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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 27 november 2018  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

Tinneke Huyghe, Frank Vanwelkenhuysen, Ronald Somers, 

Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens, Maaike Bradt, schepenen. 

 

Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, Jan Van 

Lerberghe, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, 

Anita Moens, Rudi Kennes, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Ronald 

Moerenhout, Lars Van Aken, Thierry Serrien, Irena Hermans, 

Carla Steenackers, Marina De Wit, raadsleden. 

 

Dirk Blommaert, waarnemend algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: Reinilde Van Moer, ocmw-voorzitter. 

 

Jan Van Lerberghe; Murat Oner, Dirk De Smedt, raadsleden. 

 

Herman Bauwens, algemeen directeur 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 15 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Financiën 

2. Goedkeuring van de budgetwijziging van het AGB Willebroek 

3. Aanpassing prijssubsidiereglement van het AGB Willebroek 

4. Overzicht bezoekers met recht op toegang tot de culturele en 

sportinfrastructuren 

5. Gemeentelijke dotatie inzake exploitatie en investeringen 2019 politiezone 

Mechelen - Willebroek 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

6. Wegenis- en rioleringswerken verkaveling Roterijstraat - Goedkeuring 

ontwerpdossier 

7. IVERLEK - Algemene Vergadering in buitengewone zitting - 14 december 2018 

8. PIDPA - Buitengewone Algemene Vergadering - 17 december 2018 

9. INTEGAN - Algemene Vergadering - 14 december 2018 
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Omgeving 

10. IGEMO - Buitengewone Algemene Vergadering - 14 december 2018 

11. IVAREM - Bijzondere Algemene Vergadering - 7 december 2018 

IVA Innova 

12. Voorlopige vaststelling afschaffing, wijziging, opening en rooilijn buurtweg nr. 

13 te Blaasveld 

Leven en reizen 

Burgerteam 

13. Tariefbepaling voornaamswijziging 

14. Algemene vergadering Pontes op 19 december 2018 

Welzijn 

Cel tewerkstelling 

15. Samenwerkingsovereenkomst wijkwerken tussen Igemo en gemeente 

Willebroek 

 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punten 16 tot en met 18 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

16. Bijkomende punten 

ICT 

17. Beslissing inzake het ontwerp van statutenwijziging van de dienstverlenende 

vereniging Cipal 

18. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op 

de Buitengewone Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging 

Cipal van 14 december 2018 

 

Punten van de besloten zitting 

Punt 19 werd hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

HRM 

19. Waarneming functie algemeen directeur 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
23 oktober 2018. 

 
 

Financiën 

2. Goedkeuring van de budgetwijziging van het AGB Willebroek 

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 in werking. Dat betekent dat alle gemeenten, provincies, OCMW’s, 
autonome gemeente – en provinciebedrijven en OCMW verenigingen van publiek recht ( met 
uitzondering van ziekenhuisverenigingen) een meerjarenplan 2014 – 2019 en een budget 2014 
moetenopstellen volgens die nieuwe regels. Het budget 2018 van het AGB werd vastgeld door de 
Raad van Bestuur van 19 december 2017 en goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 
2019 
 

Feiten en context 

De gemeenteraad heeft in zitting van 27 juni 2017 de oprichting en statuten van het autonoom 
gemeentebedrijf Willebroek goedgekeurd. 
 
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding heeft deze oprichting en de statuten van het autonoom gemeentebedrijf 
Willebroek goedgekeurd op 3 oktober 2017. 
 

Juridische grond 

Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2017 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
 
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststellingvan de modellen en de nadere voorschriften, 
de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van de rekeningstelsels van de gemeente, de 
provincies en de Openbare Cenra voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
Op basis van artikel 243 en volgende van het gemeentedecreet 
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Adviezen - argumenten 

Na bespreking van de budgetwijziging 2018 op het management team van 14 november 2018 geeft 
het Mat positief advies. 
Gelet op het positief advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 november 2018. 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, 

Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, Seney 

Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina De Wit 

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

Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc 

De Laet, Griet Reyntiens, Anita Moens, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2018/1 van het AGB Willebroek , zoals toegevoegd in 
bijlage goed. 

 
 

3. Aanpassing prijssubsidiereglement van het AGB Willebroek 

Motivering 

Voorgeschiedenis 
 
In de gemeenteraadszitting van dinsdag 19 december 2017 werd het prijssubsidiereglement AGB 

Willebroek goedgekeurd op basis van de het goedgekeurde budget 2018 van het AGB. 

 
De  prijssubsidie voor het recht op toegang tot de culturele en sportieve activiteiten werd 
vastgesteld op de prijs (incl. 6%BTW) die de bezoeker als toegangsgeld betaalt, vermenigvuldigd 
met een factor 2,54.  
 
De prijssubsidie werd aangepast in de gemeenteraadszittingvan 4 september 2018. De  

prijssubsidie voor het recht op toegang tot de culturele en sportieve activiteiten werd op dat 
ogenblik vastgesteld op de prijs (incl. 6%BTW) die de bezoeker als toegangsgeld betaalt, 
vermenigvuldigd met een factor 0.  
 
 
Feiten en context 
 

Bij de voorbereiding van de budgetwijziging 2018 werd vastgesteld dat het budget van het AGB zal 
bijgesteld moeten worden. Dit heeft onder andere tot gevolg dat ook de prijssubsidie moet 
aangepast worden. 
De definitieve budgetwijzing 2018/1 van het AGB zal in de gemeenteraad van 27 november worden 

goedgekeurd.  
 

Prijssubsidies kunnen immers enkel voor de toekomst worden vastgesteld of aangepast en niet 
voor het verleden. 
 
Voorlopige berekeningen wijzen uit dat om aan het winstoogmerk te voldoen de huidige factor van 
0 verhoogd dient te worden naar 5,06 met ingang van 1 december 2018. 
 
 

Juridische grond 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 waarin de oprichting en de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, afgekort AGB Willebroek werden goedgekeurd; 
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Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2017 door de Vlaamse 

minister van Binnenlands Bestuur, lnburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding op 3 
oktober 2017 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober2017; 
 
Overwegende dat het om economisch leefbaar te zijn nodig is dat het Autonoom Gemeentebedrijf 

Willebroek vanwege de Gemeente Willebroek prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht 
op toegang tot de culturele en sportieve faciliteiten; 
 
Gelet op het voorstel van prijssubsidiereglement vanwege het college van burgemeester en 
schepenen; 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 

 
 
Adviezen - argumenten 
 
De dienst financiën adviseert positief daar de prijssubsidies zijn opgenomen in het budgetvoorstel 

2018 van de gemeente Willebroek. De aanpassing van de factor heeft een positief gevolg voor het 

budget van de gemeente, aangezien de prijssubsidie daalt. Het exacte bedrag kan pas berekend 
worden na het invoeren van de budgetwijziging. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  X  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :  28/8/18 

Beschikbaar krediet: 341.007,79 Actie: VRIJ001013001 Dienstjaar 

Vast te leggen: 153.881,75 AR: 6492000 2018 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, 

Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, Seney 

Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina De Wit 

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

Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc 

De Laet, Griet Reyntiens, Anita Moens, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

De gemeenteraad beslist :  
 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het prijssubsidieregelement vermeld in artikel 2 van 
huidige beslissing, ten voordele van het AGB Wilebroek  goed 

 
Artikel 2 

Aanpassing PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AGB Willebroek 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het 
kalenderjaar 2018. Deze ramingen worden op basis van huidige en toekomstige indicatoren 

aangepast in afwachting van een definitieve budgetwijziging 2018.  
 
Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek vastgesteld dat voor 
het kalenderjaar 2018 zonder prijssubsidie het geraamd verlies € 274.338,02 bedraagt. 
Er is reeds een prijssubsidie geboekt voor een totaal bedrag van € 160.554,03. Een bedrag van € 
20.320 moet nog bijgeboekt worden.  
 

Dit geeft een verschil van € 93.463,99. Om dit bedrag te verzekeren is een aanpassingvan de 
factor noodzakelijk. 
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Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek vanaf 1 

december 2018 de voorziene toegangsgelden (inclusief 6 % btw) voor recht op toegang tot de 
culturele en sportieve faciliteiten te vermenigvuldigen met een factor 5,06. 
 
Rekening houdend met de culturele en sociale functie van deze faciliteiten wenst de Gemeente 

Willebroék dat er tijdens het kalenderjaar 2O18 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten 
aanzien van de bezoekers van deze faciliteiten. De Gemeente Willebroek wenst immers de 
toegangsgelden te beperken opdat de culturele en sportieve faciliteiten toegankelljk zijn voor 
iedereen.  
De Gemeente Willebroek verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1 januari 2018 tot 
en met 31 december 2018 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning 
van prijssubsidies. 

 
De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het 
kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Willebroek. ln de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de 
Gemeente Willebroek deze steeds documenteren. 

 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek moet op de 5de werkdag van elk kwartaal de Gemeente 
Willebroek een overzicht bezorgen van het aantal bezoekers waaraan recht op toegang is verleend 
tijdens het voorbije kwartaal tot de culturele en sportinfrastructuren. Dit overzicht dient tevens het 
bedrag aan te betalen prijssubsidies bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren 
middels de uitreiking van een debet nota die het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek overmaakt 
aan de Gemeente Willebroek. De Gemeente Willebroek dient deze debet nota te betalen aan het 
Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek binnen de 5 werkdagen na ontvangst. 

 
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2019 zal worden onderhandeld tussen de Gemeente 
Willebroek en het Autonoom Gemeentebedrijf'Willebroek vóór 30 januari 2019. 
 
Artikel 3 
De provinciegouverneur in kennis stellen van dit besluit op de wijze zoals bepaald in artikel 252 §1 
van hetgemeentedecreet 

 

 

4. Overzicht bezoekers met recht op toegang tot de culturele en 

sportinfrastructuren 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeente Willebroek heeft op 27 juni 2017 het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, afgekort 
AGB Willebroek, opgericht. 
 

Feiten en context 

Het AGB Willebroek heeft vanwege de gemeente prijssubsidies nodig om economisch leefbaar te 
zijn. In artikel2 van het prijssubsidiereglement is opgenomen  dat het AGB Willebroek een 

overzicht moet bezorgen  van het aantal bezoekers waaraan recht op toegang is verleend tot de 
culturele en sportinfrastructuren.  
Dit overzicht dient het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad neemt kennis van het aantal bezoekers met recht op toegang tot de culturele en 
sportinfrastucturen 
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5. Gemeentelijke dotatie inzake exploitatie en investeringen 2019 politiezone 

Mechelen - Willebroek 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De dotatie van een meergemeentenpolitiezone moet steeds in een apart voorstel van beslissing aan de 
gemeenteraad voorgelegd worden alvorens het budget van de gemeente kan gestemd worden. 
 

Feiten en context 

Op 01 januari 2015 is de politiezone Willebroek met de politiezone Mechelen gefusioneerd tot de 

meergemeentenpolitiezone Mechelen – Willebroek. 
 

Juridische grond 

Gelet op het artikel 40 en op het artikel 71 van de wet van 7 december 1998 tot de organisatie van 
een geïntegreerde politiedienst (WGP); 
Gelet op het schrijven d.d. 24.01.2003 van de provinciegouverneur met referentie 
fpv/pol/03/tvdw/073 waarbij de omzendbrief PLP 29 betreffende de begroting van de politiezone: 

gemeentelijke dotaties aan de politiezones, wordt overgemaakt; 
Gelet op de omzendbrief BA 2002/12 van 27 september 2002 houdende het administratief toezicht 
op de gemeenten en de politiezones; 
Gelet op het gemeentedecreet, aangenomen door het Vlaams Parlement op  
6 juli 2005, en bekrachtigd door de Vlaamse regering op 15 juli 2005 en op de latere wijzigingen; 
Gelet op de omzendbrief BA 2006/01 d.d. 13 januari 2006 van de Vlaamse minister van 

Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende de inwerkingtreding van de 
bepalingen van het bestuurlijk toezicht in toepassing van het voormelde gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het 
administratief toezicht op de gemeenten en zijn latere wijzigingen; 
 

Adviezen - argumenten 

Exploitatiedotatie 2019 politiezone ten bedrage van € 3.693.000,- (inclusief project wijkagenten en 

verderzetting project huisjesmelkerij en bijkomend 2 agenten verkeerspolitie) en een investeringsdotatie 
2019 politiezone ten bedrage van € 100.000,- (project ANPR-camera’s). Opgenomen in budgetvoorstel 
2019 en meerjarenplanning.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :  23/10/2018 

Beschikbaar krediet: € 3.693.000,- 

(exploitatie) / € 100.000,- (investeringen) 

Actie: LEEF006003001 / 

INVLEEF006003001 

Dienstjaar 

Vast te leggen: € 3.693.000,- (exploitatie) / 

€ 100.000,- (investeringen) 

AR: 6494001 / 6440000 2019 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, 

Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, Seney 

Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina De Wit 

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

Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc 

De Laet, Griet Reyntiens, Anita Moens, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 
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De gemeenteraad besluit : 

 
Artikel 1: De financiële bijdrage voor het dienstjaar 2019 van de gemeente Willebroek aan de 
politiezone Mechelen/Willebroek wordt vastgesteld op 3.693.000,- euro inzake dotatie exploitatie 

en op € 100.000,- inzake dotatie investeringen. 
 
Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt voor kennisgeving en voor verder gevolg overgemaakt aan 
de provinciegouverneur, aan de bijzondere rekenplichtige van de politiezone van 
Mechelen/Willebroek en aan de korpschef. 
 

 

Nick Van kerckhoven (raadslid, sp.a) verlaat de zitting. 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

6. Wegenis- en rioleringswerken verkaveling Roterijstraat - Goedkeuring 

ontwerpdossier 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 10 oktober 2017 werd voor de verkaveling Roterijstraat, aangevraagd door Jan Foqué, 

Bezelaerstraat 129 te 2830 Willebroek, een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het 
college van burgemeester en schepenen.  
De gemeenteraad keurde het wegtracé goed in zitting van 26 september 2017. 
 
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 
ontwerpfase en vergunningsprocedure aangepast in nauw overleg met de betrokken partijen.  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, JP Holding,  
Dendermondsesteenweg 149/004 te 2830 Willebroek, en worden geraamd op € 200.234,49 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 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

Naast het ontwerpdossier wordt tot slot ook nog de overeenkomst met Kim Van Kerckhoven en 
Nick Van Kerckhoven, wonende Baeckelmansstraat 31 respectievelijk 33/002 te 2830 Willebroek, 
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 

Het wegtracé werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 september 2017 conform 
artikel 4.2.25. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
 
Op 10 oktober 2017 werd een stedenbouwkundige vergunning  afgeleverd door het college van 
burgemeester en schepenen. 
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De kosten voor deze werken zijn volledig ten laste van de ontwikkelaar, JP Holding,  

Dendermondsesteenweg 149/004 te 2830 Willebroek, en worden geraamd op € 200.234,49 incl. 
btw, te vermeerderen met de kosten verbonden aan de nutsuitbreidingen (inclusief openbare 
verlichting).  De werken zullen bijgevolg worden gegund aan de hand van een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

 
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  is verplicht  in te staan voor de aanleg van de wegenis- en rioleringswerken en de 
nutsvoorzieningen. 
 

De nodige garanties dienen gegeven aan ons bestuur. 

 
Het ontwerpdossier werd ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen in zitting van 9 november 2018. 
 

Adviezen - argumenten 

Het ontwerpdossier werd opgesteld in nauw overleg met de betrokken diensten en instanties.   
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Er zijn geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur, tenzij het latere onderhoud van de 
wegenis na definitieve overdracht. 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, 

Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, Seney 

Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina De Wit 

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

Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
Goedkeuring te hechten aan het ontwerpdossier en de overeenkomst met de ontwikkelaar voor de 

wegenis- en rioleringswerken in het kader van de verkaveling Roterijstraat. 

Nick Van kerckhoven (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 
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7. IVERLEK - Algemene Vergadering in buitengewone zitting - 14 december 

2018 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeente Willebroek werd per aangetekend schrijven van 1 oktober 2018 opgeroepen om deel 
te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van Iverlek die op 14 december 
2018 plaats heeft in Technopolis, Technologielaan 1 te 2800 Mechelen. 
  
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de Raad van Bestuur in zitting van 

1 oktober 2018 werd aan de gemeente overgemaakt. 
 
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering.  
 

Feiten en context 

De gemeente Willebroek neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel 

aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek. 
 
Punten op de agenda:  
 

1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde 
begroting 2019. 

2. Statutaire benoemingen 
3. Statutaire mededelingen. 

 
Vertegenwoordigers, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013: 

- Vertegenwoordiger: Seney Ugurlu (zal aanwezig zijn) 

- Plaatsvervanger: Eddy Moens 
 

Juridische grond 

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

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

vertegenwoordigers van ons bestuur. 
 

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

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 
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Besluit: Unaniem, Groen onthoudt zich voor wat de vertegenwoordiger betreft. 

De Gemeenteraad: 
 
Artikel 1 

neemt kennis van de uitnodiging ontvangen op 3 oktober 2018 van Iverlek, Aarschotsesteenweg 
58, 3012 Leuven, waarbij ons bestuur wordt uitgenodigd op de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van vrijdag 14 december 2018 om 18u00 in in Technopolis, Technologielaan 1 
te 2800 Mechelen. 
 
Artikel 2 
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone 

zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 14 december 2018: 
  

4. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde 
begroting 2019. 

5. Statutaire benoemingen 
6. Statutaire mededelingen. 

 
Artikel 3 
besluit de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 14 december 2018 (of iedere 
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag 

af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 
2 van onderhavige raadsbeslissing. 
 
Artikel 4 
besluit het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, op het e-mailadres 

intercommunales@eandis.be. 

 
 

8. PIDPA - Buitengewone Algemene Vergadering - 17 december 2018 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Door  Pidpa wordt ons bestuur met schrijven van 22 oktober 2018 uitgenodigd voor de 
buitengewone algemene vergadering op maandag 17 december 2018 om 11.00 uur te Desguinlei 
246, 2018 Antwerpen. 
 

Feiten en context 

Punten op de agenda: 

 
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
2. Statutenwijziging – goedkeuring. 
3. Code van goed bestuur – goedkeuring. 
4. Presentiegelden en vergoedingen – vaststellen kader. 

5. Uitzendarbeid – vaststellen kader. 
6. Uitbreiding van de drinkwateropdracht en bijgaande kapitaalverhoging in de gemeenten 

Boechout, Kapellen en Kontich – aanvaarding. 
7. Begroting 2019 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen 

strategieën in 2019 – goedkeuring. 
8. Benoeming(en). 
9. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering. 
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Deze algemene vergadering zal o.a. een wijziging van de statuten behandelen ten gevolge van het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. De statutenwijziging treedt in werking op  
1 januari 2019 met deze afwijking dat de raad van bestuur en het directiecomité in de huidige 
samenstelling verder vergaderen en beslissen en dit tot op het moment dat tot een algehele 
vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, en dit uiterlijk tot 31 maart na de 

verkiezingen voor de vernieuwing van de gemeenteraden. 
 
Vertegenwoordigers, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013: 

- Tinneke Huyghe – Schepen (zal aanwezig zijn) 
- Maaike Bradt – Schepen 
- Ronald Moerenhout - raadslid 

 

Juridische grond 

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

dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 

algemene vergadering. 
 
Artikel 59 van het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
waarbij bepaald wordt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de 
afgevaardigde op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen. 
 
Artikelen 19 tot en met 26 en artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2007 in verband met 

de vergaderingen en de beraadslagingen van de Gemeenteraad.  
 
Het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017.  
 
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 
 
De gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013, houdende de aanduiding van de 

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

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem, Groen onthoudt zich voor wat de vertegenwoordiger betreft. 

Artikel 1:  
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van Pidpa van 17 december 2018. 

 
Artikel 2:  

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde 
code van goed bestuur. 
 
Artikel 3: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde 

kader betreffende presentiegelden en vergoeding.  
 
Artikel 4:  
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorstellen betreffende de uitzendarbeid en het vaststellen 
van het kader hieromtrent. 
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Artikel 5:  

De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde uitbreiding van de opdracht in de gemeenten 
Boechout, Kapellen en Kontich en met de hieraan gekoppelde kapitaalverhoging van respectievelijk 
102, 27 en 190 A-aandelen tegen een nominale waarde van 2,5 euro per aandeel. 
 

Artikel 6: 
De gemeenteraad neemt akte van de strategieën en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa m.b.t. 
het boekjaar 2019. 
 
Artikel 7: 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde 
begroting 2019 en het toelichtend verslag. 

 
Artikel 8:  
De gemeenteraad besluit de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de 
buitengewone algemene vergadering van Pidpa op 17 december 2018, op te dragen hun 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de 

agendapunten, cfr. artikel 1 tot en met 7 van de onderhavige raadsbeslissing. 

 
Artikel 9: 
De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 
uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en zal ondermeer kennisgeving hiervan verrichten 
aan Pidpa, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen, ter attentie van het secretariaat.  

 
 

9. INTEGAN - Algemene Vergadering - 14 december 2018 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Per mail op 25 oktober 2018 wordt ons bestuur uitgenodigd op de Algemene Vergadering van de 

aandeelhouders van Integan op 14 december 2018 om 19.00 uur in de kantoren van Integan, 
Boombekelaan 14 te 2660 Hoboken. 
 

Feiten en context 

De volgende punten werden geagendeerd : 
 

1. Verslag vorige vergadering van 29 juni 2018 

2. Begroting 
3. Wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren 
4. Verlenging mandaat van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren 
5. Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (art. 467): code van goed bestuur 
6. Rondvraag 

 

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

 

Juridische grond 

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
Artikel 44, 1° en 3° alinea van Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers 
voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit 
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 
algemene vergadering. 
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Artikel  59  van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking waarbij bepaalt  wordt 

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

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

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem, Groen onthoudt zich voor wat de vertegenwoordiger betreft. 

De gemeenteraad besluit:  

 
Artikel 1 
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Integan van 14 
december 2018, houdende:  

7. Verslag vorige vergadering van 29 juni 2018 
8. Begroting 
9. Wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren 

10. Verlenging mandaat van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren 
11. Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (art. 467): code van goed bestuur 
12. Rondvraag 

 
Artikel 2 
de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van 
Integan op 14 december 2018, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 

genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. artikel 1 van de 
onderhavige raadsbeslissing. 
 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Integan, Boombekelaan 14 te 

2660 Hoboken, ter attentie van het secretariaat.  
 
 

Omgeving 

10. IGEMO - Buitengewone Algemene Vergadering - 14 december 2018 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Ons bestuur werd met  aangetekend schrijven van IGEMO, ontvangen op 22 oktober 2018, 
uitgenodigd op de Buitengewone Algemene Vergadering van vrijdag 14 december 2018 om 18u30. 

De vergadering zal plaats hebben in de Greenhouse Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 
(Vergaderzaal Novigo). 
 

Feiten en context 

Punten op de agenda: 
 

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

ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor 2019. 
3. Bespreking van de begroting van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van 

het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor het boekjaar 2019. 
4. Vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten 2019.  

5. Aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, cfr. art. 61 van het Decreet van 6 juli 
2001  houdende de Intergemeentelijke Samenwerking. 

6. Uittreding provincie Antwerpen cfr. art. 80 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking: Vaststelling. 

7. Statutenwijziging ingevolge uittreding provincie Antwerpen: Goedkeuring. 
8. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen. 
9. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 14 december 2018. 

 
Vertegenwoordiger: Marina De Wit – Raadslid (zal aanwezig zijn) 
Plaatsvervanger: Lars van Aken – Raadslid 
Plaatsvervanger: Michel Eeraerts - Raadslid 
 

Juridische grond 

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

samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers 
voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit 
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 
algemene vergadering. 
 
Artikel  59  van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking waarbij bepaalt  wordt 

dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 
vergadering en dat van lid  van de andere organen. 
 
De statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO, vastgesteld door de algemene 
vergadering op 2 juni 1973, zoals gewijzigd op 19 juni 1978, 26 mei 1981, 24 juni 1988, 3 mei 
1991, 29 oktober 1993, 26 maart 1999, 29 juni 2001, 21 juni 2002, 26 april 2003, 5 december 

2003, 25 juni 2004, 22 juni 2007, 26 juni 2009, 28 juni 2013, 20 juni 2014, 9 december 2016 en 
15 december 2017. 
 
Het Gemeentedecreet. 
 
De gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013, houdende de aanduiding van de 
vertegenwoordigers van ons bestuur. 

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

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

periode van de huidige legislatuur.  
 
Document GVAV1800007, houdende de ondernemingsstrategie van de intergemeentelijke 
vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor 2019 zoals 
opgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in zitting van 5 
oktober 2018; 

Document GVAV180008, houdende de begroting van de intergemeentelijke vereniging voor 
ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor het boekjaar 2019, zoals 
opgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in zitting van 5 
oktober 2018; 
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Document GVAV1800009, houdende de vaststelling van de statutaire bijdrage algemene 

werkingskosten 2019, zoals vastgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke 
vereniging IGEMO in zitting van 5 oktober 2018; 
 
Document GVAV1800010, houdende de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, zoals 

vastgesteld door het directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in zitting van 11 
oktober 2018; 
 
Document GVA1800011, houdende de wijziging van de statuten van de intergemeentelijke 
vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO); 
 
De voorstellen betreffende de agendapunten van de algemene vergadering van 14 december 2018, 

zoals geformuleerd door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in 
vergadering van 31 augustus 2018. 
 

Adviezen - argumenten 

NVT 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem; Groen onthoudt zich voor wat de vertegenwoordiger betreft. 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 

zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 
IGEMO van 14 december 2018, houdende:  
 

10. Aanduiding stemopnemers.  
11. Bespreking van de ondernemingsstrategie van de intergemeentelijke vereniging voor 

ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor 2019. 

12. Bespreking van de begroting van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van 

het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor het boekjaar 2019. 
13. Vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten 2019.  
14. Aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, cfr. art. 61 van het Decreet van 6 juli 

2001  houdende de Intergemeentelijke Samenwerking. 
15. Uittreding provincie Antwerpen cfr. art. 80 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking: Vaststelling. 

16. Statutenwijziging ingevolge uittreding provincie Antwerpen: Goedkeuring. 
17. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen. 
18. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 14 december 2018. 

 
Artikel 2 
de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van 
IGEMO op 14 december 2018, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 

genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. artikel 1 van de 
onderhavige raadsbeslissing. 

 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IGEMO, Schoutetstraat 2 te 
2800 Mechelen, ter attentie van het secretariaat.  
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11. IVAREM - Bijzondere Algemene Vergadering - 7 december 2018 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Ons bestuur werd met  aangetekend schrijven van IVAREM, ontvangen op 26 oktober 2018 
uitgenodigd op de Bijzondere Algemene Vergadering van vrijdag 7 december 2018 om 18u00. De 
vergadering zal plaats hebben in Vergaderzaal Themis, Administratieve gebouw IVAREM, 
Leuvensesteenweg 443D, Muizen. 
 

Feiten en context 

Punten op de agenda: 

 
1. Aanduiding stemopnemers 
2. Bespreking van de ondernemingsstrategie voor 2019 

3. Bespreking van de begroting voor boekjaar 2019 
4. Vaststelling code goed bestuur 
5. Vaststelling huishoudelijk reglement van de algemene vergadering 

6. Vaststelling huishoudelijk reglement van de raad van bestuur 
7. Vaststelling van de statutaire bijdrage voor de algemene werkingskosten en voor de 

voorlopige werkingsbijdragen voor afvalbeheer in 2019 
8. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen  
9. Goedkeuring van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de 

intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 7 
december 2018. 

 
Vertegenwoordigers, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013: 

- Sofie Deloof – raadslid – zal aanwezig zijn 
- Marina De Wit – raadslid  
- Michel Eeraerts – raadslid 

 

Juridische grond 

De nieuwe gemeentewet. 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
De omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van  
Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, 

betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 200 
1 houdende de intergemeentelijke samenwerking;  
 
Het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het  
administratief toezicht op de gemeenten/steden. 
 
Artikel 39 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, het 

ontwerp van statutenwijziging door de vennoten moet  

worden voorgelegd aan hun respectieve raden. 
 
Artikel  59  van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking waarbij bepaalt  wordt 
dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 
vergadering en dat van lid  van de andere organen. 
 

Het Gemeentedecreet. 
 
De statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, vastgesteld door de algemene 
vergadering op 26 april 2003, zoals gewijzigd op 5 december 2003, 3 december 2004, 22 juni 
2007, 30 november 2007, 26 juni 2009, 17 december 2010, 13 december 2013, 17 juni 2016 en 
15 december 2017. 

 
Het lidmaatschap van de Gemeente van de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
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Document VVAV1800011, houdende het ontwerp tot wijziging van de statuten van de  

intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals 
vastgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 
24 augustus 2018. 
 

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

Gewijzigd artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking dat bepaalt dat, afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake in artikel 65, 2de 
lid van het decreet, nog minstens één algemene vergadering wordt belegd in de loop van het 
laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 
volgend boekjaar te bespreken. 

 

Gewijzigd artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat op de agenda van die algemene vergadering ook een voorstelling van 
een door de raad van bestuur opgestelde begroting moet staan. 
 
Overwegende dat noch de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend 
boekjaar, noch de door de raad van bestuur opgestelde begroting, het voorwerp uitmaken van een 
beslissing van de algemene vergadering; dat de gemeenteraad bijgevolg het mandaat van zijn 

afgevaardigde(n) terzake niet moet bepalen. 
 
Artikel 434 § 5 van het nieuw Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de algemene vergadering een 
code van goed bestuur vaststelt. 
 
Artikel 444 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de werkingsmodaliteiten van de 
verschillende organen worden opgenomen in een bij de statuten gevoegd huishoudelijk reglement 

dat vastgesteld wordt door de oprichtingsvergadering. 

 
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging 
IVAREM, de algemene vergadering, op voordracht van de raad van bestuur, de bijdragen voor de 
algemene werkingskosten en de voorlopige bijdragen voor de afvalbeheerskosten vaststelt; dat die 
bijdragen voor de gemeentelijke deelnemers moeten worden vastgesteld volgens het in de statuten 

bepaalde opdrachtenmenu en met respect voor de statutair vastgestelde bijdrageplafonds. 
 
Gelet op de voorstellen betreffende de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van 
7 december 2018, zoals geformuleerd door de raad van bestuur van de intergemeentelijke 
vereniging IVAREM in vergadering van 24 augustus 2018 en 19 oktober 2018.  
 
De gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013, houdende de aanduiding van de 

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

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem, Groen onthoudt zich voor wat de vertegenwoordiger betreft. 

Artikel 1:  
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 7 
december 2018. 

 
Artikel 2: 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de door de raad van bestuur van de 
intergemeentelijke vereniging IVAREM voorgestelde agenda. 
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Artikel 3: 

De gemeenteraad neemt kennis dat zijn afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering 
van 7 december 2018 van de intergemeentelijke vereniging IVAREM het mandaat heeft om te 
beraadslagen en te beslissen overeenkomstig voormeld besluit. 
 

Artikel 4:  
Deze beslissing wordt nog ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging 
IVAREM, ter attentie van Vera Noppe (secretariaat).  

 
 

IVA Innova 

12. Voorlopige vaststelling afschaffing, wijziging, opening en rooilijn buurtweg 

nr. 13 te Blaasveld 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 
Het projectgebied waarbinnen de betrokken buurtwegen zich bevinden is gelegen op het 
grondgebied deelgemeente Blaasveld (Willebroek) tussen de Dorpstraat tot en met de westelijke 
zijde van de spoorweg Mechelen naar Sint Niklaas omvattende buurtweg nr. 13; 

 

 
 
De buurtweg loopt in praktijk ook dood op de spoorlijn. Ten oosten van de spoorlijn werd de 

buurtweg reeds in 1995 afgeschaft.;  
 
In huidige staat heeft de buurtweg nr. 13 een breedte van 3.00 m; 
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Het gebruikscomfort is beperkt en doodlopende tot aan de rand van het weiland in eigendom van 

de gemeente;  
 
 
Feiten en context 

 
Ten oosten van de spoorlijn werd de buurtweg nr.13 reeds in 1995 afgeschaft, ter hoogte van de 
spoorlijn werd eveneens nooit een wijziging aangevraagd waardoor deze dan ook juridisch nog 
bestaat ter hoogte van de spoorwegbedding; 
 
Voorgesteld wordt om de buurtweg gelegen op het eigendom van INFRABEL, tevens de bedding 
van de spoorweglijn Mechelen naar Sint Niklaas af te schaffen; 

 
Er wordt tevens een verbreding voorzien ten behoeve van het keren van voertuigen omwille van 
het doodlopend karakter van de weg 
 
Voorgestelde wijzigingen: 

een gedeeltelijke verbreding van 3.00m naar 8.00m ter hoogte van het nieuwe eindpunt 

 
 
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 
 
Voorgesteld wordt om de buurtweg gelegen op het eigendom van INFRABEL, tevens de bedding 
van de spoorweglijn Mechelen naar Sint Niklaas af te schaffen; 
 
Het af te schaffen gedeelte van buurtweg nr. 13 heeft een oppervlakte van 98 m² deels gelegen op 
het domein van INFRABEL (83m²) en deels gelegen op een weiland in eigendom van de gemeente 

Willebroek, 4de afdeling sectie B nr. 149/S (15m²); 
 
De wijziging van buurtweg nr. 13 omvat eveneens een gedeeltelijke verbreding van 3.00m naar 
8.00m ter hoogte van het nieuwe eindpunt.  
 

Deze verbreding wordt gevraagd om de mogelijkheid tot het uitvoeren van keerbewegingen 
mogelijk te maken. 

 
De verbreding (opening) heeft een breedte van 5.00m en een totale oppervlakte van 213m²; 
 
Het voorliggende dossier, conform huidige hierboven vermelde wetgeving, is opgemaakt de dato 
18 september 2018 door het Landmeetkundig Studiebureel Jan Foqué, Bezelaerstraat 128 te 2830 
Willebroek;   

 
Het dossier wordt nu ter voorlopige vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.   
 
 
 
 



21 

Financiële gevolgen 

 
 Er zijn geen financiële gevolgen voor de gedeeltelijke afschaffing en opening van de 

buurtweg nr. 13 op het grondgebied Blaasveld; 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, 

Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, Seney 

Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina De Wit 

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

Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc 

De Laet, Griet Reyntiens, Anita Moens, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Thierry Serrien 

De gemeenteraad besluit 
 

Artikel 1 
het ontwerpplan en de motivatienota tot gedeeltelijke afschaffing – wijziging en opening van 
buurtweg nr. 13 te Blaasveld (Willebroek) opgemaakt de dato 18 september 2018  door het 
Landmeetkundig Studiebureel Jan Foqué, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek voorlopig vast te 
stellen; 
 
Artikel 2 

het “Rooilijnplan” voor de opening van buurtweg nr. 13 met een breedte van 5.00m en een totale 
oppervlakte van 213m², opgemaakt de dato 18 september 2018  door het Landmeetkundig 
Studiebureel Jan Foqué, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek voorlopig vast te stellen; 
  
Artikel 3 

het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het organiseren van een openbaar 
onderzoek conform de huidige regel–en wetgeving; 

 
 

Leven en reizen 

Burgerteam 

13. Tariefbepaling voornaamswijziging 

Voorgeschiedenis 

Tot 1 augustus 2018 was de bevoegdheid voor voornaamsveranderingen aan de minister van 
justitie toegekend. Sinds 1 augustus 2018 is deze bevoegdheid doorgegeven aan de gemeente, dus 
aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 

 

Feiten en context 

Vanaf 1 augustus 2018 komen burgers aan het loket om een naamsverandering aan te vragen. Dit 

gebeurt zowel voor mensen die een roepnaam willen veranderen als voor transgenders die als 
laatste stap in hun veranderingsproces de voornaam willen aanpassen aan hun nieuwe geslacht. 
Voor de diensten van de Burgerlijke Stand zijn dit niet de meest moeilijke dossiers maar de 
nasleep vraagt de aanpassing van alle akten van de Burgerlijke Stand, die voor deze persoon ooit 
gemaakt zijn. Dus geboorte-, huwelijks- en geboorteakte(n) kind(eren), … . Daardoor is het proces 
meer arbeidsintensief geworden. 
Sinds 1 augustus 2018 heeft het ministerie van justitie de prijs teruggebracht van €490 tot €140. 
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Juridische grond 

De wet van 18 juni 2018 – houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met 
het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing. 
 
Artikel 3,§2, vierde en vijfde lid, van de wet en artikel 170, §4 eerste lid van de Grondwet waaruit 

blijkt dat de gemeenteraad in alle autonomie kan beslissen om hetzij de toegekende bedragen tot 
voornaamsverandering, hetzij enkel de vergunningen tot verandering van voornamen te 
onderwerpen aan een retributie. Het staat vrij een vast bedrag vast te stellen en gevallen van 
korting of vrijstellingen en betalingsmodaliteiten te regelen.  
 
De wetgever krijgt in 2 gevallen een beperking op de gemeentelijke autonomie: 

1. De retributie verschuldigd door transgenders mag niet meer dan 10 % van het door de 

gemeenteraad vastgestelde tarief overschrijden (art. 3§2, vierde lid van de wet); 
2. Personen van vreemde nationaliteit die een verzoek tot verkrijging van de Belgische 

nationaliteit hebben indediend en geen voorna(a)m(en) hebben bij het verzoek tot 
voornaamstoevoeging, zijn vrijgesteld van enige retributie om dat te verhelpen. 

 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 november 2018. 

 

Adviezen - argumenten 

Wij hebben bij het burgerteam tot nu toe gratis naamsveranderingen toegestaan maar het is 
opportuun om in de nabije toekomst in een retributiereglement een tarief op te nemen voor deze 
akte. Bij navraag in de naburige gemeenten ontvingen wij verschillende antwoorden, verwerkt in 
onderstaande tabel. 
 

 

Gemeente Min. Tarief Max. Tarief argumentatie 

Schelle €49 €490 Voorkomen toestroom aanvragen 

Bornem - €50 Wordt aan CBS voorgesteld 

Boom Billijk bedrag, 
€30 

- Vergelijken met nationaliteitsdossier 

Kontich €50 - Wordt nog aan CBS voorgesteld 

Heist-op-den-
Berg 

€50 
(transgenders) 

€500 (voor 
reguliere 
naamsverandering) 

Voorkomen toestroom aanvragen 

Leuven Gratis Gratis Steve Heylen, voorzitter VLAVABBS 

Zwijndrecht €50 €50 Reglement nog niet gemaakt 

Aartselaar €50 €500 Reeds goedgekeurd 

 
Het voorstel is om een prijs te bepalen die voor Willebroek haalbaar is. Daarom lijkt het logisch om 
een bedrag tussen de €49 en €500 voor te stellen. Het college van burgemeester en schepenen 

heeft de prijs van €140 bepaald in de vergadering van 9 november 2018 
Aangezien er nog niets is voorzien in de budgetten van 2018, bij de ontvangsten, zou er een nieuw 
beleidsitem moeten worden aangemaakt. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum : x  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: nog toe te kennen Actie: nog toe te kennen Dienstjaar 

Vast te leggen: nog toe te kennen AR: nog toe te kennen 2018/2019 

 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, 

Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, Seney 

Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina De Wit 
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Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Maaike Bradt, Ronald 

Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc 

De Laet, Griet Reyntiens, Anita Moens, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Thierry Serrien 

De gemeenteraad beslist het tarief voor de voornaamsverandering op €140 te bepalen.  

 
Voor de beperking in vaststelling van de gemeentelijke autonomie zoals opgesomd in de wet zal er 
respectievelijk een bedrag van 10%¨worden vast gesteld voor transgenders en geen retributie voor 
personen van een vreemde nationaliteit die, wegens het ontbreken ervan, een 
voornaamstoevoeging vragen. 
 

De retributie zal ingaan vanaf 1/1/2019. 

 
 

14. Algemene vergadering Pontes op 19 december 2018 

Motivering 

Feiten en context 

Wij ontvingen per mail een brief van 29 oktober 2018 van Pontes (voorheen de Intercommunale 
Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen) waarbij het gemeentebestuur van 
Willebroek wordt uitgenodigd op de gewone Algemene vergadering van 19 december 2018 om 18u  
in zaal Antwerp Home of Diamonds (DIVA), Suikerrui 17-19 te 2000 Antwerpen. 
Schepen Maaike Bradt werd door de gemeenteraad van 29 januari 2013 aangeduid als 
vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Pontes. Raadslid Ronald 

Moerenhout werd aangeduid als plaatsvervanger. 
 

De agenda van deze vergadering is als volgt: 
1. Algemene vergadering verslag: 4 juli 2018 – goedkeuring 
2. Beleid: beleidsnota 2019 – goedkeuring 
3. Financiën: budget 2019 – goedkeuring 

4. Financiën: aanstelling bedrijfsrevisor (boekjaren 2018 – 2020 – goedkeuring 
5. Bestuur: fusie gemeenten Overpelt en Neerpelt – goedkeuring 
6. Bestuur: voorstel provincie Antwerpen i.v.m. waardering aandelen – goedkeuring 
7. Beleid: evaluatienota 2013 – 2018 – goedkeuring 
8. Varia en rondvraag 

 

Juridische grond 

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

Het besluit van de gemeenteraad van 24 april 2001 houdende de toetreding van de gemeente 
Willebroek tot de intergemeentelijke vereniging PONTES; 

 
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 november 2018. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Nvt 
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Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, 

Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, Seney 

Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina De Wit 

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

Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc 

De Laet, Griet Reyntiens, Anita Moens, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

Er wordt akte genomen van de agenda van de gewone algemene vergadering van PONTES op 19  
december 2018, die bestaat uit volgende agendapunten: 

1. Algemene vergadering verslag: 4 juli 2018 – goedkeuring 

2. Beleid: beleidsnota 2019 – goedkeuring 
3. Financiën: budget 2019 – goedkeuring 
4. Financiën: aanstelling bedrijfsrevisor (boekjaren 2018 – 2020 – goedkeuring 

5. Bestuur: fusie gemeenten Overpelt en Neerpelt – goedkeuring 
6. Bestuur: voorstel provincie Antwerpen i.v.m. waardering aandelen – goedkeuring 
7. Beleid: evaluatienota 2013 – 2018 – goedkeuring 
8. Varia en rondvraag 

 
De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de gemeente 
wordt opgedragen om haar/zijn stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de gemeenteraad 

inzake onderhavige aangelegenheid. 
 
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke vereniging 
PONTES, gevestigd aan de Jules Moretuslei 2 te 2610 Antwerpen-Wilrijk. 
 
 

Welzijn 

Cel tewerkstelling 

15. Samenwerkingsovereenkomst wijkwerken tussen Igemo en gemeente 

Willebroek 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In 2015 kondigde de regering een hervorming van het PWA-stelsel aan, nl. de organisatie van 
wijkwerk-trajecten voor langdurig werkzoekenden en leefloongerechtigden. De doelstelling van 
PWA is grotendeels dezelfde als deze van TWE : de activering van langdurig werkzoekenden en 

leefloongerechtigden gekoppeld aan maatschappelijk relevante activiteiten en diensten. 
 

In eerste instantie was de opstartdatum 1/1/2017. Deze werd verschoven naar 1/1/2018. De PWA-
beambten werden per 1/1/2017 reeds overgeheveld van RVA naar VDAB. 
 
Op 5/7/2017 werd het decreet Wijkwerken goedgekeurd dat per 1/1/2018 van start ging en in 
september volgde het besluit van de vlaamse regering. De lokale besturen kregen een belangrijke 
regierol toebedeeld om het toekomstige wijkwerken vorm te geven. Gemeenten kregen de 
opdracht om een lokale organisator aan te duiden.  

 
In zitting van 20 oktober 2017 besloot het college van burgemeester en schepenen om per 
1/1/2018 een intergemeentelijk samenwerkingsverband aan te gaan met Igemo en de rol van 
lokale organisator toe te wijzen aan Igemo.  
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Er werd tevens beslist om binnen het samenwerkingsverband een subregionale cluster op te zetten 

met de gemeenten van de koepel, met name Puurs, Bornem en Sint-Amands. Reinilde Van Moer 
werd afgevaardigd in de beleidsgroep wijkwerken, die belast wordt met de verdere uitwerking en 
voorbereiding van het wijkwerken binnen een regionale context. 
 

Op de beleidsgroep van 22 december 2017 werd de ontwerpovereenkomst wijkwerken tussen 
Igemo en de gemeente besproken.  
 
Aan de besturen werd gevraagd om deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 
 
In zitting van 16 februari 2018 werd de wijkwerkovereenkomst goedgekeurd mits een addendum 
kon toegevoegd worden over de verdeling van het positief saldo als compensatie voor de prestaties 

van de trajectbegeleider, die in dienst genomen is van de gemeente.  
 

Feiten en context 

Intussen werd een extra administratieve kracht binnen Igemo aangeworven en wordt gevraagd om 

de nieuwe overeenkomst waarin de verloning van deze administratieve kracht is opgenomen, goed 
te keuren. Dit bedrag gaat eveneens van de inkomsten die Igemo genereert uit de opbrengsten 

van de wijkwerkcheques, waardoor het restsaldo binnen de clusters kleiner wordt. 
De gemeenten van de cluster Klein Brabant Vaartland zijn overeengekomen om een eventueel 
positief saldo te verdelen over de gemeenten van de cluster Klein Brabant Vaartland. Binnen de 
maand na afrekening van het kwartaal door Igemo wordt het saldo verdeeld in verhouding met het 
aantal uitbetaalde cheques per gemeente voor het betreffende kwartaal en dit ter compensatie van 
de inzet van de trajectbemiddelaars, die vanuit de gemeenten worden toegevoegd aan de werking 
van Igemo (zie financiële afspraken in bijlage).   

 

Juridische grond 

 Vlaams regeerakkoord 2014-2019 
 decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde 

staatshervorming (Wijk-werkendecreet) van 7 juli 2017 en bijhorende  
o Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet betreffende wijkwerk en 

diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming – VR 2017 1306 

DOC.0574/3 
o Principiële goedkeuring door de Vlaamse regering van het besluit betreffende 

wijkwerken – VR 2017 0707 DOC.0712/1BIS en 2BIS 
 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende wijk-werken van 29 september 2017 – 

VR2017 2909 DOC.950/2 
 

Adviezen - argumenten 

Het College van Burgemeester en schepenen, alsook de afdeling welzijn adviseren positief om de 
samenwerkingsovereenkomst goed te keuren en de bijkomende financiële afspraken dat een 
positief saldo van de cluster kan besteed worden aan de gemeenten binnen de cluster als 
compensatie voor de prestaties van de trajectbegeleider, die in dienst genomen is van de 
gemeente. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

De wijkwerking van Igemo wordt financieel volledig gedekt door de inkomsten van de 
wijkwerkcheques.  

De gemeenten van de cluster KBV zijn overeengekomen om een eventueel positief saldo te 
verdelen over de gemeenten van de cluster KBV. Binnen de maand na afrekening van het kwartaal 
door Igemo wordt het saldo verdeeld in verhouding met het aantal uitbetaalde cheques per 
gemeente voor het betreffende kwartaal en dit ter compensatie van de inzet van de 

trajectbemiddelaars, die vanuit de gemeenten worden toegevoegd aan de werking van Igemo.   
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit :  
 
Artikel 1 : zijn goedkeuring te hechten aan de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met 

Igemo met betrekking tot de organisatie van de wijkwerking in Willebroek zoals vastgelegd in 
bijlage bij dit besluit. 
 
Artikel 2 : zijn goedkeuring te hechten aan de financiële afspraken van de gemeenten van de 
cluster Klein Brabant Vaarland om een eventueel positief saldo te verdelen over de gemeenten van 
de cluster Klein Brabant in verhouding met het aantal uitbetaalde cheques per gemeente en 
volgens de modaliteiten zoals opgenomen in bijlage dit ter compensatie van de inzet van de 

trajectbemiddelaars, die vanuit de gemeenten worden toegevoegd aan de werking van Igemo. 
 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

16. Bijkomende punten 

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

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

Verkeerssluizen die de bal misslaan. 
 
Sinds enkele maanden zijn de diverse “verkeerssluizen”, die het ongewenst zwaar verkeer uit de 

dorpskernen van onze gemeente moeten weren, actief. 
Voor zover wij konden vernemen missen die evenwel compleet hun doel; vrachtwagens met een 
buitenlandse nummerplaat die de regels niet respecteren kunnen door de GAS-ambtenaar niet 

worden vervolgd omwille van het ontbreken van de noodzakelijke gegevens om een gasboete op te 
stellen (dossierkosten worden evenwel aangerekend). 
Enkel vrachtwagens met een Belgische nummerplaat kunnen bijgevolg tegen de lamp lopen. Onder 

hen blijkbaar nogal wat lokale zelfstandigen en bedrijven. 
a. Klopt deze info? 
b. Is dat de bedoeling van deze verkeerssluizen? 
c. Zo niet, hoe wil men dan dit systeem aanpassen zodat de echte “overtreders” kunnen 

gepakt worden? 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 

 
De info die u weergeeft klopt niet en vergeet u snel wat u zelf mee beslist en 
goedgekeurd hebt op deze gemeenteraad in februari 2018. 
Volgens u missen de vrachtwagensluizen compleet hun doel. Ik stel vast dat er sinds 
04/09 tem 21/11 al 832 GAS boetes zijn geschreven, waarvan er tot op heden slechts 
een tiental zijn geschrapt na verweer. DWZ dat er 822 vrachtwagens een 

verkeersovertreding maakten, ze zijn onterecht door de vrachtwagensluizen gereden. 

Vrachtwagens die geen bestemmingsverkeer zijn om te leveren in de woonzones, 
hiervoor werden ze dan ook gesanctioneerd. Mijn inziens is dit toch heel er relevant. 
Mogelijk zijn er chauffeurs die meer dan één keer deze overtreding begaan hebben, maar 
de meesten stoten zich normaal  toch maar een keer aan dezelfde steen.  
 
Om van een tendens te kunnen spreken, zijn de cijfers nog niet over een voldoende lange 

periode gespreid, maar de laatste cijfers geven toch aan dat het aantal in een 
onvolledige maand november al sterk dalend is, wat positief is en uiteindelijk de 
bedoeling is.  
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Het is namelijk niet onze bedoeling om veel inkomsten hiervan te genereren, maar wel 

om het aantal doorgaande vrachtwagens sterk te doen dalen in de zones van de 
vrachtwagensluizen en de overlast voor onze inwoners te doen afnemen en de 
verkeersveiligheid te verhogen. Economische ontwikkeling verzoenen met de 
leefbaarheid in onze gemeente, dat moet het doel zijn. 

 
Wat betreft de vrachtwagens met een buitenlandse nummerplaat wisten wij van bij 
aanvang dat we dit via dit systeem niet konden beboeten. U hebt trouwens de Bijzondere 
Politieverordening inzake de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en 
voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met 
automatisch werkende toestellen van de gemeente Willebroek, goedgekeurd, unaniem 
nog wel, op de GR van 27/02/2018. 

 
Dat we de buitenlandse vrachtwagens niet kunnen vervolgen, is geen uitwisseling is 
tussen België en andere landen omtrent. Met NL en FR is er wel een uitwisselingsakkoord 
voor de gegevens van de DIV, maar dan wel specifiek wat betreft een lijst van 8 
verkeersovertredingen waar de overtreding op de C3 met tonnagebeperking niet is in 

opgenomen. De huidige wetgeving verplicht ons echter om de overtredingen op de 

digitale vrachtwagensluizen te vervolgen middels het verkeersbord C3. 
 
Dat de gegevens van die buitenlandse vrachtwagens aan de GASAM worden overgemaakt 
en door hem niet kunnen vervolgd worden, maar dat er wel dossierkosten worden 
aangerekend, is je reinste onzin. De buitenlandse nummerplaten worden door de politie 
verworpen bij het controleren van de foto’s en vertrekken dan ook niet naar de GASAM 
waardoor er dus ook zeker geen dossierkosten worden aangerekend. 

 
Dat bij de Belgische nummerplaten ook plaatselijke handelaars en bedrijven zijn, dat is 
correct. U moet weten dat wij een pioniersrol vervullen op dit gebied daar wij de eerste 
gemeente zijn waar dit systeem van digitale vrachtwagensluizen op deze wijze  in voege 
is gegaan. Om die reden heeft de uitwerking van het reglement ook iets langer dan 
voorzien op zich laten wachten, omdat we zeker moesten zijn dat het juridisch sluitend 
was en we geen referentiepunten hadden in andere gemeenten. 

Om nu in dat reglement een algemene uitzondering te gaan maken voor WB 

vrachtwagens, dat moet u toch zelf begrijpen dat dit niet kan. Op die manier zouden we 
het reglement compleet ondergraven en zou dit bij de eerste juridische discussie 
onderuit gehaald worden. Wel zijn er ‘White Lists’ waar bepaalde bedrijven kunnen in 
opgenomen worden, ik denk daarbij aan de bedrijven op de Tisseltsesteenweg en de J De 
Blockstraat die geen ontsluiting hebben via de Westdijk en die verplicht worden om de 

via de Baeckelmansstraat richting Brielen te rijden. Voor andere specifieke gevallen kan 
er geen uitzondering gemaakt worden. Ikzelf heb tijdens enkele vergaderingen 
aangedrongen om bepaalde ondernemers toch in de ‘white list’ te kunnen zetten, maar 
heb na het horen van de toelichting van de specialisten, moeten toegeven dat we ons 
hiermee op zeer glad ijs zouden begeven en dat deze ondernemers dus best niet konden 
opgenomen worden in de white lists. 
Wij hebben echter een voldoende ruime communicatie gevoerd in alle media en er is ook 

een folder bedeeld in heel Willebroek, waardoor niemand in Willebroek kan zeggen dat 
hij hier niet van op de hoogte was, daar dit gegeven ook richting werkgevers- en 
middenstandsorganisaties is gestuurd en men hierover aan menige toog zal gesproken 
hebben. 
 

Doen we dan niets richting de buitenlandse vrachtwagens? Toch wel! We blijven inzetten 
op de communicatie met bedrijven. Ook de repressieve controles die de laatste jaren 

werden gevoerd, gaan verder. Meer nog, door de digitale gegevens van de 
vrachtwagensluizen kan men goed zien wanneer er piekmomenten zijn waarop deze 
buitenlandse vrachtwagens in een bepaalde sluis passeren. Hiermee kunnen de controles 
en acties beter en gerichter uitgevoerd worden om de overtreders te beboeten met het 
doel om hen hun slechte manieren af te leren. Hieromtrent werden in september en 
oktober door de verkeersdienst van de Politie 36 PV ‘s opgesteld met onmiddellijke 

inning. 
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We evalueren het gegeven van deze vrachtwagensluizen permanent met als gevolg dat 

er intussen beslist werd om nog op volgende plaatsen bijkomende ANPR camera’s te 
plaatsen: 

 Fabriekstraat om het verkeer richting V. Dumonlaan te kunnen detecteren  

 Appeldonkstraat  

 Breendonkstraat  

 Centrum Blaasveld om het afslaand verkeer naar de Bezelaerstraat dat richting 
Broekstraat/Heindonksesteenweg rijdt te detecteren  

 
Ik stel dus vast dat het werk zeker nog niet voltooid is, het zou nogal straf zijn na amper 
drie maanden, maar dat er al wel performante resultaten in de handhaving geboekt zijn 
die aangeven dat deze vrachtwagensluizen zeker nodig zijn en hun nut al zeker bewezen 
hebben. 
 
Raadslid De Laet: ”We weten wat we gestemd hebben, maar we hebben toen ook 

dezelfde opmerkingen gemaakt. U geeft aan dat er 832 Gas boetes uitgeschreven zijn. 
Kan u ons de cijfers bezorgen hoeveel van die 832 boetes voor Willebroekenaars waren ? 

U vraagt zich af van welke kanalen wij onze informatie halen ? Wel ik wil u zeer duidelijk 
maken dat die kanalen niet vanuit de organisatie komen, maar vanuit diverse bedrijven 
en lokale handelaars zelf.  Dus als je dat varken wil wassen, zal je het daar moeten 
zoeken.  
U geeft aan dat er geen enkele buitenlandse nummerplaat kan beboet worden, maar die 

maken wel hits. Kan u ons dan de cijfers bezorgen hoeveel buitenlandse hits er waren 
tot nu toe? 
 
 
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) 
 

Een mondaine jachthaven in het centrum van Willebroek? 
 

Tijdens de laatste week van de verkiezingscampagne lanceerde de grootste politieke beleidspartij – 

N-VA -  het op z’n minst verrassende idee om op de markt van Willebroek een groot 
insteekdok/jachthaven te maken. Een vreemd idee omdat het de onteigening van een groot stuk 

van het centrum van de gemeente impliceert. De reacties van een aantal andere politieke partijen 
– onder wie Open VLD, huidige en toekomstige coalitiepartner – vernietigend. N-VA blijft dit plan 
evenwel verdedigen. 
We zijn nu ondertussen ruim anderhalve maand verder en dit plan heeft – zeer terecht – heel wat 
onrust veroorzaakt bij de inwoners van onder andere de Nonnenvijverstraat, de Kloosterstraat, de 
Groene Laan en de markt. Zij vragen zich terecht af wat dergelijke uitlatingen betekenen voor de 
toekomstige waarde van hun woning/appartement/handelszaak … 

 
Eén vraag: kan de huidige beleidsploeg – die ook de toekomstige beleidsploeg is – duidelijkheid 

verschaffen over de zin/onzin van dit in het kader van de verkiezingscampagne gelanceerde idee? 

 
 

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

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

PLANNEN VAN EEN JACHTHAVEN? 
 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen publiceerde de gemeentelijke administratie een 

inspiratienota met toekomstperspectieven voor onze gemeente. In de bijlagen vonden we onder 
meer de documenten van de brainstorm die onder het gemeentepersoneel was gehouden. Een van 
de ideeën was ‘Een tunnel onder het kanaal’, waar we bij noteerden: ‘Zot, maar niet gek’. 

 
In die inspiratienota werd ook aangegeven dat we op zoek moesten naar een ‘Inique selling 
proposition’ voor ons handelscentrum. N-VA Willebroek greep deze queeste blijkbaar aan om ook 

met een zot idee te komen: een jachthaven in het centrum van onze gemeente. Dat idee de laatste 
week voor de verkiezingen lanceren zonder de impact ervan in te schatten, dat maakt het ook gek.  
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Want, eerst en vooral is er de vraag of het N-VA – en dus bij uitbreiding het de hele bestuursploeg 

van onze gemeente – ernst is met deze plannen? Of was het maar een schot voor de boeg om ook 
op beleidsniveau een brainstorm te houden? Indien dat laatste het geval is, dan was het echter wel 
raak voor de bewoners van de getroffen wijk. Zij zien de waarde van hun huis meteen 
gedevalueerd worden, alleen al door het lanceren van dit idee. Indien het N-VA (en bij uitbreiding 

het hele bestuur) wel ernst is, dan moet er toch een plan van aanpak zijn om de getroffen 
bewoners de waarde van hun huis te garanderen.  
 
Voor Groen Willebroek is het alvast kristalhelder dat een gemeente die met toenemende en hoge 
kinderarmoede heeft te kampen en die meteen een vernieuwing van het handelscentrum nodig 
heeft, andere katten te geselen heeft dan het bedenken van prestigieuze projecten die ten 
vroegste over twintig jaar kunnen worden gerealiseerd.  

Als er al op langere termijn moet worden gedacht, dan zouden we eerder denken dat een echt 
Klimaatplan aan de orde is en niet een plan dat klimaatverandering verder in de hand werkt.  
 
Onze vragen zijn dan ook pertinent:  
 

1. Is het plan van een jachthaven in het centrum van onze gemeente voor N-VA ernst en zal dit 

dan in het nieuwe beleidsplan worden opgenomen?  
2. Wat is het standpunt van de coalitiepartners CD&V en Open VLD ten aanzien van dit plan?  
3. Indien dit slechts een idee was om de brainstorm voor ons handelscentrum op gang te brengen, 
kunnen de buurtbewoners dan meteen worden gerustgesteld met het bericht dan de jachthaven er 
niet zal komen?  

 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 
De gemeentemonitor en het tevredenheidsonderzoek daarin geeft weer dat de 
Willebroekenaar NIET fier is op ons centrum en dat straalt ook af op heel de gemeente. 

Het N-VA verkiezingsprogramma heeft een beeld weergegeven van wat de 
mogelijkheden zijn voor een centrumvernieuwing in onze gemeente.  

De N-VA wil daar iets aan doen, zonder lapmiddeltjes en zonder een likje verf op de 

gevels, we moeten dat durven zeggen en geen verstoppertje spelen.  

We hebben begrip voor de ongerustheid die er momenteel heerst. Vandaag moeten we 

zeggen dat er niks beslist is en het ruimtelijk beleid nog moet uitgeschreven worden. 
(Politiek) Verzet tegen een centrumproject is erg voorbarig en er is momenteel geen 
dialoog met de Willebroekenaar.  De ideeën voor een centrumvernieuwing moeten 
rijpen.  Het gaat niet om bootjes maar om wonen en leefbaarheid in een aangename 
centrumomgeving.  Wonen met een mix van woonmogelijkheden waarbij niemand erop 
achteruit gaat.  Indien er voor een centrumproject sprake komt van herhuisvesting zal 

het voor de N-VA een voorwaarde zijn dat dit op een kwaliteitsvolle manier moet 
gebeuren. 

Het idee voor een totaal nieuwe beleving en een totaal nieuw uitzicht met water in het 

centrum heeft het debat bij voor- en tegenstanders over de mogelijkheden al 
blootgelegd. Een centrumhaven is voor het N-VA programma een kwaliteitsvol 
woonproject en één van de mogelijkheden voor een nieuw kloppend hart voor onze 

gemeente met groene accenten, met mooie woongelegenheden en ook een nieuwe 
aantrekkingspool voor nieuwe winkels en horeca aan het water, met meer bezoekers, 
nieuw toerisme en meer welvaart, …  

Willebroek heeft hoge nood aan een nieuwe centrumvisie die een positieve spiraal op 
gang trekt voor meerdere generaties Willebroekenaren én handelaars die hen terecht 
fier zal maken op hun gemeente.  

Het handelscentrum heeft meer dan ooit een nieuwe beleving nodig die nieuwe winkels 
en meer bezoekers aantrekt. Een plan van aanpak voor een centrumvernieuwing (die ook 

mee de motor moet zijn van nieuwe welvaart), een aanpak die zal zorgen voor een 
aantrekkelijke centrumbuurt en zorgen voor aangenaam wonen in een mooie en nieuwe 
centrumomgeving. 
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Participatie bij de besluitvorming moet kunnen leiden tot bepaalde keuzes, een 

draagvlak en een dialoog (die ontbreekt momenteel). Een gemeentelijke dialoog met de 
Willebroekenaar over de toekomst van onze gemeente en zal de ruimtelijke impact 
vooraf grondig getoetst worden aan de leefbaarheid en aan de draagkracht van de 
omgeving. De effecten op mens en leefmilieu moeten op een correcte manier in beeld 
worden gebracht. Waar nodig moet kwalitatieve herhuisvesting een voorwaarde zijn. 

Een kosten-batenanalyse moet ook de alternatieven onderzoeken, die eventueel 

resulteren in bijkomende voorwaarden. Alle ideeën en voorstellen worden, waar nodig, 
meegenomen bij de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) of 
een RUP-centrum om het centrumproject mee vorm en duidelijkheid te geven.  

Het gemeentebestuur zal haar keuzes uitdrukkelijk verantwoordt maken vanuit een 
langetermijnvisie met duidelijke ruimtelijke doelstellingen gebaseerd op het algemeen 
belang. Een ruimtelijk beleid dat inzet op aantrekkelijke buurten, sociale voorzieningen, 
waaronder ook groen speelpleintje ter ondersteuning van de woonkwaliteit.  

Een ambitieus centrumproject zal onze gemeente en het centrum verder op de kaart 
zetten voor kwaliteitsvol wonen en leven nabij water en groen. De herwaardering van 
het centrum zal een belangrijke opwaardering zijn en meer welvaart realiseren voor de 
Willebroekenaar en de hele gemeente. 

Betreft het armoedebeleid: 
- Armoedebestrijding heeft welvaart nodig voor een structurele aanpak. 
- Sinds deze legislatuur wordt er een structureel armoedebeleid gevoerd, we breiden dit 

zelfs verder uit naar de noden van mensen en gezinnen,  zoals de uitbreiding van GO-
team (GezinsOndersteuning). 
- Meer welvaart geeft meer kansen voor armoedebestrijding. 
 
Raadslid De Laet vraagt wat het standpunt is van CD&V en Open VLD, aangezien dit niet 
gaat over beslist beleid maar over een verkiezingsslogan. 

 

Schepen Bradt: “Iedereen is akkoord dat er een vernieuwende infrastructuur nodig is. De 
blauwe as in onze gemeente is hier zeer belangrijk. Zo zijn wij voorstander van een 
wijziging van de Groene Laan met bijvoorbeeld een wandelboulevard.” 
 
Schepen Vanwelkenhuysen verwijst naar zijn opvolger en wat die hierover in de pers 
gezegd heeft.  

 
Raadslid De Laet vraagt het persoonlijk standpunt van schepen Vanwelkenhuysen, 
aangezien hij tot nader order nog steeds schepen is. 
 
Schepen Vanwelkenhuysen verduidelijkt zijn persoonlijk standpunt: “Dit is een 
verkiezingsvoorstel van 1 partij, maar persoonlijk ben ik tegen een jachthaven. Ik 
verwijs hiervoor ook naar een besluit van de Vlaamse overheid van 19/10). 

 
Raadslid De Laet stelt dat niemand er tegen is om het centrum te vernieuwen: 
“Burgemeester, u hebt hiervoor wel 6 jaar de tijd gehad. En daarvoor was u ook nog 
schepen van openbare werken. U hebt in die 6 jaar geen visie gegeven over het centrum 

en dan kom je 1 week voor de verkiezingen plots met een visie naar boven. Een idee, dat 
20 jaar nodig heeft, maar onmiddellijk impact heeft op de bewoners. Je hebt gezegd dat 

je de intentie had om er een jachthaven te zetten en dat kan je nu niet meer 
terugnemen. Tenzij je nu zegt dat dit gewoon maar een verkiezingsstunt was. Want wie 
is vandaag zo zot om daar nog een huis te kopen? Bovendien weet je hoe moeilijk het is 
om te onteigenen. Kijk maar naar Willebroek Noord in volle industriezone, daar zijn we 
moeten stoppen. Kortom ik zou graag hebben dat je hier en nu zegt dat er geen 
jachthaven komt.” 
 

Raadslid Serrien: “Je valt van je stoel. Je gebruikt woorden als participatie, dialoog, 
samenspraak, maar je gooit dit voorstel als een bom op tafel. Wij vragen heel duidelijk 
een standpunt in te nemen dat dit enkel deel uitmaakte van een verkiezingscampagne.” 
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Burgemeester: “Verkiezing gaat inderdaad over missie en visie. Ook andere partijen 

maken beelden over hoe zij Willebroek willen zien. Voor ons was dit een middel om te 
laten zien dat we er niet komen met lapmiddelen, niet met gewoon een likje verf. Kijk 
maar naar onze subsidiepot voor het centrum. 0€ werd hiervoor aangevraagd. Wij 
zeggen inderdaad dat dit een mogelijkheid is. Maar we hebben ook gezegd dat we 

participatief te werk moeten gaan. Maar je moet wel je idee durven zeggen. Participatie 
zullen we doen en dat zal leiden tot bepaalde keuzes.” 
 
Raadslid De Laet: “Ik heb al gezegd dat men geen probleem heeft met een grondige 
diepgaande verandering. Daarom leggen we ook een motie voor aan de gemeenteraad en 
vragen we hierover de hoofdelijke stemming.” 
 

MOTIE met betrekking tot de mogelijke komst van een jachthavencomplex in 

het centrum van onze gemeente (Nonnenvijverstraat, Kloosterstraat, Groene 

Laan, het marktplein en de August Van Landeghemstraat). 

 

De gemeenteraad,  

 

Gehoord het antwoord van de diverse vertegenwoordigers van de huidige (en 

toekomstige) meerderheidsfracties in deze raad op de vraag van de sp.a en 

Groen fracties met betrekking tot de toekomstplannen van N-VA Willebroek, 

met betrekking tot de mogelijke ontwikkeling van een jachthavencomplex in het 

centrum van onze gemeente, zoals tijdens de voorbije verkiezingscampagne 

gelanceerd door die partij, vraagt het uittredend college van burgemeester en 

schepenen (dat bestaat uit dezelfde partijen die ook de volgende legislatuur 

zullen besturen) : 

 

- Uitdrukkelijk en ondubbelzinnig afstand te nemen van het door N-VA 

Willebroek in de voorbije verkiezingscampagne gelanceerde idee om op 

korte, middellange of lange termijn een jachthavencomplex te 

ontwikkelen in het centrum van Willebroek;  

 

- Dat idee bijgevolg ook niet op te nemen in het eerstvolgende beleidsplan;  

 

- Na te denken over een realistische herwaardering van het Willebroeks 

handelscentrum op korte en middellange termijn (aansluitend en in 

navolging van het project “Willebroek Morgen”) en op korte termijn te 

komen met een concreet plan van aanpak, dat door alle betrokkenen 

gedragen wordt; 

 

- Echte problemen zoals de toenemende en torenhoge kinderarmoede in 

onze gemeente prioritair aan te pakken. 

 
 
Voorzitter GR:” We gaan eerst stemmen of we de motie wel gaan stemmen of niet.” 

Na 3 stemmen (Kennes: ja, Ugurlu: ja en De Loof: nee) wordt de gemeenteraad 

geschorst. 
 
 
Na schorsing: 
Voorzitter GR:” We stemmen of we gaan stemmen over de motie:ja / nee. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



32 

RESULTAAT STEMMING 

 J N O J N O J N O 

          

Bevers Eddy  X        

Huyghe Tinneke   X       

Vanwelkenhuysen Frank   X       

Somers Ronny  X        

Ceurstemont Claudia  X        

Spiessens Luc  X        

Bradt Maaike   X       

Meeus Georges X         

De Laet Marc X         

Van Lerberghe Jan          

Oner Murat          

Reyntiens Griet X         

Eeraerts Kevin  X        

Eeraerts Michel  X        

Moens Anita X         

Kennes Rudi X         

Ugurlu Seney X         

Deloof Sofie  X        

Moerenhout Ronald   X       

De Smedt Dirk          

Van Aken Lars  X        

Hermans Irene  X        

Serrien Thierry X         

Steenackers Carla X         

Van kerckhoven Nick X         

De Wit Marina  X        

Voorzitter  X        

          

Totaal stemmen 9 11 4       

 
Motie wordt niet ontvankelijk verklaard. 
 
Raadslid Meeus: “Dit is de eerste keer in 36 jaar dat een stemming over een 
gemeentelijke aangelegenheid geweigerd wordt. 
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ICT 

17. Beslissing inzake het ontwerp van statutenwijziging van de 

dienstverlenende vereniging Cipal 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Beslissing inzake het ontwerp van statutenwijziging van de dienstverlenende vereniging Cipal. Als 

bijkomend punt ingediend omdat informatie desbetreffende, door afwezigheid Algemeen directeur 
laattijdig bij behandelend ambtenaar terecht kwam. 

 

Juridische grond 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna 

kortweg “Cipal dv”); 
 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 
43 inzake de werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna 
kortweg “DIS”); 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna kortweg “DLB”) en in 

het bijzonder op art. 605 van het DLB; 
 

Adviezen - argumenten 

Overwegende dat de statuten van Cipal dv dienen gewijzigd te worden om deze in 
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het DLB inzake (1) de samenstelling, wijze 
van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur en (2) inzake de afschaffing 

van het directiecomité als orgaan van dagelijks bestuur; 
 
Overwegende dat ook nog een beperkt aantal andere wijzigingen in de statuten doorgevoerd 
worden zoals uiteengezet in de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging; 
 
Overwegende dat hiertoe op vrijdag 14 december 2018 om 10.30 uur een buitengewone algemene 
vergadering van Cipal dv zal plaatsvinden; 

 
Gelet op de statuten van Cipal dv, zoals laatst gewijzigd op 15 december 2017, goedgekeurd bij 
besluit van 7 februari 2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur; 
 
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van Cipal dv, goedgekeurd door de raad van bestuur in 
zitting van 11 september 2018 en per aangetekend schrijven van 12 september 2018 aan de 
gemeente overgemaakt; 

 
Gelet op de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging; 

 
Overwegende dat artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene 
vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld 
ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake van hun raden die de 

oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectievelijke 
vertegenwoordigers op de algemene vergadering; 
 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal dv; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Nvt 
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Besluit: Unaniem 

Artikel 1: Maakt zich, na onderzoek van de bekomen documenten en de toelichtende nota bij 
het ontwerp van statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn met betrekking tot de hierna 
goedgekeurde artikelen eigen. 

 
Artikel 2: Keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten goed. 
 
Artikel 3:  Keurt de wijziging van artikel 36, §1 van de statuten goed. 
 
Artikel 4:  Keurt de wijziging van artikel 37 van de statuten goed. 
 

Artikel 5:  Keurt de invoeging van een nieuw artikel 49 in de statuten goed. 
 
Artikel 6:  Keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om deze in 
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten. 
 
Artikel 7: De vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering 

van Cipal dv van 14 december 2018, die bij afzonderlijke beslissing zal worden aangeduid, wordt 
gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen. 
 
Artikel 8: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal dv. 
 

 

18. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente 

op de Buitengewone Algemene Vergadering van de dienstverlenende 

vereniging Cipal van 14 december 2018 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de Buitengewone 
Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 14 december 2018. Als 
bijkomend punt ingediend omdat informatie desbetreffende, door afwezigheid Algemeen directeur 
laattijdig bij behandelend ambtenaar terecht kwam. 

 

Juridische grond 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna 
kortweg “Cipal ”); 
 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 

 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna kortweg “DLB”) en in 
het bijzonder op art. 605 van het DLB; 
 

Gelet op de statuten van Cipal; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van … [datum invullen] inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal; 
 
Gelet op de oproeping van 9 oktober 2018 tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Cipal 
van 14 december 2018 met de volgende agendapunten: 
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Adviezen - argumenten 

1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2019 met inbegrip van de 
te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie. 

2. Wijziging van de eerste zin van artikel 5 van de statuten om deze zin te vervangen door 
volgende zin: 

“De zetel van de vereniging is gevestigd te 2440 Geel, Gasthuisbos 4.” 
3. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het vijfde lid te vervangen door 

volgende tekst: 
“Behalve in (1) spoedgevallen, welke de raad van bestuur met twee derden van de geldig 
uitgebrachte stemmen vaststelt en waardoor de oproepingstermijn kan worden verkort tot 
minimaal 30 kalenderdagen, en (2) het geval waarvan sprake in artikel 37 van de statuten, 
wordt de bijeenroeping van de algemene vergadering uiterlijk vijfenveertig kalenderdagen 

voor haar zitting bij aangetekende brief of via een adequate digitale wijze van 
communicatie aan de deelnemers medegedeeld.” 
Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het zesde lid te schrappen. 

4. Wijziging aan artikel 37 van de statuten, om er het tweede lid te vervangen door volgende 
tekst: 

“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te 

beslissen, geldt een termijn van minimaal dertig kalenderdagen om een nieuwe algemene 
vergadering bijeen te roepen. Die vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over 
de punten die een tweede maal op de agenda voorkomen ongeacht het aantal 
vertegenwoordigde stemmen. De tekst van artikel 37 wordt in de tweede bijeenroeping 
vermeld.” 

5. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw artikel 49 in te voegen waarvan de tekst 
luidt als volgt: 

“Artikel 49. 
§1. Vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van bestuur naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn volgende wijzigingen van de statuten automatisch van 
toepassing: 

- in artikel 15, §1, eerste zin wordt het getal “tweeëntwintig” vervangen door “vijftien”; 
- in artikel 15, §1, eerste zin wordt tussen “de” en “deelnemers” het woord “gemeentelijke” 

ingevoegd; 

- in artikel 15, §1, eerste lid, wordt het getal “48” vervangen door “436” en achter het woord 

“decreet” de woorden “over het lokaal bestuur” toegevoegd; 
- aan artikel 15, §1, tweede lid wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt “Maximaal twee 

derden van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.” 
- in artikel 15, §2 worden de eerste en derde zin geschrapt; 
- in artikel 15 wordt §3 vervangen door volgende tekst: “Als de deelnemende gemeenten 

kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een gemeenteraad of van een 
districtsraad van een van de deelnemende gemeenten, maar van wie de deskundigheid 
over de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt die voordracht 
uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van 
bestuurder met de functie van werknemer van een deelnemend openbaar bestuur, vermeld 
in artikel 436, eerste lid, 8° van het decreet over het lokaal bestuur, niet van toepassing.”; 

- de tekst van artikel 15bis wordt vervangen door volgende tekst: 

“§1. Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste 
één door een deelnemer-gemeente aangewezen afgevaardigde die lid is met raadgevende 
stem. Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met 
raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan te wijzen, verkozen op een lijst waarvan 

geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester of schepenen, en 
deze aanwijzing voor te leggen aan de algemene vergadering die overgaat tot de 
samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden; 

§2. Indien slechts één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene 
vergadering akte van deze gemeenteraadsbeslissing en woont het aldus aangewezen lid 
vanaf dat ogenblik met raadgevende stem de zittingen van de raad van bestuur bij. 
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande paragraaf aangewezen 
lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel, 
heeft de gemeente die de oorspronkelijke aanwijzing heeft verricht, het recht onmiddellijk 

in de vervanging te voorzien bij gemeenteraadsbeslissing. Het aldus aangewezen lid wordt 
opgenomen in de eerstvolgende raad van bestuur en voltooit het mandaat van zijn 
voorganger. 
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§3. Indien meer dan één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene vergadering 

akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de aangewezen leden met 
raadgevende stem in afdalende volgorde als volgt: 
- in eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de gemeenten die niet 
vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op hun voordracht benoemd bestuurder; 

- in tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van stemmen door hun 
gemeenteraad aangewezen werden; 
- vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de meerderheid van 
de bestuurders; 

- - tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan het 
jongste aangewezen lid. 
Het eerste volgens deze rangorde aangewezen lid met raadgevende stem woont vanaf dat 

ogenblik de raad van bestuur bij. Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig deze 
paragraaf aangewezen lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald 
in § 3 van dit artikel, komt het opengevallen mandaat toe aan het aangewezen lid dat in de 
oorspronkelijk opgemaakte rangorde als best geplaatste daarvoor in aanmerking komt. Het 
aldus aangewezen lid woont vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij en 

voltooit het mandaat van zijn voorganger. 

§3. De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar. Het is 
hernieuwbaar. Het eindigt onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die overgaat tot 
de samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de 
gemeenteraden. 
§4. De bepalingen van artikel 17, §2 van de statuten zijn van toepassing op het lid van de 
raad van bestuur met raadgevende stem. Het lid met raadgevende stem wordt geacht 
ontslagnemend te zijn bij vrijwillig ontslag en bij afzetting waartoe wordt beslist door de 

gemeenteraad die hem heeft afgevaardigd.”  
- artikel 25 wordt geschrapt (afschaffing van het directiecomité); 
- in artikel 28 worden het zinsdeel “hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door 

het directiecomité als college” en de tekst “(casu quo directiecomité)” geschrapt; 
- in artikel 47, §2 wordt de laatste zin geschrapt. 

§2. Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te coördineren 
van zodra de wijzigingen bedoeld in voorgaande paragraaf plaatsvinden.” 

6. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met 

de genomen besluiten. 
7. Statutaire ontslagen en benoemingen. 
8. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten. 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 november 2018 tot goedkeuring van de 

agendapunten 2 tot en met 6 met betrekking tot het ontwerp van statutenwijziging van Cipal 
overeenkomstig het op 12 september 2018 aan de deelnemers verstuurde ontwerp; 
 
Gelet op de toelichtende nota bij de overige agendapunten 1, 7 en 8 van de Buitengewone 
Algemene Vergadering; 
 
Gelet op het voorstel van de Raad van Bestuur van Cipal; 

 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten 1, 7 en 8 
te weigeren; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Nvt. 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1: Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de 
agendapunten 1, 7 en 8 van de Buitengewone Algemene Vergadering van Cipal van 14 december 
2018, zoals overgemaakt per e-mail d.d. 10 oktober 2018, goedgekeurd. 
 
 

 
 
 
 



37 

Artikel 2: De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de Buitengewone 

Algemene Vergadering van Cipal van 14 december 2018 te handelen en te beslissen conform dit 
besluit. Indien de algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien de 
algemene vergadering om welke reden dan ook zouden worden verdaagd, dan blijft de 
gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering 

met dezelfde agenda. 
 
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

 

Nick Van kerckhoven (raadslid, sp.a) verlaat de zitting. 

Ondersteunende diensten 

HRM 

19. Waarneming functie algemeen directeur 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Herman Bauwens, algemeen directeur, is afwezig wegens ziekte sinds 3 juli 2018. 

 

Feiten en context 

De afwezigheid werd ondertussen al verlengd tot en met 31 december 2018. 
Op 31 oktober 2018 werd een periode van 120 dagen vastgesteld. 
Dirk Blommaert, afdelingshoofd ondersteunende diensten, nam tijdens de afwezigheid van Herman 

Bauwens het ambt van algemeen directeur waar. 

 

Juridische grond 

Gemeentedecreet artikel 43 § 2 (dagelijks personeelsbeheer). 
Besluit van de gemeenteraad van 2 juni 2015 (02) m.b.t. de delegatie van bevoegdheden. 

Gemeentedecreet artikel 8& betreffende de waarneming bij afwezigheid van de algemeen 
directeur.  

Rechtspositieregeling, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 december 2008, artikel 
195 en volgende. 
Decreet Lokaal Bestuur 22 december 2017. 

 

Adviezen - argumenten 

De gemeenteraad dient na 120 dagen een waarnemend algemeen directeur aan te stellen. 
 

Om de continuïteit van de werking van de organisatie en de dienstverlening te garanderen dient er 
ook voorzien te worden in een vervanging van de waarnemend algemeen directeur bij dienst 
afwezigheid. De handtekeningbevoegdheid moet voor de periode van afwezigheid gedelegeerd 
kunnen worden. 
 
Er wordt voorgesteld volgende MAT-leden hiervoor aan te duiden: 

- Veerle Van den Bossche 
- Tom Pintens 
- Michel Glorie 
- Rudy De Schouwer 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit Dirk Blommaert aan te stellen als waarnemend algemeen directeur. De 

reeds toegekende waarnemingstoelage blijft geldig voor de duur van de waarneming. 
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Bij afwezigheid van Dirk Blommaert kunnen volgende leden van het managementteam aangeduid 
worden hem te vervangen: 

- Veerle Van den Bossche  
- Tom Pintens 

- Michel Glorie 
- Rudy De Schouwer. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Waarnemend Algemeen Directeur Voorzitter 


