat, deel tussen E. Anseelestraat en station 

 Stationsplein 
 
Ook Pidpa plande het vervolg van de rioleringswerken in betreffende straten en diende hiervoor een 
subsidiedossier in bij de Vlaamse Milieumaatschappij.  Dit werd goedgekeurd, en dus kunnen ook de 
rioleringswerken voor fase 2 concreet gepland worden. 
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Het is opportuun beide werken, net als bij de eerste fase, aan elkaar te koppelen aangezien deze technisch 
haast niet te scheiden vallen.  In het kader van deze tweede fase dient dan ook nog een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden met Pidpa, als uitbreiding op de eerder afgesloten 
overeenkomst. Hierbij zal Pidpa aangeduid worden als opdrachtgevend bestuur. 
 
Pidpa stelde bij aanvang van het project (fase 1) ook al een ontwerper aan voor de tweede fase, met name 
Talboom.  Zij voerden hiertoe als aanbestedende overheid een onderhandelingsprocedure, onder meer op 
basis van het eerder goedgekeurde bestel (gemeenteraadszitting d.d. 21/12/2010).  Voorgesteld wordt 
gelijktijdig met de aanvullende samenwerkingsovereenkomst met Pidpa ook goedkeuring te hechten aan de 
aanstelling van studiebureau Talboom als ontwerper voor deze tweede fase, dit op basis van het 
aanbestedingsdossier aangeleverd door Pidpa. 
 
 
Juridische grond 
 
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met externe 
partners.   
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Het voorstel tot samenwerkingsovereenkomst werd opgesteld door Pidpa.  Er werden geen bijkomende 
adviezen ingewonnen.   
 
 
Financiële gevolgen 
 
De tweede fase van de wegenis- en rioleringswerken in de Tuinwijk werd voorzien in de meerjarenplanning 
op AR 2240007 / BI 020000 / Actie LEEF001002001 (€ 1.013.000,00 voorzien over meerdere jaren).  
Aangezien het project gesubsidieerd wordt, kan dit bedrag volledig besteed worden aan de bovenbouw en 
zijn er geen kosten in het kader van de derdebetalersregeling (subsidiederving).   
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan:  
 
Artikel 1 
De samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Pidpa in het kader van de wegenis- en 
rioleringswerken in de Tuinwijk, fase 2 (project K-11-037 van Pidpa); 
 
Artikel 2 
Goedkeuring te hechten aan de aanstelling door Pidpa van studiebureau Talboom, A. 
Meersmansdreef 1, 2870 Puurs, als ontwerper voor deze wegenis- en rioleringswerken. 
 
Eenparig akkoord 
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08   :   Bouwen en Wonen - Openbare Werken - De Naeyer “Historisch Plein” –  
           Goedkeuring ontwerpdossier 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Op 11 december 2015 werd voor het project De Naeyer ‘Historisch Plein’ aan de Fabrieksstraat 11-15, 
aangevraagd door Vaartland nv,  Grotehondstraat 44 te 2018 Antwerpen, een stedenbouwkundige 
vergunning afgeleverd door Ruimte Vlaanderen.  
De gemeenteraad keurde het wegtracé goed in zitting van 25 augustus 2015. 
 
Nu wordt het definitief ontwerpdossier alsook de overeenkomst met de verkavelaar voor de realisatie en 
overdracht van de wegenis- en rioleringswerken in het kader van dit project ter kennisgeving en goedkeuring 
voorgelegd aan het college respectievelijk de gemeenteraad. 
 
 
Feiten en context 
 
Het ingediende ontwerpdossier werd op basis van de opmerkingen geformuleerd tijdens de 
vergunningsprocedure aangepast in nauw overleg met de betrokken diensten en instanties.  Zo kon een 
definitief ontwerpdossier worden opgesteld dat voldoet aan alle opgelegde voorwaarden.  Dit dossier wordt nu 
ter kennisgeving en goedkeuring voorgelegd aan het college respectievelijk de gemeenteraad. 
 
De kosten voor deze werken zijn volledig ten laste van de ontwikkelaar, Mediapar nv, Drapstraat 1 te 9270 
Laarne-Kalken, en worden geraamd op € 953.904,76 incl. btw, te vermeerderen met de kosten verbonden 
aan de nutsuitbreidingen (inclusief openbare verlichting), zie onder. 
 
Naast het ontwerpdossier wordt tot slot ook nog de overeenkomst met betrekking tot vermelde werken 
voorgelegd aan de gemeenteraad.  Hierin wordt nader bepaald welke bijkomende kosten en voorwaarden de 
verkavelaar dient te voldoen. 
 
 
Juridische grond 
 
Artikel 109 van het decreet van 18 mei 1999 op de ruimtelijke ordening en de stedenbouw en meer 
bepaald artikel 10 van het uitvoeringsbesluit van 05 mei 2000 aangaande de goedkeuring van het 
voorgestelde wegtracé; 
 
Op 11 december 2015 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door Ruimte Vlaanderen; 
 
Door Studiebureau Talboom, A. Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs werd een ontwerpbundel 
opgemaakt voor de wegenis- en rioleringswerken in het project De Naeyer ‘Historisch Plein’ aan de 
Fabrieksstraat 11-15;  
 
De werken worden geraamd op € 953.904,76 incl. btw, te vermeerderen met de kosten verbonden 
aan de nutsuitbreidingen (inclusief openbare verlichting); 
 
In toepassing van artikel 15-1° en 2° van het algemeen reglement op het bouwen van 27 juli 1953 
waarbij bepaald wordt dat, zonder af te zien van de bijzondere voorwaarden door de omstandigheden 
vereist, de toelating tot openen van wegen aan de volgende voorwaarden kunnen onderworpen 
worden: 

1. de kosteloze afstand aan de gemeente van de bedding van de weg; 
2. de verplichting van de aanvragers, om de kosten van bestrating, riolering, instelling van 

openbare verlichting en beplanting van de weg te dragen; 
 
De ontwikkelaar dient verplicht in te staan voor de aanleg van de wegenis- en rioleringswerken en de 
nutsvoorzieningen; 
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De nodige garanties dienen gegeven aan ons bestuur. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Het ontwerpdossier werd opgesteld in nauw overleg met de betrokken diensten en instanties.   
 
 
Financiële gevolgen 
 
Er zijn geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur, tenzij het latere onderhoud van de wegenis na 
definitieve overdracht 
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan:  
 
Enig artikel 
Het ontwerpdossier en de overeenkomst met de ontwikkelaar voor de wegenis- en rioleringswerken in 
het kader van het project De Naeyer ‘Historisch Plein’ aan de Fabrieksstraat 11-15. 
 
22 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a / Vlaams Belang) 
  1 onthouding (Groen) 
 
 
                      

09   :   Bouwen en Wonen - Openbare Werken - Verkaveling  De Naeyer - Goedkeuring  
           ontwerpdossier 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Op 25 maart 2016 werd voor de verkaveling De Naeyer aan de Mechelsesteenweg ZN, aangevraagd door 
Vaartland nv,  Grotehondstraat 44 te 2018 Antwerpen, een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door 
het college van burgemeester en schepenen.  
De gemeenteraad keurde het wegtracé goed in zitting van 29 maart 2016. 
 
Nu wordt het definitief ontwerpdossier alsook de overeenkomst met de verkavelaar voor de realisatie en 
overdracht van de wegenis- en rioleringswerken in het kader van dit project ter kennisgeving en goedkeuring 
voorgelegd aan het college respectievelijk de gemeenteraad. 
 
 
Feiten en context 
 
Het ingediende ontwerpdossier werd op basis van de opmerkingen geformuleerd tijdens de 
vergunningsprocedure aangepast in nauw overleg met de betrokken diensten en instanties.  Zo kon een 
definitief ontwerpdossier worden opgesteld dat voldoet aan alle opgelegde voorwaarden.  Dit dossier wordt nu 
ter kennisgeving en goedkeuring voorgelegd aan het college respectievelijk de gemeenteraad. 
 
De kosten voor deze werken zijn volledig ten laste van de ontwikkelaar, Mediapar nv, Drapstraat 1 te 9270 
Laarne-Kalken, en worden geraamd op € 1.660.537,97 incl. btw, te vermeerderen met de kosten verbonden 
aan de nutsuitbreidingen (inclusief openbare verlichting), zie onder.  De werken zullen worden gegund aan de 
hand van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de mogelijkheid tot het indienen van een 
BAFO (Best and Final Offer).   
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De werken worden gefaseerd uitgevoerd en eventueel opgeleverd, volgens de fasering in het addendum op 
het bijzonder bestek: 

 Fase 0: buffergracht noordzijde verkaveling; 

 Fase 1: verkaveling - toegangsweg en oostelijk deel, incl. rioleringswerken en aanleg nutsleidingen 
fase 2; 

 Fase 2: verkaveling – bovenbouw westelijk deel; 

 Fase parking noord & parking zuid. 
(Het bovenvermelde ramingsbedrag omvat alle fasen.) 
 
Naast het ontwerpdossier wordt tot slot ook nog de overeenkomst met betrekking tot vermelde werken 
voorgelegd aan de gemeenteraad.  Hierin wordt nader bepaald welke bijkomende kosten en voorwaarden de 
verkavelaar dient te voldoen. 
 
 
Juridische grond 
 
In toepassing van artikel 109 van het decreet van 18 mei 1999 op de ruimtelijke ordening en de 
stedenbouw en meer bepaald artikel 10 van het uitvoeringsbesluit van 05 mei 2000 aangaande de 
goedkeuring van het voorgestelde wegtracé; 
  
Op 25 maart 2016 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het college van 
burgemeester en schepenen; 
 
Door Studiebureau Talboom, A. Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs werd een ontwerpbundel 
opgemaakt voor de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling De Naeyer aan de 
Mechelsesteenweg ZN;  
  
De werken worden geraamd op € 1.660.537,97 incl. btw, te vermeerderen met de kosten verbonden 
aan de nutsuitbreidingen (inclusief openbare verlichting); 
 
De werken zullen gefaseerd worden uitgevoerd, volgens de fasering in het addendum op het bijzonder 
bestek: 

 Fase 0: buffergracht noordzijde verkaveling; 

 Fase 1: verkaveling - toegangsweg en oostelijk deel, incl. rioleringswerken en aanleg nutsleidingen 
fase 2; 

 Fase 2: verkaveling – bovenbouw westelijk deel; 

 Fase parking noord & parking zuid; 
 
In toepassing van  artikel 15-1° en 2° van het algemeen reglement op het bouwen van 27 juli 1953 
waarbij bepaald wordt dat, zonder af te zien van de bijzondere voorwaarden door de omstandigheden 
vereist, de toelating tot openen van wegen aan de volgende voorwaarden kunnen onderworpen 
worden: 

3. de kosteloze afstand aan de gemeente van de bedding van de weg; 
4. de verplichting van de aanvragers, om de kosten van bestrating, riolering, instelling van 

openbare verlichting en beplanting van de weg te dragen; 
 
De ontwikkelaar  is  verplicht  in te staan voor de aanleg van de wegenis- en rioleringswerken en de 
nutsvoorzieningen; 
 
De nodige garanties dienen gegeven aan ons bestuur. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Het ontwerpdossier werd opgesteld in nauw overleg met de betrokken diensten en instanties.   
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Financiële gevolgen 
 
Er zijn geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur, tenzij het latere onderhoud van de wegenis na 
definitieve overdracht 
 
 
Besluit :    
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan:  
 
Artikel 1 
Het ontwerpdossier en de overeenkomst met de ontwikkelaar voor de wegenis- en rioleringswerken in 
het kader van de verkaveling De Naeyer aan de Mechelsesteenweg ZN; 
 
Artikel 2 
De werken zullen worden gegund aan de hand van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de 
mogelijkheid tot het indienen van een BAFO (Best and Final Offer). 
 
Raadslid Briffa hoopte dat het een vooruitstrevend project zou worden maar dat blijkt het niet 
te zijn. 
Er is te weinig open ruimte.  Meer dan 300 gezinnen zullen worden samengedrukt. Zij gaan 
bovendien zicht krijgen op een vijver die later wordt gedicht. Het dossier is een gemiste kans 
die voor andere projecten een mooi voorbeeld had kunnen zijn. 
 
Raadslid K. Eeraerts is voor inbreiding, maar dit is toch iets anders. Hij heeft problemen met de 
inplanting van het pleintje en de vaagheid over de inrichting. Hij verwijst naar de belofte in de 
vorige bestuursperiode om in de nieuwe verkavelingen te zorgen voor voet- en fietspaden en 
waar het kan speelpleintjes. Ook de vijver gaat weg.  Hij begrijpt dat elke m² moet renderen. 
Ook het parkeren is een probleem omdat men zich houdt aan de wettelijke regels waarbij ook 
wordt rekening wordt gehouden met het parkeren in de garage en op de oprit van de woningen. 
Gezinnen beschikken dikwijls over 2 wagens, waardoor parkeren in de straat problematisch 
wordt. Hij is niet tegen het project. Voor hem is het niet duidelijk of het in fasen wordt 
uitgevoerd zoals toegelicht in de commissie. Volgens een persartikel zou het binnen de 6 jaar 
worden gerealiseerd.  
 
Schepen Huyghe herhaalt hetgeen ze de vorige maand in de gemeenteraad heeft gezegd. Zij 
verwijst naar het ruimtelijk uitvoeringsplan en benadrukt dat er al twee andere pleinen zijn 
voorzien. Met het centrale plein zijn dat er drie. Stellen dat er te weinig ruimte is vindt zij kort 
door de bocht. Oorspronkelijk zijn meer dan 350 woningen gevraagd.  Dit aantal werd bij wijze 
van compromis aanvaard. De dichtheid van de bebouwing ligt lager dan in andere projecten en 
het pleintje kan achteraf nog steeds als een speelplein worden ingericht. Nieuwe eigenaars 
kopen niet met de idee dat de vijver gaat blijven en de watertoets bepaalt welke maatregelen 
nodig zijn voor het vrijwaren van de waterhuishouding. De polder geeft hierin ook een advies.  
Het agentschap natuur en bos legt compensaties op voor de verdwijning van de natuur. 
Zij is van oordeel dat er genoeg parkeermogelijkheden zijn op de gemeenschappelijke 
parkings, de plaatsen in de straat, de opritten en de garages. De verkaveling zal in fasen 
worden verkocht en het komt aan de eigenaars toe te bepalen wanneer zij gaan bouwen. De 
timing van de ontwikkelaar loopt tot 2022, maar de uitvoering kan nog jaren later volgen. 
 
Het raadslid K. Eeraerts zal het punt goedkeuren maar wil zijn bedenkingen in het verslag 
terugvinden. 
 
22 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a / Vlaams Belang) 
  1 onthouding (Groen) 
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10   :   Bouwen en Wonen - Openbare Werken -  Verkaveling Marcel De Molstraat –  
           Goedkeuring ontwerpdossier 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Op 13 februari 2015 werd voor de verkaveling Marcel De Molstraat aan de Hoogstraat 55, aangevraagd door 
Foqué Jan bvba,  Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek, een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd 
door het college van burgemeester en schepenen.  
De gemeenteraad keurde het wegtracé goed in zitting van 27 januari 2015. 
 
Nu wordt het definitief ontwerpdossier alsook de overeenkomst met de verkavelaar voor de realisatie en 
overdracht van de wegenis- en rioleringswerken in het kader van dit project ter kennisgeving en goedkeuring 
voorgelegd aan het college respectievelijk de gemeenteraad. 
 
 
Feiten en context 
 
Het ingediende ontwerpdossier werd op basis van de opmerkingen geformuleerd tijdens de 
vergunningsprocedure aangepast in nauw overleg met de betrokken diensten en instanties (dienst openbare 
werken, dienst mobiliteit, Pidpa-HidroRio, VMM en brandweer).  Zo kon een definitief ontwerpdossier worden 
opgesteld dat voldoet aan alle opgelegde voorwaarden.  Dit dossier wordt nu ter kennisgeving en 
goedkeuring voorgelegd aan het college respectievelijk de gemeenteraad. 
 
De kosten voor deze werken zijn volledig ten laste van de ontwikkelaar, Bostoen, Koninginnenlaan 2 bus 3 te 
9031 Drongen, en worden geraamd op € 281.688,27 incl. btw, te vermeerderen met de kosten verbonden aan 
de nutsuitbreidingen (inclusief openbare verlichting), zie onder.  De werken zullen worden gegund aan de 
hand van een beperkte onderhandse onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking. 
 
Naast het ontwerpdossier wordt tot slot ook nog de overeenkomst met betrekking tot vermelde werken 
voorgelegd aan de gemeenteraad.  Hierin wordt nader bepaald welke bijkomende kosten en voorwaarden de 
verkavelaar dient te voldoen. 
 
 
Juridische grond 
 
Artikel 109 van het decreet van 18 mei 1999 op de ruimtelijke ordening en de stedenbouw en meer 
bepaald artikel 10 van het uitvoeringsbesluit van 05 mei 2000 aangaande de goedkeuring van het 
voorgestelde wegtracé; 
 
Op 13 februari 2015 werd een stedenbouwkundige vergunning  afgeleverd door het college van 
burgemeester en schepenen; 
 
Door Foqué Jan bvba  werd een ontwerpbundel  opgemaakt voor de wegenis- en rioleringswerken in 
de verkaveling Marcel De Molstraat aan de Hoogstraat 55;  
 
De werken worden geraamd op € 281.688,27 incl. btw, te vermeerderen met de kosten verbonden 
aan de nutsuitbreidingen (inclusief openbare verlichting); 
 
In toepassing van  artikel 15-1° en 2° van het algemeen reglement op het bouwen van 27 juli 1953 
waarbij bepaald wordt dat, zonder af te zien van de bijzondere voorwaarden door de omstandigheden 
vereist, de toelating tot openen van wegen aan de volgende voorwaarden kunnen onderworpen 
worden: 

5. de kosteloze afstand aan de gemeente van de bedding van de weg; 
6. de verplichting van de aanvragers, om de kosten van bestrating, riolering, instelling van 

openbare verlichting en beplanting van de weg te dragen; 
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De ontwikkelaar  is verplicht  in te staan voor de aanleg van de wegenis- en rioleringswerken en de 
nutsvoorzieningen; 
 
De nodige garanties dienen gegeven aan ons bestuur. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Het ontwerpdossier werd opgesteld in nauw overleg met de betrokken diensten en instanties (dienst 
openbare werken, dienst mobiliteit, Pidpa-HidroRio, VMM en brandweer).   
 
 
Financiële gevolgen 
 
Er zijn geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur, tenzij het latere onderhoud van de wegenis na 
definitieve overdracht 
 
 
Besluit :    
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan:  
 
Artikel 1 
Het ontwerpdossier en de overeenkomst met de ontwikkelaar voor de wegenis- en rioleringswerken in 
het kader van verkaveling Marcel De Molstraat aan de Hoogstraat 55; 
 
Artikel 2 
De werken worden gegund aan de hand van een beperkte onderhandse onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaandelijke bekendmaking. 
 
22 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a / Vlaams Belang) 
  1 onthouding (Groen) 
 
 
                      

BP   :   Bijkomende punten 
  

 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, Vlaams Belang fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
Injectie voor het handelscentrum 
 
De hoge parkeertarieven in kleinere steden en gemeenten schrikken klanten af. Consumenten passen 
hun koopgedrag steeds meer aan en winkeliers ondergaan hoe langer hoe meer de sterke 
concurrentie van webshops en shoppingcentra waardoor o.a. het parkeerbeleid zou moeten herzien 
worden. Dit met de nadruk op “onder andere” want sinds de start van deze legislatuur is er volstrekt 
onvoldoende inspanning geleverd om het handelscentrum injecties te geven.  
Laat ons dus alvast starten met het herzien van het parkeerbeleid.  
 
In Nederland heeft het voornoemde probleem een naam, namelijk "de parkeertarieventerreur". 
Rotterdam en Den Haag willen als winkelstad weer aantrekkelijker worden door de tarieven te 
verlagen en steeds vaker maakt men in Nederlandse steden en gemeenten het parkeren gratis.  
 
Luc Ardies van ondernemersorganisatie UNIZO pleit in de krant 'Het Nieuwsblad' ook in België voor 
zulke maatregelen . Wij citeren : “Consumenten blijven weg uit de kleinere steden omdat ze bijna 
evenveel voor het parkeren vragen als de grote winkelsteden. Brugge, Gent, Antwerpen en Brussel 
zullen het altijd goed doen omdat zij een totaalbeleving bieden” .  
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Wij zijn het volkomen eens met deze stelling en willen dan ook graag het volgende voorstel 
voorleggen:  
 
Onze vraag:  
 
Is het bestuur bereid de huidige tarieven te halveren en het gratis parkeren op te voeren tot een half 
uur ? 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
Betalend parkeren is indertijd in veel steden en gemeenten ingevoerd op vraag van 
middenstandsverenigingen om zodoende circulatie van parkeerplaatsen te kunnen behouden 
in handelscentra. Dit om te vermijden dat er van ’s morgens vroeg door carpoolers, handelaars 
zelf, hun werknemers en andere werknemers die actief zijn in de buurt van centra geparkeerd 
wordt voor de gehele dag en dat er zodoende geen parkeerplaatsen meer vrij zijn voor de 
winkelende mensen. 
 
Er is binnen onze gemeente de laatste jaren vanuit de handelaars geen vraag gekomen om de 
tarieven te wijzigen of af te schaffen waardoor wij de noodzaak hiervan dan ook niet inzien. 
 
Daarnaast hebben wij vorig jaar net investeringen gedaan in nieuwe infrastructuur, nl. 
 

- Nieuwe betaalautomaten met alle mogelijke betaalfaciliteiten 
- Het aanleggen van een blauwe zone alsook een centrumparking waardoor je op 100 m 

van het marktplein ofwel 2 u gratis kan parkeren of indien je langer wenst te blijven 
voor 1 euro/dag kan parkeren. 
 

Wij hebben dus gezorgd voor een duidelijke diversificatie in de parkeermogelijkheden om ons 
handelscentrum alle kansen te geven. 
 
Het raadslid is verwonderd dat de schepen van middenstand niet antwoordt. Voor hem is de 
middenstand de motor van de gemeente waarvoor de laatste jaren niets is gebeurd. Het enige 
dat wordt aangevoerd is de aankoop van automaten. Hij is ongerust nu hij vaststelt dat 
ambitieuze plannen uiteindelijk plannen blijven en men bijvoorbeeld geen moeite doet om 
Unizo te bevragen. 
 
De schepen wijst er op dat dhr. Ardies door Unizo werd teruggefloten en een artikel nooit de 
krant heeft gehaald niettegenstaande hij het standpunt van verschillende gemeenten had 
gevraagd. Het klopt trouwens niet dat de tarieven van kleine gemeenten dezelfde zijn dan in 
centrumsteden. Zo is het tarief van Willebroek 1 euro per uur, in Mechelen 1,5 tot 1,7 euro en 
meer dan 3 euro voor 2 uur. In Willebroek heeft men bovendien een centrumparking aan 1 euro 
per dag. 
 
Het raadslid stelt dat de betrokkene met zijn actie heeft gewacht omwille van de aanslagen in 
Parijs. De centrumparking was een noodoplossing. Het gaat voor hem om een totaalbeleving, 
waarbij niet de concurrentie met Mechelen maar met Puurs en Bornem wordt aangegaan. Zoals 
in Puurs moet het parkeerbeleid een onderdeel vormen van een grotere aanpak. Wij moeten het 
beter doen en deze aanzet wordt niet gebruikt. Hij vraagt naar de mensen te luisteren in plaats 
van Unizo die niet volgt. 
 
Voor de schepen klopt de timing niet en zijn de uitspraken reeds gevallen voor de aanslagen. 
Hij is van oordeel dat het parkeren alleen geen oplossing is voor een middenstandsbeleid. 
 
Schepen Vanwelkenhuysen antwoordt dat de bevoegde schepen een antwoord geeft op de 
vragen. Vragen over mobiliteit worden behandeld door de schepen voor mobiliteit.  
Wat de impact op de handel betreft wijst de schepen naar een studie die uitwijst dat het tarief 
voor het parkeren geen reden is om ergens niet naar toe te gaan, maar wel de beschikbaarheid 
van parkeerplaatsen. Op de beleving gaat men bovendien werken.  
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Hij heeft besprekingen aangevat met de middenstand en wil dat eerst uitwerken vooraleer er 
verder over te communiceren. 
 
Raadslid De Laet merkt op dat men bijna 4 jaar bezig is met plannen en hij graag concreet had 
gehoord wat gerealiseerd werd. 
 
De schepen verwijst naar een tweede personeelslid dat wordt ingezet voor de lokale economie, 
de opmaak van het strategisch commercieel plan, de aanpassing van de tarieven voor de 
kermis en de samenwerking met de handelaars die verder wordt gestructureerd. Op de 
bedenking dat het resultaat zeer pover is antwoordt de schepen dat hij niet ad hoc wil werken 
en eerder € 20.000,00 wil besteden aan een vereniging om structureel te werken. 
 
Het raadslid K. Eeraerts ziet goede wil maar geen resultaten. De laatste drie jaar wordt steeds 
weer verwezen naar het strategisch plan. Hij vreest dat het gewoon een show is die moet 
toelaten om naar de volgende verkiezingen met een onrealistisch plan naar de kiezer te gaan. 
Ondertussen wordt de uitvoering van de plannen zo lang mogelijk weggedrukt. 
 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Dirk De Smedt, Vlaams Belang fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
Wateroverlast Willebroek-Noord 
 
Tijdens de gemeenteraadszitting van februari en juni vorig jaar kaartte het Vlaams Belang de 
problemen aan mbt de wateroverlast in Willebroek-Noord.  
In antwoord op onze vragen werden toen onder meer een bijkomende studie en – mogelijk - 
bijkomende maatregelen aangekondigd.  
Een en ander belet niet dat een aantal inwoners de voorbije weken opnieuw met wateroverlast werden 
geconfronteerd.  
 
Graag een antwoord op volgende vragen:  

- Is het bestuur hiervan op de hoogte?  
- Is hiervoor een oplossing voorhanden? Zo ja, waaruit bestaat deze oplossing en tegen 

wanneer mogen concrete resultaten worden verwacht?  
- Welke maatregelen werden ondertussen reeds genomen om de overlast in het betrokken 

gebied te beperken? 
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 
Op 7 maart 2016 ontvingen we nogmaals een klacht van een bewoner van de Vaartstraat in 
verband met het feit dat de kelder onderloopt met enkele centimeters water.  Hij wijt dit aan de 
buffers dewelke in het kader van Willebroek-Noord werden aangelegd. 
 
Wij verwijzen naar wat er hierover reeds in de gemeenteraad van 24 februari 2015 werd gesteld, 
namelijk dat de oorzaak van de wateroverlast niet eenduidig kan worden vastgelegd. 
 
Er is niet het vermoeden dat  dat de wateroverlast ter hoogte van de Turfsteeg het gevolg is 
van de afvoer van oppervlaktewater ter hoogte van de ontwikkeling van het industrieterrein. De 
Turfsteeg ligt immers hoger dan bijvoorbeeld de aangrenzende Vaartstraat. 
 
Mogelijks heeft het nieuw aangelegde gescheiden rioleringsstelsel (gefinaliseerd in 2012) in de 
Vaartstraat/Turfsteeg een verhoging van de grondwatertafel als gevolg gehad. Hierdoor is de 
drainagefunctie van de vorige rioleringen weggevallen en is de grondwaterstand 
opnieuw  gestegen tot haar oorspronkelijke niveau, al dan niet tot boven het niveau van de 
kelders. Indien de kelders niet waterdicht zijn en het grondwaterniveau is gestegen tot boven 
het niveau van de kelders, kan grondwater indringen. De gemeente noch Pidpa kunnen 
hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. 
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Er werd toen terecht geconcludeerd dat de betrokkenen hun verzekering dienden te 
contacteren, waarbij hun verzekering een onderzoek kan instellen. 
Wat betreft de wateroverlast ter hoogte van de Boomsesteenweg kunnen we volgende stand 
van zaken meedelen: 
 
Op 14 maart is er een technische werkgroep samen geweest waarin de verschillende 
overheden (Gemeente, W&Z, Polder en  Provincie) hun eisen hebben afgestemd over de ligging 
van de waterloop 6.03.13, de wegenis tussen de Hoeikensstraat en de Gansdijk, en het 
bijhorend fietspad. Op basis hiervan wordt er een grondinnemingsplan opgesteld dat zal 
dienen om met de perceeleigenaars te onderhandelen. De nieuwe waterloop zal dus naast de 
nieuwe weg te komen liggen. Dit is anders dan de vroegere ligging van de nieuwe waterloop. 
 
Er moeten nog wel wat knelpunten weggewerkt worden zoals de kruising van de nieuwe 
waterloop met de bestaande grote collector in de Boomsesteenweg en de persleiding van 
Aquafin. Dit zal verder worden uitgewerkt door het studiebureau aangesteld door Waterwegen 
en Zeekanaal. 
 
Bernaerts heeft zijn buffering aan Brico in orde gebracht en zal bij uitbreiding verdere buffer 
aanleggen (ook op zijn andere terreinen), Waterwegen & Zeekanaal heeft met aantal partners 
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor aanleg van een nieuwe waterloop en 
verbindingsweg, het ontwerp hiervoor is lopende en wordt begeleid door  een technische 
werkgroep en wat tenslotte het overstromingsgebied en het openleggen van de huidige 6.03.13 
betreft, daar kan van gezegd worden dat er overleg is doorgegaan tussen polder, gemeente en 
provincie om krijtlijnen van het overstromingsgebied vast te leggen (natuurlijke inrichting, 
mogelijkheden voor zachte recreatie). Een voorontwerp wordt in loop van dit jaar verder 
uitgewerkt. De Polder is ook eerste stappen naar grondverwerving aan het zetten. 
 
Voor raadslid K. Eeraerts is het nog steeds niet duidelijk. Het gaat om meer dan 1 klacht. Hij is 
zelf ter plaatse geweest en twijfelt of de ontwikkelaar, Bernaerts, er iets mee te maken heeft. Hij 
heeft het gevoel dat men de mensen in de kou laat staan.  Zij worden naar hun verzekering 
verwezen. Hij vindt het kras dat men geen ruggensteun krijgt van de gemeente of Pidpa. 
Aangezien het niet om 1 alleenstaand geval gaat en de situatie er niet beter op gaat worden 
vraagt hij of men bereid is hulp te verlenen en hierin een duidelijk standpunt in te nemen.  
 
Voor schepen Spiessens kan de brandverzekering niet worden aangesproken indien het om 
grondwater gaat. Via de familiale verzekering kan men wel een expertise laten verrichten die de 
verantwoordelijkheden bloot legt. 
 
Het raadslid stelt voor een initiatief te nemen en een deskundige via de gemeente te laten 
aanstellen. 
 
Voor de schepen kan Pidpa niet aansprakelijk worden gesteld voor het correct leggen van 
riolering.  
 
Schepen Huyghe verwijst naar een studie over de waterhuishouding in Willebroek Noord die 
zal bepalen welke maatregelen het polderbestuur moet nemen. Zij wacht dat voorstel af.  
 
De burgemeester besluit dat Pidpa en de polder samen ter plaatse zijn geweest en uitgaan van 
een drainage naar de kelders toe. De raad die aan de bewoners wordt gegeven is dat zij best 
beroep doen op een expertise om verantwoordelijkheden te bepalen. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van mevrouw Siska Briffa, Groen fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
Voorjaarskriebels 
 
De ouders van schoolgaande kinderen mochten de brochure voor de vakanties weer te laat 
ontvangen. Pas na de krokusvakantie zat het in de boekentas, in een andere school de week voor de 
vakantie. Als ouder kan je de vakantie zo laat niet inplannen. Het aanbod is dan nog beperkt tot 
grabbelpas of opvang in het kinderdagverblijf. Waarom wordt er in de paasvakantie geen speelplein of 
kampen georganiseerd? Ouders kunnen niet altijd een hele week vakantie nemen. Mensen zoeken 
daarom nu hun toevlucht in het aanbod bij de aangrenzende gemeentes of steden.  
Ik kreeg al signalen dat mensen aan het wachten zijn voor het zomeraanbod, ze zijn immers nu al hun 
vakanties aan het plannen. Wederom zoeken ze ook weer hun toevlucht in een aanbod van de andere 
gemeentes en steden.  
 
Onze vragen:  
Kan het aanbod voor de zomervakantie zo snel mogelijk gecommuniceerd worden en aangepast 
worden aan het aantal kinderen van deze leeftijdscategorie ? 
 
Schepen Huyghe antwoordt: 
 
Alle begrip voor het feit dat ouders in blijde verwachting zijn voor het aanbod tijdens de 
vakantieperiodes en dat het dus al begint te kriebelen.  De bedeling van de brochures gebeurt 
naar alle scholen gelijktijdig. Wij proberen met de scholen af te spreken dat deze hopelijk zo 
vlug mogelijk in de boekentas van de kinderen terecht komt.  Maar dat hebben we dus niet 
altijd in de hand.   
 
U zal mij ook moeten geloven dat de vrijetijdsdiensten hun best doen om het zomerprogramma 
zo vlug mogelijk te communiceren.  Onze diensten proberen er dit jaar opnieuw een mooi 
(integraal vrijetijds-)plaatje van te maken.  Een plaatje met aandacht voor leeftijdsgroepen, 
verschillende activiteiten,…  Voor het deel van de sportkampen dat in samenwerking met de 
regio Rivierenland wordt uitgewerkt zal men kunnen inschrijven vanaf zaterdag 2 april.  Voor 
het integrale zomeraanbod zal men kunnen inschrijven vanaf de Buitenspeeldag.  Deze zal 
plaatsvinden op woensdag 13/04.  Vanaf dan kan er worden ingeschreven.  Dit is ook afgetoetst 
bij enkele omliggende gemeenten.  Ook daar start de bekendmaking van het aanbod maar pas 
na de paasvakantie en bijgevolg ook de inschrijvingen.  De kans lijkt mij bijgevolg reëel dat u 
signalen heeft opgevangen die mogelijks wat voorbarig zijn.  
 
Het raadslid merkt op dat haar zoon sinds maart ingeschreven is te Londerzeel. Zij vraagt 
vroeger te communiceren en hoeveel kinderen terecht kunnen in de BKO.  
 
Schepen Huyghe antwoordt dat een 90-tal kinderen kunnen worden opgevangen, maar dat de 
gemeente in de zomer niet alleen instaat voor zinvolle activiteiten voor de jeugd. Tal van 
verenigingen zoals de chiro beschikken over een aanbod. 
 
Raadslid Reyntiens vindt de opvang op de Schalk prima en vraagt ook aandacht voor oudere 
kleuters.  
 
De schepen zal de suggestie meenemen in de evaluatie. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van mevrouw Siska Briffa, Groen fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
Buurt aan de beurt 
 
De acties van buurt aan de beurt hoeven geen inleiding.  
 
Onze vragen hieromtrent zijn: 
Wanneer en waar zullen de volgende plaats vinden? Zijn er al resultaten te merken in de buurten die 
al aan de beurt waren? 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 
De evaluatie ‘korte termijn en werking’ van de voorbije acties/experimenten werden reeds 
uitgevoerd: suggesties en opmerkingen van buurtbewoners en medewerkers werden gebruikt 
om het draaiboek aan te passen en te verbeteren.  
 
Een meting van de effecten op de ‘langere termijn’ dient nog te gebeuren. Buurt aan de Beurt 
wordt uitgevoerd door zeer veel verschillende diensten maar getrokken door een medewerker 
van dienst Samenleven. Wegens onderbezetting van personeel (vertrek personeel) is de 
prioriteit om zo snel mogelijk de invulling verkrijgen van de twee functies die zijn weggevallen, 
hieraan wordt op dit moment hard gewerkt. We hopen dan binnenkort een consulent 
gemeenschapsgerichte preventie aan te stellen. Deze zal onder andere bezig zijn met het 
project Buurt aan de Beurt en ervoor moeten zorgen dat dit project ingebed kan worden in de 
organisatie. 
 
De nieuwe methodiek ‘buurt aan de beurt’ is ontwikkeld, getest en bijgestuurd. Een eerst 
volgende stap zal zijn om samen met de betrokken diensten een nieuwe buurt te kiezen voor 
een actie in september. Het draaiboek vormt een goede basis voor de nieuwe medewerker om 
mee aan de slag te gaan. 
 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van mevrouw Siska Briffa, Groen fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
Fuiflocatie in zicht? 
 
 
Al een hele poos zit de Willebroekse jeugd op hun honger met een wisselend jeugdhuis, waar nota 
bene geen fuiven mogen gegeven worden. De jeugd zoekt hun vertier in omliggende dorpen of 
steden. Vanaf 2016 zullen de organiserende verenigingen extra subsidie kunnen ontvangen om fuiven 
te organiseren, maar de zoektocht naar een locatie blijft moeilijk.  
 
Onze vragen: 
Is er zicht op een vaste locatie waar in de toekomst fuiven kunnen gegeven worden? Zo ja, wanneer 
wordt die locatie dan opengesteld? 
 
Schepen Huyghe antwoordt: 
  
Het agendapunt van deze avond over de fuifsubsidie geeft reeds aan dat ook het fuiven van 
onze Willebroekse jongeren mij nauw aan het hart ligt. Het klopt dat wij op dit moment als 
bestuur zelf niet kunnen voorzien in het aanbieden van fuiflocatie, wat ik zelf spijtig vind maar 
zeker spijtig is voor onze jongeren. 
Toch lijkt mij dit ook een mooie kans te zijn om eens buiten de traditionele padjes te kunnen 
gaan. Via de fuifsubsidie hopen wij de jongeren en hun verenigingen immers ook een beetje te 
kunnen porren om eens zelf op zoek te gaan naar alternatieve locaties.  
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Andere locaties zou ook wel eens nieuwe ideeën kunnen geven en misschien leren we daar 
allemaal wel uit in functie van de realisatie van het Huis van de Vrije Tijd. Het is immers nog 
steeds de bedoeling om in dit huis minstens een polyvalente zaal te voorzien die zich ook voor 
fuiven leent. 
 
Voor het raadslid is het goed dat men andere wegen exploreert maar het wordt wel moelijker 
door steeds minder tolerantie voor dergelijke activiteiten. 
Zij is benieuwd naar de resultaten van de studie voor het Huis van de vrije Tijd. 
 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
Algemene belasting ondernemers en bedrijven 
 
Tijdens de gemeenteraad van 16 december 2014 werd meerderheid tegen minderheid beslist om de 
algemene belasting op de ondernemers en bedrijven (ABOB) aan te passen, in die zin dat de tarieven 
werden aangepast, de grondslag werd uitgebreid op grond waarvan de belasting zou worden geheven 
en dat de vrijstelling voor eenmanszaken kwam te vervallen (voorheen 125 €).  
 
De belasting op drijfkracht werd afgeschaft, maar het blijkt ondertussen dat de afschaffing van deze 
niet heeft geleid tot een vermindering van de belastingdruk voor de ondernemers en bedrijven. 
 
Er viel recent nog een verrassing in de brievenbus.  
Het blijkt immers dat de aanslagbiljetten ABOB voor het aanslagjaar 2015 niet (tijdig) werden 
ingekohierd en verzonden, zodat men in maart 2016 aan de lokale handelaars en ondernemers dan 
maar tegelijkertijd de aanslagbiljetten voor 2015 en 2016 heeft toegestuurd, waarvan de eerste tegen 
15 april 2016 en de tweede tegen 15 juni 2016 dienen betaald te zijn.  
Menig ondernemer heeft een zucht van frustratie en niet van opluchting geslaakt wanneer hij/zij 
kennis nam van beide aanslagen.  
 
Onze vragen: 
 

1. Waarom werden de aanslagbiljetten voor de ABOB aanslagjaar 2015 pas begin maart 2016 
aan de belastingplichtigen toegezonden en niet in de loop van het desbetreffende jaar?  

2. Waarom werd het aanslagbiljet 2016 ABOB meteen met dat van 2015 meegestuurd i.p.v. het 
bv. later op het jaar aan de ondernemers in kwestie toe te zenden of hen minstens toch wat 
meer tijd te laten om te voorzien in de betaling ervan?  

3. Welk bedrag werd voor het aanslagjaar 2014 ingekohierd zowel voor de algemene belasting 
op ondernemers en bedrijven als voor de drijfkrachtbelasting en in welke mate werden de 
beide ingekohierde belastingen ook effectief ontvangen?  

4. Welk totaal bedrag werd ingekohierd respectievelijk voor het aanslagjaar 2015 als voor het 
aanslagjaar 2016 ten titel van algemene belasting op ondernemers en bedrijven?  

 
Schepen Spiessens antwoordt: 
 

1. De aanslagbiljetten voor ABO aanslagjaar 2015 werden pas in februari – maart 2016 
verzonden doordat wij in 2015 een veel krachtiger belastingprogramma hebben laten 
installeren en eerst de nodige testen wensten te doen alvorens hiermee zogenaamd 
LIVE te gaan. Wij hebben verkozen om een correct kohier uit te zenden begin 2016 ipv 
een mogelijk niet correct kohier eind 2015. Ik wil u tevens herinneren aan het feit dat 
alle overheden beschikken over een termijn tot 30 juni in het volgend jaar om hun 
belastingen van het voorgaand jaar uit te sturen, waarmee ik niet wil zeggen dat ik 
hiervan voorstander ben daar ik van menig ben dat dit enkel in uitzonderlijke gevallen 
kan toegepast worden. Bij navraag werd mij tevens bevestigd dat dit in het verleden 
ook reeds gebeurde. 



 GR 26042016 - Notulen 

27 
 

 
2. Aangezien het aangewezen is voor alle partijen dat belastingen in het begin van het  

jaar worden uitgestuurd werd er voor 2016 een inhaalbeweging gedaan en zijn de 
aanslagbiljetten van 2015 en 2016 samen verzonden aan de vennootschapen en  grote 
bedrijven. Voor de betaling van de belasting van 2016 is de betalingstermijn met twee 
maanden verlengd. Men mag ervan uitgaan dat een vennootschap, KMO of grote 
onderneming met een gezond financieel beheer de uitgave van de belasting voor 2015 
had gebudgetteerd en wist dat deze nog op komst was en de nodige voorzieningen dus 
ter  beschikking had.  
 

3. Het is foutief om te stellen dat de lokale handelaars ook twee aanslagen hebben 
gekregen. Zij krijgen hun  aanslag voor 2016 maar over enkele maanden en dit omdat 
voor velen van hen deze belasting voor het eerst werd geïnd in 2015. 

 
3. Zie tabellen in bijlage. 
4. Zie tabellen in bijlage. 
 

P.S.:  
De belasting op drijfkracht werd niet afgeschaft om de belastingdruk te verminderen, maar 
omdat dit een compleet verouderde belasting was én niet controleerbaar, waardoor het 
bovendien geen eerlijke belasting was. De ABO werd vervolgens hervormd zodat de zwakste 
schouders ook de minste belastingen gaan betalen én de grote ondernemingen die de nodige 
druk inzake verkeer, lawaai, etc. op de maatschappij of het dorpsleven leggen, ook de zwaarste 
lasten dragen. 
 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Herman Moeremans, N-VA fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
Niemand wacht graag 
 
Context  
Dat Willebroek enige tijd geleden mee het charter “gezonde gemeente” ondertekende, heb ik al bij 
andere gelegenheden toegejuicht. Maar van een “gezonde gemeente” verwachten we dat ze zich 
manifesteert op vele domeinen. Want recente definities van het begrip “gezondheid” omvatten een 
ruim spectrum van lichamelijke tot geestelijke aspecten van gezondheid en welbevinden. Gezondheid 
als doel vooropstellen betekent dan ook dat op vele domeinen aandacht moet gegeven worden aan 
het promoten van gezonde levensstijl tot en met het ondersteunen van preventie-acties en ook durven 
aandacht vragen voor specifieke gezondheidsproblemen. Gezondheidspromotie en het voeren van 
campagnes zijn dus een essentieel element.  
 
Warm water moet niet altijd opnieuw uitgevonden worden  
We hoeven niet altijd op zoek te gaan naar het allernieuwste of nog niet bestaande modellen. Zo 
kreeg ik recent een afbeelding onder ogen van een “wachtticketje” uit het gemeentehuis van Evergem. 
Op dat ticketje stond een korte boodschap: Niemand wacht graag. Wachten op een orgaan is een stuk 
lastiger. Laat de loketbediende je registreren als orgaandonor, en red tot 8 levens na je dood.  
 
Ons voorstel en onze vraag:  
Het lijkt ons toch maar een kleine ingreep: een korte sensibilisatieboodschap afdrukken op de 
wachtticketjes die ook in ons administratief centrum worden uitgedeeld aan de burgers die wachten op 
hun beurt.  
 
Het voorbeeld over “orgaandonatie” is slechts één mogelijke boodschap die in dat kader als een 
“kattebelletje” onder de aandacht van de wachtenden in het administratief centrum kan gebracht 
worden.  
 
Maar even goed kan er in de periode einde mei even herinnerd worden aan de “dag zonder tabak”: u 
rookt toch ook niet op 31 mei?  
 



 GR 26042016 - Notulen 

28 
 

Of even herinneren aan de data waarop bloedgeven mogelijk is bij het Rode Kruis…  
Gezondheidsthema’s genoeg die op deze manier – zonder veel zware kosten – onder de aandacht 
kunnen gebracht worden. 
 
Kunnen we dit ook in Willebroek toepassen? Het gaat slechts over kleine papiertjes… die nu ook al 
zonder boodschap worden uitgedeeld. We gaan er van uit dat zowel verantwoordelijken voor 
communicatie, als ook degenen die bezorgd zijn om welzijn en gezondheid van de Willebroekenaren, 
hier toch wel hun medewerking kunnen aan geven? 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 
Het ‘kattenbelletje’ op het volgnummer bij een bezoek aan het administratief centrum is een 
suggestie die we graag meenemen. Technisch is dit mogelijk, dus ook in Willebroek passen we 
dit vanaf nu toe om gezondheids- en andere thema’s onder de aandacht van de wachtenden in 
het administratief centrum te brengen. 
Het raadslid is blij met het antwoord en vraagt ook meer publiciteit te maken voor de 
orgaandonatie. 
 
 
Op het einde van de zitting vraagt raadslid Reyntiens of de Willebroekse kandidaat voor de 
Voice ook door de gemeente wordt gesteund.  
 
De burgemeester stelt voor de gemeentelijke communicatiekanalen in te schakelen en zo 
promotie te voeren. 
 
De voorzitter sluit de zitting te 20 uur 52. 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Bauwens       Eddy Moens 
Secretaris               Voorzitter 
 


