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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 28 november 2017  

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, Murat Oner, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, Anita Moens, 
Rudi Kennes, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Ronald Moerenhout, Lars Van 
Aken, Thierry Serrien, Irena Hermans, Marina De Wit, raadsleden. 
 
Herman Bauwens, secretaris 
 
Afwezig verontschuldigd: Reinilde Van Moer, ocmw-voorzitter. 
 
Griet Reyntiens, Herman Moeremans, Dirk De Smedt, Carla Steenackers, 
raadsleden 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 24 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen. 
 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Ontslag van een raadslid 
2. Verkiesbaarheid - Eedaflegging - Aanstelling van een gemeenteraadslid 
3. Notulen vorige vergadering 
4. Rangorde van de gemeenteraad 
5. Vervanging raadslid in vergaderingen van intergemeentelijke samenwerkingen 

ICT 

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

7. Buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 15 
december 2017: aanwijzing en de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
van de gemeente 

Facility 

8. Digitalisering dossiers grondgebiedzaken organisatie Willebroek - wijze van gunnen : 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 

9. Leveren van koffie en het gratis ter beschikking stellen van koffiezetapparaten - wijze van 
gunnen : openbare procedure - - Goedkeuring principe, lastvoorwaarden en gunningswijze 
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Financiën 

10. Retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van 
verblijfsvergunningen, zijnde het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - 
tijdelijk verblijf 

11. FINILEK - Buitengewone Algemene Vergadering 15 december 2017 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

12. PIDPA - Buitengewone Algemene Vergadering - 18 december 2017 
13. Integan - Algemene Vergadering van de aandeelhouders - 15 december 2017 
14. Ontwerpdossier wegenis- en rioleringswerken J. De Blockstraat 

Milieudienst 

15. IVAREM - Buitengewone Algemene Vergadering 15 december 2017 
16. IGEMO - Buitengewone Algemene Vergadering 15 december 2017 
17. IVERLEK - Algemene Vergadering in buitengewone zitting 15 december 2017 

Ruimtelijke ordening 

18. Vastleggen nieuwe wegenis B2017/0131 

IVA Innova 

19. Aankoop autobergplaats binnengebied Schoolweg 
20. Aankoop weiland vallei van de Zwarte Beek Blaasveld 

Leven en reizen 

Burgerteam 

21. PONTES - Gewone algemene vergadering 20 december 2017 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

22. Politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in 
publiek toegankelijke inrichtingen 

23. Politiezone. Goedkeuring van de gemeentelijke dotatie inzake exploitatie en investering 
2018 aan de politiezone 

24. Goedkeuring van dotatie dienstjaar 2018 aan Hulpverleningszone Rivierenland 
 
 
 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punt 25 werd hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen. 
 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

25. Bijkomende punten 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Ontslag van een raadslid 

 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Bij de vergadering van de gemeenteraad op 2 januari 2013 werd de heer Herman Moeremans, voor 
de N-VA fractie, aangesteld als gemeenteraadslid van de gemeente Willebroek. 
 
 
Feiten en context 
 
Met een mail van 31 oktober 2017 laat de heer Herman Moeremans weten dat hij zijn ontslag 
aanbiedt als gemeenteraadslid. 
 
 
Juridische grond 
 
Gemeentedecreet artikel 15 
Kiesdecreet van 8 juli 2011 artikel 58 

Besluit: 

De raad neemt akte van het ontslag van de heer Herman Moeremans, als gemeenteraadslid van de 
gemeente Willebroek 
 
De burgemeester onderstreept de verdiensten van het raadslid en wenst hem veel beterschap 
toe. 

 

 

2. Verkiesbaarheid - Eedaflegging - Aanstelling van een gemeenteraadslid 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Heden heeft de gemeenteraad akte genomen van het ontslag van het mandaat van het raadslid Herman 
Moeremans en dient in de vervanging te voorzien. 
 
 
Feiten en context 
 
Het gemeenteraadslid wiens ontslag is vastgesteld wordt vervangen door de opvolger die wordt aangewezen 
overeenkomstig de Gemeentekieswet. 
 
Het eerstvolgende in aanmerking komende plaatsvervangende gemeenteraadslid op de lijst waartoe de heer 
Herman Moeremans behoorde is mevrouw Marina De Wit, Kasteelstraat 57 te 2830 Willebroek.  
 
Zij wenst het mandaat dat vrijkomt op te nemen (zie brief in bijlage). 
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De verkiezing als opvolgend raadslid van Marina De Wit werd goedgekeurd door de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen voor de provincie Antwerpen op 19 december 2012. 
Mevrouw Marina De Wit beantwoordt nog steeds aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. 
 
Met het bericht van 6 november 2017 bevestigde mevrouw Marina De Wit dat zij haar mandaat zou opnemen. 
 
 
Juridische grond 
 
Artikel 16 van het gemeentedecreet. 
 
 
Adviezen 
 
Mevrouw Marina De Wit zal ook in de Raadscommissie Intergemeentelijke Samenwerking en Beleidsplanning 
zetelen. 
 
Mevrouw Marina De Wit – na onderzoek van de geloofsbrieven - wordt uitgenodigd tot het afleggen van de 
eed “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Geen. 
 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit :  

Artikel 1 :  
Na onderzoek van de geloofsbrieven – mevrouw Marina De Wit als gemeenteraadslid te beëdigen. 
 
Artikel 2 : 
Mevrouw Marina De Wit zal deel uitmaken van de Raadscommissie Intergemeentelijke Samenwerking 
en Beleidsplanning. 

 
 

3. Notulen vorige vergadering 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
26 september 2017. 

 
 

4. Rangorde van de gemeenteraad 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In zitting van de gemeenteraad van 29 augustus 2017 werd de rangorde van de gemeenteraad vastgesteld 
naar aanleiding van wijzigingen in de samenstelling van de gemeenteraad. 
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Feiten en context 
 
Door het ontslag van raadslid Herman Moeremans en de beëdiging van de eerstvolgende plaatsvervanger 
mevrouw Marina De Wit dient de rangorde te worden aangepast. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
De rangorde van de gemeenteraad dient opnieuw te worden vastgesteld. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Geen 
 
 
Juridische grond 
 
Gemeentedecreet artikel 8 §4 (vervanging voorzitter), 50 §2 (vervanging schepen) en artikel 125 derde lid van 
de nieuwe gemeentewet (vervanging ambtenaar burgerlijke stand). 
 

Besluit: 

De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld als volgt : 
 

 Naam en voornaam Hoedanigheid Anciënniteit Stemmen Lijst 

1 Bevers Eddy Burgemeester 08.01.2001 2.257 N-VA 

2 Huyghe Tinneke Schepen 02.01.2007 542 CD&V 

3 Van Welkenhuysen Frank Schepen 02.01.2013 147 Open VLD 

4 Somers Ronny Schepen 02.01.2007 437 N-VA 

5 Ceurstemont Claudia Schepen 02.01.2013 365 N-VA 

6 Spiessens Luc Schepen 02.01.2007 335 N-VA 

7 Bradt Maaike Schepen 22.05.2007 450 CD&V 

8 Meeus Georges Raadslid 11.01.1983 308 sp.a 

9 De Laet Marc Raadslid 01.01.1995 2.183 sp.a 

10 Van Lerberghe Jan Raadslid 08.01.2001 784 sp.a 

11 Oner Murat Raadslid 02.01.2007 779 sp.a 

12 Reyntiens Griet Raadslid 02.01.2007 694 sp.a 

13 Eeraerts Kevin Raadslid 02.01.2007 508 Onafhankelijk 

14 Eeraerts Michel Raadslid 02.01.2007 279 N-VA 

15 Moens Anita Raadslid 27.01.2009 233 sp.a 

16 Kennes Rudi Raadslid 02.01.2013 489 sp.a 

17 Ugurlu Seney Raadslid 02.01.2013 269 N-VA 

18 Deloof Sofie Raadslid 02.01.2013 218 N-VA 

19 Moerenhout Ronald Raadslid 02.01.2013 181 CD&V 

20 De Smedt Dirk Raadslid 02.01.2013 162 Vlaams Belang 

21 Van Aken Lars Raadslid 21.05.2013 208 N-VA 

22 Hermans Irena Raadslid 27.01.2015 204 N-VA 

23 Serrien Thierry Raadslid 23.08.2016  98 Groen 

24 Steenackers Carla Raadslid 21.02.2017 170 sp.a 

25 Van kerckhoven Nick Raadslid 29.08.2017 128 sp.a 

26 De Wit Marina Raadslid 28.11.2017 191 N-VA 

27 Moens Eddy Voorzitter 27.01.2009 322 N-VA 
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5. Vervanging raadslid in vergaderingen van intergemeentelijke samenwerkingen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Bij besluit van de gemeenteraad van 29 januari 2013 werd de heer Herman Moeremans aangesteld, 
voor de duur van de volledige legislatuur, als vertegenwoordiger en/of plaatsvervanger op de 
algemene vergaderingen van de volgende intergemeentelijke samenwerkingen :  
 
IGEMO : vertegenwoordiger 
IVAREM : plaatsvervanger 
Kleine Landeigendom Mechelen en omstreken : plaatsvervanger 
 
Bij besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2015 werd de heer Herman Moeremans aangesteld, 
voor de duur van de volledige legislatuur, als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van 
LOGO Mechelen.  
 

Feiten en context 

Door het ontslag van de heer Herman Moeremans is het noodzakelijk in de vervanging te voorzien. 
 

Juridische grond 

IGEMO : het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 21 van 
de statuten van IGEMO. 
IVAREM : de statuten van IVAREM. 
Kleine Landeigendom Mechelen en omstreken : gemeentedecreet en de statuten van de sociale 
huisvestingsmaatschappij. 
LOGO Mechelen : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Logo’s van 30 januari 2009. 
 

Adviezen - argumenten 

Gezien de heer Herman Moeremans door mevrouw Marina De Wit als raadslid wordt vervangen, kan 
zij ook als vertegenwoordiger en/of plaatsvervanger worden aangeduid. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit om mevrouw Marina De Wit aan te duiden als vervanger van de heer 
Herman Moeremans in de algemene vergaderingen van : 

- IGEMO als vertegenwoordiger,  
- IVAREM als plaatsvervanger,  
- Kleine Landeigendom Mechelen en omstreken als plaatsvervanger  
- Logo Mechelen als vertegenwoordiger. 

 
 

ICT 
 
Voor de behandeling van het agendapunt vraagt de voorzitter aan de raadsleden of de punten 
die betrekking hebben op de intergemeentelijke samenwerking (6,7,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  en 
21) tesamen kunnen worden behandeld en gezamenlijk kunnen worden gestemd.  
De raadsleden gaan daar unaniem mee akkoord. 
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6. Beslissing inzake het ontwerp van statutenwijziging van de dienstverlenende vereniging 
Cipal 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Op 15 december 2017 organiseert Cipal dv haar tweede Algemene Vergadering van 2017. Op deze 
Algemene Vergadering worden er een aantal wijzigingen aan de statuten van Cipal dv geagendeerd. 
Volgens de statuten van Cipal dv moeten alle vennoten 90 dagen voor de Algemene Vergadering 
hiervan ingelicht worden.  
 

Juridische grond 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna 
kortweg “Cipal”); 
 
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 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005 
(B.S. 17 juni 2016, hierna “het wijzigingsdecreet” genoemd); 
 
Overwegende dat de statuten van Cipal dienen gewijzigd te worden om deze in overeenstemming te 
brengen met de bepalingen van het wijzigingsdecreet; 
 
Overwegende dat ook nog een aantal andere wijzigingen in de statuten doorgevoerd worden zoals 
uiteengezet in de toelichtende nota; 
 
Overwegende dat hiertoe op vrijdag 15 december 2017 om 10.30 uur een buitengewone algemene 
vergadering van Cipal zal plaatsvinden; 
 

Adviezen - argumenten 

Gelet op de statuten van Cipal, zoals laatst gewijzigd op 13 december 2013, goedgekeurd bij besluit 
van 25 maart 2014  van de Vlaamse regering; 
 
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van Cipal, goedgekeurd door de raad van bestuur van 
Cipal in zitting van 12 september 2017 en per aangetekend schrijven van 13  september 2017 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; 
 
Na beraadslaging en stemming; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Nvt 

 



8 

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 1 van de statuten goed. 
 
Artikel 3:  Keurt de wijziging van artikel 2, eerste lid van de statuten goed. 
 
Artikel 4:  Keurt de wijziging van artikel 4bis, §2 van de statuten goed. 
 
Artikel 5: Keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten goed. 
 
Artikel 6:  Keurt de wijziging van artikel 7 van de statuten goed. 
 
Artikel 7:  Keurt de wijziging van artikel 9, eerste en tweede lid van de statuten goed. 
 
Artikel 8:  Keurt de wijziging van artikel 13 van de statuten goed. 
 
Artikel 9:  Keurt de wijziging van artikel 15 van de statuten goed. 
 
Artikel 10:  Keurt de wijziging van artikel 16, §2 van de statuten goed. 
 
Artikel 11:  Keurt de opheffing van artikel 25bis van de statuten goed. 
 
Artikel 12: Keurt de wijziging van artikel 36, §1 van de statuten goed. 
 
Artikel 13:  Keurt de invoeging van een nieuw hoofdstuk VI in de statuten goed. 
 
Artikel 14:  Keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om deze in 
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten. 
 
Artikel 15: De vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering 
van Cipal van 15 december 2017, die bij afzonderlijke beslissing zal worden aangeduid, wordt 
gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen. 
 
Artikel 16: 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. 
 

 

7. Buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 15 
december 2017: aanwijzing en de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
van de gemeente 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Betreft: beslissing inzake de aanwijzing en de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging 
CIPAL van 15 december 2017  

 

Feiten en context 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL (hierna 
kortweg “CIPAL”); 
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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 de statuten van CIPAL; 
 
Overwegende dat artikel 35 van de statuten van CIPAL bepaalt dat de benoemingsprocedure met de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering; 
 
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van CIPAL die plaatsvindt op vrijdag 15 december 
2017 om 10.30 uur in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal, waarbij tevens 
de mogelijkheid geboden wordt om de algemene vergadering op afstand bij te wonen via 
videoconferencing in het seminariecentrum Aula Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 947; 
 

Adviezen - argumenten 

Gelet op de oproepingsbrief van 10 oktober 2017 met de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van 15 december 2017 die volgende agendapunten bevat: 
 
1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2018 met inbegrip van de te 

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie. 
2. Wijziging van de naam van de vereniging “CIPAL” naar “Cipal” en bijgevolg wijziging van 

artikel 1 van de statuten. 
3. Verplaatsing van de zetel naar 2440 Geel, Winkelom 4 en bijgevolg wijziging van de eerste zin 

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

volgende zin: 
“Naast gemeenten en provincies kunnen uitsluitend aan de vereniging deelnemen: autonome 
gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en hun verenigingen, in zoverre die 
uitsluitend uit openbare rechtspersonen bestaan, en andere samenwerkingsverbanden, opgericht 
volgens de bepalingen van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking (hierna aangeduid als "het decreet"), politiezones, hulpverleningszones, alsook elke 
andere persoon waarvan de deelname decretaal is toegestaan.” 
5. Wijziging aan artikel 4bis van de statuten, om er §2 te vervangen door volgende tekst: 
“§2. De vereniging kan overeenkomstig de ter zake geldende decretale voorschriften in eigen 
naam en voor eigen rekening overgaan tot de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de 
verwezenlijking van haar doelstellingen.” 
6. Wijziging van artikel 7 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende tekst: 
“De toetreding van een nieuwe deelnemer is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van 
het daartoe bevoegde orgaan, dat in het geval van gemeenten of provincies wordt genomen op basis 
van een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate er zich verschillende beheersvormen reëel 
aanbieden. Een toetredingsbeslissing kan niet genomen worden in de loop van het jaar waarin 
verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. 
Deze beslissing dient door de algemene vergadering van de vereniging te worden aanvaard. Aan een 
toetreding kan geen terugwerkende kracht worden verleend.” 
7. Wijziging van de eerste twee zinnen van artikel 9 van de statuten om deze zinnen te 

vervangen door volgende tekst: 
“De deelnemer die op enig decretaal toegestaan moment uit de vereniging treedt (hierna ook de 
“uittredende” deelnemer) of de uitgesloten deelnemer (hierna ook de “uitgesloten” deelnemer) kan de 
vereffening van de vereniging niet vorderen.  
De uittredende deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel aan nominale waarde in de 
vereniging zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar waarin deze uittreding heeft plaatsgehad.” 
8. Wijziging van artikel 13 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende tekst: 
“§1.  De bedragen die bij de toetreding moeten worden onderschreven door de deelnemers, 
worden bepaald door de algemene vergadering. 
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§2.  Het maatschappelijk kapitaal wordt bij de plaatsing volledig in speciën gestort. De algemene 
vergadering kan evenwel ook, ten belope van een door haar aanvaard bedrag, de inbreng in kapitaal 
aanvaarden van andere materiële of immateriële goederen die dienstig zijn voor het realiseren van de 
doelstellingen van de vereniging, zoals onder meer meubilair, programma’s, cliënteel, know-how en 
lopende verbintenissen voor zover deze naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, 
met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of diensten. Die andere materiële of 
immateriële inbrengen worden gewaardeerd op grond van een verslag van de commissaris. 
§3.  In elk jaar dat volgt op het jaar van de verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de 
gemeenteraden, kan door de raad van bestuur besloten worden om het kapitaal te verhogen met het 
oog op de correctie van de verhoudingen tussen de aandelen die de verschillende deelnemers 
aanhouden.” 
9. Wijziging aan artikel 15 van de statuten, om er in §2, na de eerste zin volgende zin toe te 

voegen: 
“De bestuurders vertegenwoordigen alle deelnemers.” 
10. Wijziging aan artikel 16, §2 van de statuten om er na de eerste zin volgende zinsdeel te 

schrappen: 
“-  op verzoek, naar gelang van het geval, van de provincieraad, van de gemeenteraad of van de raad 
van bestuur, respectievelijk het bestuursorgaan, die c.q. hen heeft voorgedragen en voor zover een 
nieuwe kandidaat werd voorgedragen te hunner vervanging” 
11. Afschaffing met ingang van 1 januari 2019 van het adviescomité - schrapping van artikel 25bis 

van de statuten. 
12. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er na de laatste zin volgende lid toe te 

voegen: 
“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te beslissen, 
geldt een termijn van 30 kalenderdagen om een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen.” 
13. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw hoofdstuk in te voegen, houdende volgende 

tijdelijke en overgangsbepalingen: 
“HOOFDSTUK VI. – Tijdelijke en overgangsbepalingen 
Artikel 48 
De provincies treden uiterlijk op 31 december 2018 uit. De provinciale aandelen worden overgenomen 
of vernietigd tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde van de overnameprijs of het 
scheidingsaandeel. 
§1.  Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, worden volgende bepalingen 
van de statuten van rechtswege opgeheven: 
Artikel 2, eerste lid de woorden “en provincies”; 
Artikel 7, eerste lid de woorden “of provincies 
Artikel 15, §2, eerste lid, eerste gedachtestreepje; 
Artikel 23, §2, eerste lid, de woorden “en van de provincieraadsleden op de griffie van de 
provinciehuizen van de aangesloten provincies”; 
Artikel 23, §3 de woorden “en provincies”, de woorden “of van de provincieraad” en de woorden “en 
provincies”; 
Artikel 35, zesde lid “Iedere provincie mag zich slechts door één vertegenwoordiger laten 
vertegenwoordigen. Desgewenst kan iedere provincie ook één of meer plaatsvervanger(s) met 
vermelding van hun onderlinge rangorde aanduiden.” 
Artikel 40, zevende lid de woorden “in de provinciehuizen van de deelnemende provincies” 
§2.  Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, wordt in artikel 15, §1 het 
getal “vijfentwintig” vervangen door “tweeëntwintig”. 
§3.  Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te coördineren van 
zodra de wijzigingen bedoeld in de twee voorgaande paragrafen plaatsvinden.” 
14. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de 

genomen besluiten. 
15. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s). 
16. Statutaire ontslagen en benoemingen 
17. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten. 
.  
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28/11/2017 tot goedkeuring van de agendapunten 2 
tot en met 14  met betrekking tot het ontwerp van statutenwijziging van CIPAL overeenkomstig het op 
13 september 2017 aan de deelnemers verstuurde ontwerp; 
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Gelet op de toelichtende nota bij de overige agendapunten 1, 15, 16 en 17 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, 15, 16 en 
17 te weigeren; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 
 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, Claudia 
Ceurstemont, Luc Spiessens, Michel Eeraerts, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, 
Irena Hermans, 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, Marc De Laet, Jan Van Lerberghe, 
Murat Oner, Anita Moens, Rudi Kennes 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

 
Artikel 1: 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten 1, 15, 16 en 
17 van de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 15 december 2017, zoals 
overgemaakt per e-mail d.d. 17 oktober 2017, goedgekeurd. 
 
Artikel 2:  
Als vertegenwoordiger van de gemeente wordt aangewezen: de heer Frank Vanwelkenhuysen, 
schepen, Ploegstraat 47 – 2830 Willebroek, Tel. 0497/268769, e-mail 
frank.vanwelkenhuysen@willebroek.be met als plaatsvervanger mevrouw Tinneke Huyghe, schepen, 
Klaterstraat 10, 2830 Willebroek, Tel. 0486 20 62 26.;e-mail Tinneke Huyghe@willebroek.be 
. 
Artikel 3:  
Bovengenoemde vertegenwoordiger [of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger(s)] wordt (worden) 
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 15 december 2017 (of 
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen 
conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 15 december 2017 en verder al het nodige te 
doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
 
Artikel 4:  
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

8. Digitalisering dossiers grondgebiedzaken organisatie Willebroek - wijze van gunnen : 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

 
ALGB002 BELEIDSDOELSTELLING: ALGEMEEN KLANTORIËNTATIE  
Actieplan ALGB002002: digitalisering De snelste en goedkoopste dienstverlening voor inwoners en 
organisatie is die via de digitale weg. We zullen de volgende jaren ons E-loket dan ook aanzienlijk 
uitbreiden en  
inzichtelijker maken. 
 
PRD digitaal archief, goedkeuring/GO CBS 10/07/2015  
Documenten uit het levend en semi-statisch archief moeten telkens opnieuw ad hoc fysiek worden 
opgezocht, verplaatst en ingescand. Dit maakt zowel (een deel van) het proces 
‘informatieverstrekking’ als de eigen werking van de bouwdienst heel arbeidsintensief.  

 Creëren van  
 Een digitaal ontsloten archief, met toegankelijke informatie voor zowel interne als externe 

gebruikers. 
 Reduceren van tijd en personeel nodig voor het opzoeken en verwerken van documenten in 

het kader van de reguliere werking (levend archief). 
 Reduceren van tijd en personeel nodig voor het faciliteren van cultuurhistorische en 

genealogische opzoekingen door externe klanten (semi-statisch en dood archief). 
 

Juridische grond 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen. 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet van € 
135.000,00 excl. btw niet bereikt). 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 

Adviezen - argumenten 

In het kader van de opdracht “digitalisering dossiers grondgebiedzaken organisatie Willebroek” werd 
een bestek met nr. 2017/156 opgesteld door de Facilitaire dienst. 
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 
* Perceel 1 (Ruimtelijke Ordening), raming: € 33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 incl. 21% btw; 
* Perceel 2 (Milieu), raming: € 33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 incl. 21% btw; 
* Perceel 3 (Andere), raming: € 33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 incl. 21% btw. 
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 99.173,55 excl. btw of € 120.000,00 incl. 
21% btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
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Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: € 215416,36 Actie: ALGB001004017 Dienstjaar 

Vast te leggen:  AR: 2110000/011300 2017 

 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel. 1 
Het bestek met nr. 2017/156 en de raming voor de opdracht “digitalisering dossiers grondgebiedzaken 
organisatie Willebroek”, opgesteld door de Facilitaire dienst worden goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten. De raming bedraagt € 99.173,55 excl. btw of € 120.000,00 incl. 21% btw. 
 
Artikel 2  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking 

 
 

9. Leveren van koffie en het gratis ter beschikking stellen van koffiezetapparaten - wijze van 
gunnen : openbare procedure - - Goedkeuring principe, lastvoorwaarden en gunningswijze 

Motivering 

 

Feiten en context 

Het is nodig een opdracht te gunnen met als voorwerp: “LEVEREN VAN KOFFIE  EN HET GRATIS 
TER BESCHIKKING STELLEN VAN KOFFIEZETAUTOMATEN”. 
De initiële raming van deze opdracht bedraagt bij benadering € 232.320,00 incl. btw ( OCMW  
€ 186.560,00 en gemeente Willebroek € 45.760,00 over vier jaar) en zal verder gespecifieerd moeten 
worden in een bestek. 
 

Juridische grond 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, § 3, 6°, waarbij 
de gemeenteraad delegatie van bevoegdheden kan verlenen aan het college van burgemeester en 
schepenen inzake vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten 
als de opdracht nominatief door de gemeenteraad in het vastgestelde budget is opgenomen. 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen. 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet van € 
135.000,00 excl. btw niet bereikt). 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
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Adviezen - argumenten 

In het kader van de opdracht “LEVEREN VAN KOFFIE  EN HET GRATIS TER BESCHIKKING 
STELLEN VAN KOFFIEZETAUTOMATEN” werd een bestek met nr. 2017114 opgesteld door de 
Facilitaire dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 192.000,00 excl. btw of € 232.320,00 incl. 21% 
btw. ( OCMW € 186.560 en gemeente Willebroek € 45.760 over vier jaar) 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat OCMW Willebroek de procedure 
zal voeren en in naam van Gemeentebestuur Willebroek bij de gunning van de opdracht zal optreden. 
Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget. 
 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad beslist : 
 
Artikel 1 : Het bestek met nr. 2017114 en de raming voor de opdracht “LEVEREN VAN KOFFIE  EN 
HET GRATIS TER BESCHIKKING STELLEN VAN KOFFIEZETAUTOMATEN”, opgesteld door de 
Facilitaire dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 192.000,00 excl. btw of € 
232.320,00 incl. 21% btw ( OCMW € 186.560,00 en gemeente Willebroek € 45.760,00 over vier jaar). 
 
Artikel 2 : OCMW Willebroek wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van 
Gemeentebestuur Willebroek bij de gunning van de opdracht op te treden. 
 
Artikel 3 : In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend 
bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht. 
 
Artikel 4 : Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 
 
Artikel 5: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
 
Artikel 6 : De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

 
 

Financiën 

10. Retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van 
verblijfsvergunningen, zijnde het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - 
tijdelijk verblijf 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Tussen juli 2015 en september 2015 ging het meetbureau van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging 
over tot de meting van de administratieve lasten voor gemeenten omtrent de aanvragen tot verlenging van het 
verblijf van een vreemdeling.  
Hierin werd in beeld gebracht wat de administratieve kosten zijn van een aanvraag tot verlenging van een 
verblijf en welke verschillende stappen door de gemeente dienen doorlopen te worden alvorens de 
documenten aan de vreemdeling kunnen worden afgeleverd. 
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Uit deze meting bleek dat de administratieve kost voor de gemeenten bij de verlenging van het bewijs van 
inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf ( de elektronische A-kaart) ongeveer € 50,00 
bedroeg.  
 

Feiten en context 

Betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953, een artikel 2 §2 
ingevoegd bij Wet van 18 december 2016. Deze bepaling maakt het mogelijk voor de gemeenten om een 
retributie te innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van bepaalde door de Koning vastgelegde 
verblijfsvergunningen 
De Koning heeft bij Koninklijk besluit deze wet uitgevoerd op 5 maart 2017 waardoor de gemeente een 
retributie kan vestigen op het vernieuwen, verlengen of vervangen van het bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf, de zogenaamde elektronische A-kaart. De Koning legde het 
maximumbedrag vast op € 50,00. 
Gemeentebesturen kunnen voor bepaalde prestaties en diensten die voor de administratieve diensten 
arbeids- en tijdintensief zijn en die in het individueel belang of voordeel zijn van diegene die om die prestatie 
of dienst vraagt, een billijke vergoeding vragen. 
Het vernieuwen, verlengen of vervangen van een verblijfsvergunning, zijnde het afleveren van  het bewijs van 
inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf, is een dienstverlening van de gemeente waarvoor 
een retributie kan worden gevraagd. 
Het doorrekenen van de administratieve kosten van de dienstverlening is verantwoord door het streven om de 
continuïteit en de kwaliteit van die dienstverlening te kunnen garanderen ten behoeve van de gebruiker ervan. 
Deze retributie staat volledig los van de productiekost voor de fysieke aanmaak van de vreemdelingenkaart. 
Het vaststellen van een retributie kadert in het gemeentelijk belang en het autonome appreciatierecht van de 
gemeente en is uitsluitend gebaseerd op de bestaande dossierlast. 
De gemeente legt het bedrag van de retributie vast op het maximumbedrag van € 50,00 gelet op het feit dat 
de administratieve lasten voor de gemeente bij de verlenging, vernieuwing en vervanging van het bewijs van 
inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk  verblijf (de elektronische A-kaart) zeer hoog ligt. 
Voor studenten, vorsers, minderjarigen en humanitair geregulariseerden wordt de retributie verlaagd 
tot € 5,00. In afwijking van genoemde € 5,00 bedraagt de retributie voor studenten, vorsers, 
minderjarigen en humanitair geregulariseerden voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de 
elektronische A-kaart in dringende en zeer dringende procedure € 25,00. 
De gemeente neemt een deel van de kosten op zich van deze dossiers omwille van de specifieke 
hoedanigheid van de aanvrager. 
 

Juridische grond 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
Gelet op de Wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor 
vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953 en gewijzigd bij Wet van 18 december 2016; 
Het Koninklijk besluit van 5 maart 2017 tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de gemeenten 
retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot bepaling van het 
maximumbedrag bedoeld in artikel 2§2, van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten 
betreffende de verblijfsbelasting  voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953;  
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 

Adviezen - argumenten 

De financiële dienst stelt voor het retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen 
van verblijfsvergunningen, zijnde het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk 
verblijf goed te keuren 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, Claudia 
Ceurstemont, Luc Spiessens, Michel Eeraerts, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van Aken, 
Irena Hermans, 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 
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Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Nick Van kerckhoven, Marc De Laet, Jan Van Lerberghe, 
Murat Oner, Anita Moens, Rudi Kennes 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Thierry Serrien 

 
Artikel  1:  
De gemeenteraad keurt de invoering, met ingang van 1 december 2017 en voor een termijn eindigend 
op 31 december 2019, van het retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van 
verblijfsvergunningen, zijnde het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf, 
goed. 
 
Artikel 2:  
De retributie voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de elektronische A-kaart bedraagt  
€ 50,00 
 
Artikel 3:  
§1 In uitzondering van artikel 2 bedraagt de retributie voor het vernieuwen, verlengen of vervangen 
van de elektronische A-kaart € 5,00 voor de aanvrager die: 

- Gemachtigd is tot een verblijf van meer dan 3 maanden in België als student, als vorser of op 
basis van een humanitaire regularisatie op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet; 
OF 

- Minderjarig is op moment van de aanvraag. 
 
§2 In afwijking van §1 bedraagt de retributie voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de 
elektronische A-kaart in dringende en zeer dringende procedure € 25,00. 
 

 

11. FINILEK - Buitengewone Algemene Vergadering 15 december 2017 

Motivering 
  
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd, op geldige wijze samengesteld om te kunnen 
beslissen; 
 
Gelet op het gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging 
Finilek; 
 
Gelet op de statuten van Finilek; 
 
Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 14 september 2017 tot de buitengewone algemene 
vergadering van Finilek op 15 december 2017; 
 
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering bepaalt; 
 
Overwegende dat de raad van bestuur van Finilek de splitsing van Finilek voorstelt, door afsplitsing 
enerzijds naar Iverlek OV en anderzijds naar Zefier CVBA; 
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Overwegende dat de raad van bestuur van Finilek te dien einde een splitsingsvoorstel heeft 
opgemaakt samen met de raden van bestuur van Iverlek OV en Zefier CVBA en dat de raad van 
bestuur van Finilek daarnaast een bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel heeft opgesteld; dat dit 
voorstel en dit verslag aan de gemeente bezorgd zijn naar aanleiding van de oproeping tot de 
algemene vergadering; 
 
Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt met betrekking 
tot het splitsingsvoorstel; dat dit verslag is nagezonden naar de gemeente per aangetekend schrijven 
van 19 september 2017; 
 
Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur melding 
maken van bepaalde herstructureringen en correcties die nodig zijn in het kader van de splitsing met 
inbegrip van een beperkte statutenwijziging;  
 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde 
agendapunten te weigeren; 

Besluit: Unaniem 

Enig artikel: om zich, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping en de nazending zijn 
gevoegd, de motieven die hierin vervat zijn eigen te maken en zijn goedkeuring te hechten aan de 
dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van Finilek van 15 
december 2017, zijnde 
 

1. Statutaire benoemingen. 
 

2. Statutaire mededelingen. 
 

3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Finilek in Iverlek en 
Zefier CVBA. 
 
4. Wijziging van artikel 7 van de statuten met het oog op de vereffening van de algemene 
aandelencategorie “F” en de creatie van een nieuwe rekeningsector voor de strategische participatie 
in Wind4Flanders. 
 
5. Vereffening van de algemene aandelencategorie met kenletter “F”, kapitaalvermindering in dat 
verband en uitkering van het bedrag van de kapitaalvermindering aan de relevante deelnemers van de 
vereniging tegen vernietiging van de aandelen van de algemene aandelencategorie “F”. 
 
6. Verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal met 1.175 euro door de uitgifte van 47 
aandelen van rekeningsector Fw met een nominale waarde van 25 euro elk, waarbij één aandeel 
aangeboden wordt aan iedere deelnemer die thans rechten heeft op het resultaat van de participatie 
in Wind4Flanders, derwijze dat deze participatie voortaan ook deels gefinancierd wordt door kapitaal. 
 
7. Inschrijving op de nieuwe aandelen Fw. 
 
8. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. 
 
9. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de 
deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Finilek, de overnemende 
opdrachthoudende vereniging Iverlek en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van 
vennootschappen, met name: 

a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van 
vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging 
en van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

b) de volgende bijzondere verslagen: 

(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig 
artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen; 
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(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van 
het Wetboek van vennootschappen; 

 
10. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in 
de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en 
vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering 
die tot de splitsing besluit. 
 
11. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 
tijdsbepaling. 
 
12. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 
voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij 
de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden 
bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel: 

a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, 
ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen, zowel de rechten 
als de verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Finilek: 

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, met zetel te Aarschotsesteenweg 58, 
3012 Leuven; 

(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel 
te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel; 

b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva; 

c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de 
splitsing; 

 
13. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in 
het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van 
de raad van bestuur. 
 
14. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid machtiging aan 
de raad van bestuur om: 

a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 11 
afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het 
voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is 
hiervan afstand te doen; 

b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van 
de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 11, vast te stellen; 

c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in 
het splitsingsvoorstel; 

d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de 
geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging, 
de overnemende vereniging en de overnemende vennootschap per 31 december 2017, 
berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag 
over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017; 

e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de 
nieuwe aandelen in Iverlek OV en Zefier CVBA te verdelen over de deelnemers van de 
vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het 
bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van 
deelnemers; 

f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de 
verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder 
vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen; 

g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of 
nuttig kan zijn; 

h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin. 
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Bouwen en wonen 

Openbare werken 

12. PIDPA - Buitengewone Algemene Vergadering - 18 december 2017 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Door Pidpa  wordt ons bestuur met schrijven van 16 oktober 2017 uitgenodigd voor de buitengewone 
algemene vergadering op maandag 18 december 2017 om 11.00 uur in het Congrescentrum van het 
Aldhem Hotel, Jagersdreef 1 te 2280 Grobbendonk. 
 

Feiten en context 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 
 
De volgende punten werden geagendeerd: 
 

1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
2. Begroting 2018 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën in 

2018. 
3. Benoeming(en). 
4. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering. 

 

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 van het Gemeentedecreet in verband met de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de Gemeenteraad.  
 
Artikel 22 van de statuten van 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 

Artikel 1:  
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van Pidpa van 18 december 2017. 
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Artikel 2:  

De gemeenteraad besluit de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de 
buitengewone algemene vergadering van Pidpa op 18 december 2017, op te dragen hun stemgedrag 
af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, 
cfr. artikel 1 van de onderhavige raadsbeslissing. 
 
Artikel 3: 
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.  
 
 

13. Integan - Algemene Vergadering van de aandeelhouders - 15 december 2017 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Met schrijven van 24 oktober 2017 wordt ons bestuur uitgenodigd op de Algemene Vergadering van 
aandeelhouders van Integan op 15 december 2017 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 19 mei 2017 
2. Begroting 2018 
3. Inter-Regies: uittreding Vlaamse aandeelhouders 
4. 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. 
 
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 
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Besluit: Unaniem 

Artikel 1 
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Integan van 15 
december 2017, houdende:  

5. Verslag  vorige vergadering van 19 mei 2017 
6. Begroting 2018 
7. Inter-Regies: uittreding Vlaamse aandeelhouders 
8. Rondvraag 

 
Artikel 2 
de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van 
Integan op 15 december 2017, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. artikel 1 van de onderhavige 
raadsbeslissing. 
 
Artikel 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.  
 
 

14. Ontwerpdossier wegenis- en rioleringswerken J. De Blockstraat 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de gemeenteraad van 24 november 2015 werd goedkeuring gehecht aan de 
samenwerkingsovereenkomst met Pidpa in het kader van de geplande wegenis- en rioleringswerken 
in de Jozef De Blockstraat, deel 2 van het project ‘Tisseltsesteenweg’ waarvoor eerder al een 
samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten (gemeenteraad van 21 december 2010), alsook een 
ontwerper, Evolta, werd aangesteld (college van burgemeester en schepenen van 1 april 2011). 
 
De nieuwe samenwerkingsovereenkomst uit 2015 was het gevolg van het toekennen van subsidies 
aan Pidpa voor het tweede deel van dit project waardoor binnen het gemeentelijk aandeel de 
subsidiederving (‘derdebetalersregeling’) kwam te vervallen. 
 

Feiten en context 

In tussentijd werd door Evolta, in samenspraak met Pidpa en het gemeentebestuur, een ontwerp 
opgemaakt voor de tweede en laatste fase van het project, meer bepaald de wegenis- en 
rioleringswerken in de Jozef De Blockstraat.  Voor deze werken diende een stedenbouwkundige 
vergunning te worden aangevraagd (inclusief archeologienota).  Deze werd afgeleverd op 23 juni 
2017. 
 
Ondertussen werd ook het ontwerpdossier voor deze werken opgemaakt door Evolta.  Op basis 
hiervan kunnen de werken worden aanbesteed en van start gaan. 
 
Dit ontwerpdossier wordt nu ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen en ter goedkeuring aan de gemeenteraad. 
 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt enkel de wegeniswerken ter laste van de gemeente aangezien de 
subsidiederving is weggevallen.  Dit aandeel wordt geraamd op € 301.996,50 excl. btw,… .  
Vermeerderd met 21 % btw en 10 % voor meerwerken,… wordt dit bedrag afgerond € 402.000,00.  
Hiervoor werden de nodige kredieten voorzien in de meerjarenplanning. 
 
De opdracht zal worden gegund bij openbare procedure. 
 



22 

Juridische grond 

Voor vermelde wegenis- en rioleringswerken werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met 
Pidpa in zitting van de gemeenteraad van 24 november 2015 (aanpassing van de eerder 
overeenkomst goedgekeurd in zitting van 21 december 2010). 
 
In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 1 april 2011 werd studiebureau Evolta 
(toen ‘Mebumar’) aangesteld als ontwerper voor vermeld dossier. 
 
Volgende wetgeving is van toepassing op de opdracht zelf (overheidsopdrachten): 

 Wet van 17 juni 2016 – Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere wijzigingen 

 Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 – Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, met inbegrip van alle latere wijzigingen 

 Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 (gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 22 juni 
2017) – Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, met inbegrip van alle 
latere wijzigingen 

 De Wet van 17 juni 2013 (gewijzigd door de Wet va 16 februari 20174) – Wet betreffende 
de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere 
wijzigingen 

 
Op 23 juni 2017 werd voor deze werken een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. 
 
Het definitieve ontwerpdossier werd ingediend door Evolta.  De werken worden geraamd op € 
1.273.343,20 excl. of € 1.336.762,47 incl. 21 % btw, waarvan het gemeentelijk aandeel € 301.996,50 
excl. of afgerond € 402.000,00 incl. 21 % btw en 10 % voor meerwerken bedraagt (exclusief de 
erelonen!). 
 
De werken zullen worden gegund bij openbare procedure. 
 
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad goedkeuring te hechten aan het ontwerpdossier en de 
wijze van gunning. 
 

Adviezen - argumenten 

Het ontwerpdossier werd opgesteld in nauw overleg met Pidpa en het gemeentebestuur.  Ook de 
bedrijven en bewoners werden in de loop van het proces geïnformeerd over het ontwerp.  In de mate 
van het mogelijke werden alle opmerkingen en adviezen die werden geformuleerd in het kader van het 
proces verwerkt in het definitief ontwerpdossier dat nu ter kennisgeving en goedkeuring wordt 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen respectievelijk de gemeenteraad.   
 

Financiële gevolgen & communicatie 

De uitgave voor de gemeente wordt geraamd op € 301.996,50 excl. of afgerond € 402.000,00 incl. 21 
% btw en 10 % voor meerwerken.  Dit bedrag is nog te vermeerderen met de verdere ereloonkosten 
(geraamd op circa € 7.000,00). 
 
Momenteel is voor dit project  nog € 376.366,04 beschikbaar binnen de meerjarenplanning op 
budgetsleutel AR 2240007 / BI 020000 / Actie LEEF001002006.  Bij begrotingswijziging wordt wel een 
bijkomend budget gevraagd van € 80.000,00, afkomstig van het budget dat geschrapt kan worden 
binnen het project ‘Tuinwijk’ (budgetsleutel AR 2240007 / BI 02000 / Actie LEEF001002001). 
 
Het totale budget zal zo ongeveer € 456.366,04 bedragen, ruim voldoende op basis van de huidige 
raming.  Ten gevolge van de fluctuerende prijzen bij aanbestedingen en aanzienlijk hogere 
inschrijvingsbedragen bij de meest recente aanbestedingen (Willebroek Morgen en Klein-Willebroek), 
is een extra buffer van circa € 45.000,00 voorzien om deze prijsschommelingen op te kunnen vangen.   
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Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer : NVT Datum :  2018 

Beschikbaar krediet: € 456.366,04 (incl. BW) Actie: 2240007 Dienstjaar 

Vast te leggen: NVT AR: LEEF0010020006 [Vul dienstjaar in] 

 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
Goedkeuring te hechten aan het ontwerpdossier voor de wegenis- en rioleringswerken in de Jozef De 
Blockstraat, ingediend voor Evolta, waarbij deze werken worden geraamd op € 1.273.343,20 excl. of € 
1.336.762,47 incl. 21 % btw en waarvan het gemeentelijk aandeel € 301.996,50 excl. of afgerond € 
402.000,00 incl. 21 % btw en 10 % voor meerwerken bedraagt (exclusief de erelonen). 
 
Artikel 2 

Aan de gemeentelijke diensten opdracht te geven deze werken te gunnen bij openbare procedure.  
 
 

Milieudienst 

15. IVAREM - Buitengewone Algemene Vergadering 15 december 2017 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Ons bestuur werd met  aangetekend schrijven van IVAREM, ontvangen op 6 september 2017 
uitgenodigd op de Buitengewone Algemene Vergadering van vrijdag 15 december 2017 om 17u30. 
De vergadering zal plaats hebben in Vergaderzaal Themis, Administratieve gebouw IVAREM, 
Leuvensesteenweg 443D, Muizen.  
 

Feiten en context 

Punten op de agenda: 
 

5. Aanduiding stemopnemers 
6. Wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer 

regio Mechelen (IVAREM) 
7. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
8. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de 

intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 15 
december 2017. 

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

- Sofie Deloof – raadslid – kan niet aanwezig zijn 
- Herman Moeremans – raadslid – kan niet aanwezig zijn 
- Michel Eeraerts – raadslid – zal deelnemen aan de BAV van Ivarem en aansluitend ook aan 

deze van Igemo. 
 

Juridische grond 

De nieuwe gemeentewet. 

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
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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. 

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 en 17 juni 2016. 

Het lidmaatschap van de Gemeente van de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 

Het document VVAV1700010, 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 18 
augustus 2017. 

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 

Artikel 1:  
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 15 
december 2017. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het door de raad van bestuur van de intergemeentelijke 
vereniging IVAREM voorgestelde ontwerp van wijziging van de artikels 5, 16, 17, 18, 30, 35, 37, 40 en 
48 van de statuten, waarover de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging IVAREM zal beraadslagen en beslissen op 15 december 2017. 
 
Artikel 3: 
De gemeenteraad verleent aan zijn afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van 15 
december 2017 van de intergemeentelijke vereniging IVAREM het mandaat om te beraadslagen en te 
beslissen overeenkomstig voormeld besluit. 
 
Artikel 4:  
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
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16. IGEMO - Buitengewone Algemene Vergadering 15 december 2017 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Ons bestuur werd met  aangetekend schrijven van IGEMO ontvangen op 12 september 2017 
uitgenodigd op de Buitengewone Algemene Vergadering van vrijdag 15 december 2017 om 18u30. 
De vergadering zal plaats hebben in Vergaderzaal Themis, Kantoren van IVAREM, 
Leuvensesteenweg 443D, Muizen. 
 

Feiten en context 

Punten op de agenda: 
 

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

ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor 2018 
11. Bespreking van de begroting van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 

gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor het boekjaar 2018 
12. Vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten en basisdienstverlening 2018 
13. Wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 

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

gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) te coördineren 
15. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
16. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 

2017  
 
Vertegenwoordiger: Herman Moeremans – Raadslid 
Plaatsvervanger: Lars van Aken – Raadslid 
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. 
 
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 
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Besluit: Unaniem 

Artikel 1 
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van IGEMO van 28 april 
2017, houdende:  
 

17. Aanduiding stemopnemers 
18. Bespreking van de ondernemingsstrategie van de intergemeentelijke vereniging voor 

ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor 2018 
19. Bespreking van de begroting van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 

gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor het boekjaar 2018 
20. Vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten en basisdienstverlening 2018 
21. Wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 

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

gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) te coördineren 
23. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
24. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 

2017  
 
Artikel 2 
de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van 
IGEMO op 15 december 2017, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. artikel 1 van de onderhavige 
raadsbeslissing. 
 
Artikel 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.  
 
 

17. IVERLEK - Algemene Vergadering in buitengewone zitting 15 december 2017 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Door Iverlek wordt ons bestuur met aangetekend schrijven, ontvangen op 18 september 2017, 
uitgenodigd voor de algemene vergadering in buitengewone zitting die plaats heeft op vrijdag 15 
december 2017 om 18.00 uur in de Brabanthal, Brabantlaan 1 te 3001 Leuven. 

Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 
11 september 2017 werd aan de gemeente overgemaakt. Er wordt eveneens verwezen naar het 
dossier dat de dienstverlenende vereniging Finilek aan de gemeente heeft overgemaakt in het kader 
van haar algemene vergadering die zij  op 15 december e.k. organiseert. 
 

Feiten en context 

De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de opdracht-
houdende vereniging Iverlek. 
 
Inkanteling van deel Finilek in IVERLEK – Splitsing door overneming 
 
De bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging Finilek, van de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek en van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier cvba hebben te kennen gegeven 
te willen overgaan tot een algehele splitsing van de activa en passiva van Finilek waarbij Iverlek en 
Zefier elk een gedeelte van de activiteiten van Finilek overnemen.  
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Deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige Vlaamse 
financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze verenigingen beter te laten 
aansluiten bij de huidige organisatie van de energiemarkt en de Vlaamse intergemeentelijke 
structuren te rationaliseren. Concreet leidt dit ertoe dat de productiebelangen in ondernemingen actief 
in milieuvriendelijke energieopwekking, aangehouden door Finilek en de andere 
financieringsverenigingen, afgesplitst worden naar Zefier cvba, terwijl de belangen in de 
transportnetbeheerders ingekanteld worden in Iverlek, wat Finilek betreft, en in de andere zuster-
distributienetbeheerders (DNB’s), wat de andere financieringsverenigingen betreft.  
 
De belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de Strategische 
participaties Publi-T en Publigas die worden overgenomen door de distributienetbeheerders, 
waaronder Iverlek.  Samen met deze activa nemen de distributienetbeheerders eveneens de 
eventuele betrokken leningen over. 
 
Ook de bestaande leningen die in opdracht van de gemeenten/steden zijn aangegaan vóór 1 januari 
2018 met het oog op de verwerving van aandelen in de distributienetbeheerder (Ae en Ag)  en van het 
realiseren van investeringen van gemeenten/steden zelf worden ondergebracht bij Iverlek, samen met 
de zogeheten “gouden aandelen” in Telenet Group Holding nv. 
 
Iverlek verkrijgt alle rechten en plichten beschreven in de overeenkomsten waarbij Finilek partij is en 
die met voormelde vermogensbestanddelen verband houden.  
 
Binnen Iverlek worden afzonderlijke rekeningsectoren met individuele rekeningstaten gecreëerd 
teneinde het afzonderlijke beheer van de ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen 
mogelijk te maken. Zo blijven de bestaande rechten en plichten van de deelnemers ook na de splitsing 
gerespecteerd. Er wordt voorzien in een voorkeurrecht bij toekomstige kapitaalverhogingen van de 
rekeningsectoren die op de ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen betrekking 
hebben.  
 
Ingevolge de voorgestelde splitsing bekomt de gemeente/stad aandelen Iverlek en Zefier in overeen-
stemming met de proportionele rechten ten aanzien van het resultaat van de deelnemingen die 
ingebracht worden. De wijze van toekenning van de nieuwe aandelen wordt toegelicht en verantwoord 
in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur en is gebaseerd op de 
rechten van de deelnemers op de strategische participaties die voor rekening van de deelnemers 
gefinancierd werden.  
Statutenwijzigingen 
 
Het voorstel brengt eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich mee die ervoor zorgen dat de 
bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw verkregen 
vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden. 
 
De voornaamste statutenwijzigingen zijn : 

- de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het beheer van 
Strategische participaties, waaronder het verwerven en/of het financieren ervan, en 
bijkomend: het verzorgen en opvolgen van financieringen die door de voormalige 
financieringsvereniging Finilek vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende 
gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen distributienetbeheer Ae en Ag 
en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget, het beheer van de 
Gouden aandelen (Telenet) en de daaraan verbonden rechten; 

- de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de Strategische participaties, 
de rekeningsectoren en de gouden aandelen;    

- de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas; 
- de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de creatie van 

aandelen Ate per gemeente/stad;   
- het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit beheer van 

Strategische participaties; 
- de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake financiering die vanuit 

de financieringsvereniging worden overgenomen en de machtiging door de gemeen-
ten/steden verleend om voormelde financiële lasten, beheerskosten en tekorten te laten 
verrekenen op de aan de gemeente/stad toekomende dividenden; 
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- een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen; 
- een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene vergadering 

in het kader van beslissingen die verband houden met het distributienetbeheer van 
elektriciteit en gas, in die zin dat de deelnemers nooit meer stemrechten kunnen 
uitoefenen dan dat zij hebben in functie van hun aandelenbezit in het kader van het 
distributienetbeheer. Met betrekking tot de nieuw ingebrachte vermogensbestanddelen 
wordt echter gestemd in functie van de aandelen Apt en Apg; 

- de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren; 
- de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate overeenkomstig 

de participaties binnen de verschillende soorten aandelen; 
- bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van een 

deelnemer worden in het kader van de subactiviteit beheer van Strategische participaties 
en de overgenomen financieringen de bestaande statutaire bepalingen van de 
financieringsvereniging overgenomen. 

 

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 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad:  
 
Artikel 1 
neemt kennis van de uitnodiging ontvangen op 18 september 2017 van Iverlek, Aarschotsesteenweg 
58, 3012 Leuven, waarbij ons bestuur wordt uitgenodigd op de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van vrijdag 15 december 2017 om 18u00 in de Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 
Leuven. 
 
Artikel 2 

besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 15 december 2017:  
 
1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling 

van deel Finilek in Iverlek 
 

1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Finilek in Iverlek. 
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1.2. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de 
deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Finilek, de overnemende 
opdrachthoudende vereniging Iverlek en de overnemende coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het 
Wetboek van vennootschappen, met name: 
a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van 

vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende 
vereniging en van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende 
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

b. de volgende bijzondere verslagen: 
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel 

overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen; 
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig 

artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen; 
 

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging 
kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken 
bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie 
van deze stukken verkrijgen. 
 

1.3. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan 
in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en 
vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene 
vergadering die tot de splitsing besluit. 
 

1.4. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 
tijdsbepaling. 
 

1.5. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen 
opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden 
van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante 
opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling 
opgenomen in het splitsingsvoorstel: 
a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door 

overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening van het gehele vermogen, 
zowel de rechten als de verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Finilek: 

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, met zetel te 
Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven; 

(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel; 

b.  Beschrijving van de over te nemen activa en passiva; 
c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de 

splitsing; 
d. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van het kapitaal 

ingevolge splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van de statuten om dit in 
overeenstemming te brengen met de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal; 

e. Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, wijziging van het 
doel door toevoeging van volgende activiteiten:  

(i) het beheer, verwerven en of financieren van strategische participaties in 
Publigas en Publi-T,  

(ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de 
voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt 
aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van 
aandelen Ae en Ag van de verkrijgende vereniging en/of het realiseren 
van investeringen die voorzien zijn in hun budget en (iii) het beheer van 
de gouden aandelen in Telenet, en kennisneming in dit verband van het  
bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de 
commissaris met betrekking tot de staat van activa en passiva per 30 
juni 2017 in het kader van artikel 413 van het Wetboek van 
vennootschappen; 
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f. Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 en 
37bis van de statuten ten einde onder meer de werking van de vereniging in 
overeenstemming te brengen met de ingevolge de splitsing verkregen 
vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van statutenwijziging gevoegd bij de 
agenda. 

 
1.6. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de subactiviteit 

Strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die 
door de voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de 
deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het 
realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget inclusief het beheer van de 
gouden aandelen en de daaraan verbonden rechten. 

 
1.7. Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen waarvan 

participaties overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de splitsing, in het 
bijzonder de ondernemingen Publi-T en Publigas. 

 
1.8. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig 

in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder 
verslag van de raad van bestuur. 

 
1.9. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 

machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing en statutenwijziging, met 
inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de 
punten g., h. en i., om: 

 
a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4. afstand te doen, 

voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het 
splitsingsvoorstel mogelijk is afstand te doen van deze opschortende voorwaarden; 

b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien 
van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.4., vast te stellen; 

c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes 
vastgelegd in het splitsingsvoorstel; 

d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de 
geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen 
vereniging en de  overnemende vereniging per 31 december 2017, berekend volgens de 
principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het 
splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017; 

e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de 
nieuwe aandelen in de vereniging te verdelen over de deelnemers van de te splitsen 
vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het 
bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van 
deelnemers; 

f. het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in boekhoudkundige 
continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 van de statuten hieraan aan te 
passen; 

g. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de 
verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en de daaruit vloeiende 
kapitaalverhoging van de overnemende vereniging, authentiek vast te stellen; 

h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig 
of nuttig kan zijn; 

i. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van 
de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest 
brede zin. 

 
2. 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 2018 
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2018. 
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3. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van Iverlek aan 
Eandis System Operator cvba.  

 
4. Statutaire benoemingen. 
 
5. Statutaire mededelingen. 

 
Artikel 3 
besluit zijn goedkeuring te hechten aan  

a. het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging Iverlek 
van een deel van de dienstverlenende vereniging Finilek, waarbij op 1 januari 2018 alle 
betrokken activa en passiva en alle rechten en plichten, boekhoudkundig overgedragen 
worden aan Iverlek, mits toekenning aan de deelnemende gemeenten van Iverlek van  
aandelen Apt voor de deelnemingen in Publi-T, aandelen Apg voor de deelnemingen in 
Publigas en aandelen Ate voor de deelneming in de ‘Gouden aandelen’ van Telenet 
Group Holding nv, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort,  

b. de inbreng door de gemeente/stad van de activiteit beheer van Strategische participaties 
bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 

c. de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van  de opdrachthoudende vereniging 
Iverlek,  

onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de voorgenomen splitsing 
van Finilek;  

 
Artikel 4 
besluit de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering 
in buitengewone zitting van Iverlek op 15 december 2017, op te dragen hun stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. 
artikel 2 en 3 van de onderhavige raadsbeslissing 
 
Artikel 5 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IVERLEK, ter attentie van het 
secretariaat (intercommunales@eandis.be)  
 
 

Ruimtelijke ordening 

18. Vastleggen nieuwe wegenis B2017/0131 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het college van burgemeester en schepenen ontving op 22 juli 2017 een aanvraag – ingediend door 
MG Real Estate, Esplanade Oscar Van de Voorde te 9000 Gent – tot het aanleggen van private 
wegenis en rioleringen en de aanleg van grachten op de ex-G&G site op een terrein gelegen 
Schoondonkweg – 2830 Willebroek kadastraal gekend: afdeling 2 sectie C nrs. 548R, 548S, 548T, 
afdeling 5 sectie B nrs. 285A, 287E, 288C, 290B, 291E, 292L, 296C, 297L, 297K, 297N, 298C, 299H, 
301L, 301K en 303B. 
 
Het dossier werd op 17 augustus 2017 volledig en ontvankelijk verklaard. 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 10 november 2017 een 
vergunning voor voornoemde werken onder opschortende voorwaarde. Deze opschortende 
voorwaarde houdt in  dat het wegtracé wordt goedgekeurd door de Raad. 
 
 
 
 

mailto:intercommunales@eandis.be
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Het besluit luidt als volgt:  
“Het college van burgemeester en schepenen besluit om het voorstel tot het afleveren van een 
vergunning en de motivatie, opgemaakt door de gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar, over 
te nemen. 
 
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften en is stedenbouwkundig 
aanvaardbaar. Wel dienen volgende voorwaarden te worden nageleefd: 
 

- In voorliggend dossier kan de wegenis enkel aangelegd worden volgens het privaat statuut. 
Indien men de wegenis openbaar wil maken dient de bijzondere procedure gevolgd te worden. 

- De lasten en voorwaarden opgelegd in de adviezen moeten strikt worden nageleefd. 
- Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van voorliggend dossier 

“B2017/0131” en besluit het dossier ter goedkeuring te leggen aan de eerstvolgende 
gemeenteraad. Waarna de raad een beslissing dient te nemen over de zaak van de wegen. 

- De wegenis die parallel loopt aan de N16 (gelegen op de percelen met kadastrale gegevens 
afd. 5 sectie B nrs. 296C, 297N, 298C, 301L, 299H, 299K, 291E, 301K, 242B, 241B, 240C, 
238F en 303B) wordt uit de vergunning gesloten. 

- De vergunning kan slechts worden afgeleverd indien aan volgende opschortende voorwaarde 
voldaan wordt: Het wegtracé dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.” 

 

Feiten en context 

De vergunningsaanvraag omvat wegeniswerken waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid 
heeft.  Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor goedkeuring van de weguitrusting. 
 

Juridische grond 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de latere uitvoeringsbesluiten, inzonderheid op artikel 4.2.25. 
 
Artikel 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 betreffende de vaststelling van een algemene 
bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer. 
 
Besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 betreffende de vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden afvalwater en hemelwater. 
 
Decreet van 18 juli 2003 over het integraal waterbeleid. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid en latere wijzigingen. 
 

Adviezen - argumenten 

Omschrijving van de aanvraag 
Voorliggende aanvraag betreft het aanleggen van nieuwe private wegenis met bijhorend gescheiden 
rioleringsstelsel op de voormalige site van G&G International. Het project omvat eveneens de aanleg 
van grachten en aanpassingswerken aan de uitstroomconstructie van het bestaand bufferbekken. 
De site grenst aan het reeds bestaande deel van het bedrijvenpark ‘De Hulst’. Aan de westelijke zijde 
grenst de projectsite aan Brielen, een weg met kade langs het Kanaal van Willebroek. In het noorden 
grenst het gebied aan de Molenweg. Aan de oostelijke zijde wordt er aangesloten op de bestaande 
wegenis van de site De Hulst, nl. Schoondonkweg.  
Er zal op twee plaatsen wegenis aangelegd worden, nl. een weg die grotendeels parallel loopt met de 
N16 (gelegen op de percelen met kadastrale gegevens afd. 5 sectie B nrs. 296C, 297N, 298C, 301L, 
299H, 299K, 291E, 301K, 242B, 241B, 240C, 238F en 303B) alsook een weg die gelegen is op het 
noordelijke deel van de site (gelegen op de percelen met kadastrale gegevens afd. 5 sectie B nrs. 
297L, 297K, 292L, 290B, 287E, 280B, 294E, 288C, 285A en afd. 5 sectie C nrs. 548R en 548S). 
De wegenis zal bestaan uit een betonverharding met watergreppels aan beide zijden. De totale 
breedte van de weg bedraagt 7 m.  
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Daarnaast is een zone van 2,50 m voorzien voor nutsleidingen met een buffer van 0,50 m naast de 
rijweg. Er wordt tevens ruimte voorzien voor het plaatsen van lichtpunten. 
Voor de afvoer van het hemelwater zal gebruik gemaakt worden van een poreuze infiltratieriolering en 
grachten langsheen het wegenistracé zodat het regenwater zo veel mogelijk gebufferd en geïnfiltreerd 
wordt. De regenwaterafvoer zal aansluiten op de bestaande riolering van de Molenweg. Voor het 
vuilwater zullen buizen aangelegd worden die aflopen in de richting van de Molenweg. 
Er zullen tevens een paar aanpassingen gebeuren aan de buffergracht van De Hulst zodat voldaan 
kan worden aan de buffer- en lozingsvoorwaarden van het PRUP. 
De materialen die gebruikt zullen worden zijn in overeenstemming met het standaardbestek 250 en 
met de geldende regelgeving. 
 
Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag 
De aanvraag is gelegen binnen de grenzen van het Provinciaal RUP De Hulst goedgekeurd bij 
ministerieel besluit van 1 december 2009. De bepalingen van dit Provinciaal RUP zijn van toepassing 
op deze aanvraag. Volgens dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is de aanvraag gelegen binnen 
artikel 1 – gemengd regionaal bedrijventerrein. 
 
Overeenstemming met dit plan 
De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven. 
 
Openbaar onderzoek 
Art. 3 § 2 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de openbare onderzoeken over 
aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot 
verkavelingswijziging is van toepassing: 
§ 2: ‘Indien voor het gebied waarin het goed gelegen is een bijzonder plan van aanleg of een niet-
vervallen verkaveling bestaat, is een openbaar onderzoek niet vereist; § 3 is niet van toepassing. 
 
Hetzelfde geldt indien voor het gebied een gemeentelijk of provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
bestaat, dat voor het goed niet enkel bestemmingsvoorschriften omvat, maar ook voorschriften inzake 
de inplanting, de grootte en het uiterlijk van de constructies.  
 
Bij de toepassing van het eerste en het tweede lid geldt telkens dat de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning in overeenstemming moet zijn met de bepalingen van het bijzonder 
plan van aanleg, de niet-vervallen verkaveling of het gemeentelijk of provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan’ 
 
De aanvraag is conform het geldende PRUP en diende bijgevolg niet onderworpen te worden aan een 
openbaar onderzoek.  
 
Adviezen 
Aan Brandweerzone Rivierenland werd op 27 juli 2017 om advies gevraagd. Op 21 augustus 2017 
werd een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht met referentie P11626-003/01. 
 
Aan Eandis werd op 27 juli 2017 om advies gevraagd. Op 1 augustus 2017 werd een gunstig advies 
uitgebracht. 
 
Aan Integan werd op 27 juli 2017 om advies gevraagd. Op 9 augustus 2017 werd een gunstig advies 
uitgebracht. 
 
Aan Pidpa werd op 27 juli 2017 om advies gevraagd. Op 11 augustus 2017 werd een voorwaardelijk 
gunstig advies uitgebracht. 
 
Aan Pidpa-Hidrorio werd op 27 juli 2017 om advies gevraagd. Op 11 augustus 2017 werd een 
voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht met referentie ALG 1701727. 
 
Het advies van Proximus NV, gevraagd op 27 juli 2017, bereikte ons nog niet, zodat overeenkomstig 
art. 4.7.16 §1 van de Vlaamse Codex aan de adviesvereiste kan worden voorbijgegaan. 
 
Het advies van Telenet, gevraagd op 27 juli 2017, bereikte ons nog niet, zodat overeenkomstig art. 
4.7.16 §1 van de Vlaamse Codex aan de adviesvereiste kan worden voorbijgegaan. 
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Het advies van Departement Mobiliteit en Openbare Werken, gevraagd op 27 juli 2017, bereikte ons 
nog niet, zodat overeenkomstig art. 4.7.16 §1 van de Vlaamse Codex aan de adviesvereiste kan 
worden voorbijgegaan. 
 
Aan Vlaamse Waterwegen NV werd op 27 juli 2017 om advies gevraagd. Op 17 oktober 2017 werd 
een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht met referentie U20171017059. 
 
Het advies van Polder van Willebroek, gevraagd op 27 juli 2017, bereikte ons nog niet, zodat 
overeenkomstig art. 4.7.16 §1 van de Vlaamse Codex aan de adviesvereiste kan worden 
voorbijgegaan. 
 
Aan VMM - Vlaamse Milieumaatschappij werd op 27 juli 2017 om advies gevraagd. Op 3 augustus 
2017 werd een gunstig advies uitgebracht. 
 
Aan Afdeling Wegen en Verkeer werd op 3 augustus 2017 om advies gevraagd. Op 31 augustus 2017 
werd een ongunstig advies uitgebracht met referentie 112/B/BAV/2017/3167. 
 
Advies van de GECORO 
Het advies van de GECORO werd niet gevraagd om reden dat de GECORO reeds een advies heeft 
gegeven bij de opmaak van het geldende Provinciaal RUP De Hulst – goedgekeurd bij ministerieel 
besluit van 1 december 2009.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 
De gemeenteraad beslist het wegtracé goed te keuren conform de afgeleverde vergunning dd. 10 
november 2017 door het college van burgemeester en schepenen. Het betreft het aanleggen van 
private wegenis en rioleringen en de aanleg van grachten op de ex-G&G site. Het terrein heeft als 
ligging Schoondonkweg – 2830 Willebroek – kadastraal gekend: afdeling 2 sectie C nrs. 548R, 548S, 
548T en afdeling 5 sectie B nrs. 285A, 287E, 288C, 290B, 291E, 292L, 296C, 297L, 297K, 297N, 
298C, 299H, 301L, 301K en 303B. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad legt volgende lasten op aan de ontwikkelaar: 

- De kosten voor het uitbreiden van de nutsleidingen (inclusief riolering en verlichting) vallen 
volledig ten laste van de ontwikkelaar. De ontwikkelaar zal zich hiervoor tijdig in verbinding 
stellen met de verschillende nutsbedrijven (HidroRio, Eandis, Pidpa, Integan, Telenet en 
Belgacom).  De bedragen die worden voorgesteld door de nutsmaatschappijen, betreffen 
slechts “geraamde” bedragen, de definitieve afrekening gebeurt op basis van facturen van de 
betreffende nutsmaatschappijen. 

 
Artikel 3 
De ontwikkelaar staat  in voor alle benodigde verkeerssignalisatie, en zal hiervoor eerst een voorstel 
indienen bij de gemeentelijke dienst Mobiliteit Openbare Werken. Men dient duidelijk aan te geven dat 
het gedeelte wegenis uitsluitend voor privatief gebruik wordt aangewend.  
 
Artikel 4 
De uitgebrachte adviezen dienen strikt te worden nageleefd.  
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IVA Innova 

19. Aankoop autobergplaats binnengebied Schoolweg 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 
In de vorige legislaturen werd het project “Willebroek Morgen” opgestart, de Regie voor Grondbeleid 
heeft vanuit haar missie actief gezocht naar opportuniteiten die de realisatie van “Willebroek Morgen” 
voorbereiden en faciliteren; 
 
In de meerjarenplanning en het bestuursakkoord werden onder meer volgende projecten opgenomen 
voor de huidige legislatuur: 
 
Actieplan LEEF001002: Vernieuwen wegen en/of rioleringsinfrastructuur, 
 
Het project “Willebroek Morgen” en haar deelprojecten zal een belangrijk instrument zijn tot de 
realisatie van hogervermelde strategische doelstelling; 
 
Omgeving bibliotheek: 
Actie LEEF001002010 Willebroek Morgen fase 3; 
 
In de marge van dit project werden in vorige jaren reeds de pastorij en enkele woningen in de 
Stationsstraat, de kine-woning Schurmans, de tuin van de familie Schurmans en de dierenwinkel  met 
duplexappartement aan de Schoolweg aangekocht; 
 
 
Feiten en context 
 
In het ontwerp en uitvoering van het herwaarderingsproject “Willebroek Morgen” werd meermaals 
gezocht naar een opwaardering van het verbindingssteegje tussen Schoolweg en de A. Van 
Landeghemstraat (tussen Volkshuis en Van Dijck); 
 
Aan de marktzijde zijn er momenteel weinig mogelijkheden om deze doorsteek te verbreden; 
  
De toegang aan de zijde van de Schoolweg is momenteel overbouwd door een meergezinswoning; 
 
De meergezinswoning met het gelijkvloers handelspand aan de  Schoolweg nr.7 en 8 gevestigd is 
grotendeels reeds verworven; 
 
Aan de zijde van de schoolweg zijn er, mits minnelijke verwervingen, mogelijkheden tot het verbreden 
en openen van het binnengebied tussen de Schoolweg en de A. Van Landeghemstraat, tevens is een 
doorsteek naar het toekomstige park (tuin Schurmans) mogelijk; 
 
Met het oog op de realisatie van de verbinding tussen de doorsteek en toekomstige park werd contact 
opgenomen met de eigenaars van een autobergplaats gelegen tussen voormelde doorsteek en het 
toekomstige park; 
 
De heer en mevrouw Antoon Goossens –  Carmen De Leenheer wonende Jozef Wautersstraat 109A 
te Willebroek, eigenaars van de autobergplaats, 1

ste
 afdeling sectie A nr. 790/L/8, wensen dit 

eigendom in der minne aan de gemeente te verkopen; 
 
Het IVA heeft met het oog op de verwerving van voormelde autoberplaats een schattingsverslag laten 
opstellen; 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het nieuwe Gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
Bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Het IVA INNOVA onderzoekt elke mogelijke piste of opportuniteit tot versterking van het 
herwaarderingsproject Willeboek Morgen, zo ook alle verwervingen die de kwaliteit van de 
verbindingsweg tussen Schoolweg en A. Van Landeghemstraat (inclusief verbinding met het 
toekomstige park) verhoogt; 
 
Hiervoor werden door het IVA enkele scenario’s of stappen onderzocht met betrekking tot de 
noodzakelijke eigendomsverwervingen; 
 
Gelet op het strategisch belang en ligging van het goed, autobergplaats gelegen 1

ste
 afdeling sectie A 

nr. 790/L/8,  is de verwerving tegen schattingsprijs aangewezen; 
 
Gelet op het deskundig schattingsverslag de dato 4 augustus 2017 opgesteld door Land- en 
meetkundig studiebureel Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek; 
 
In het deskundige verslag werden diverse reken -en waarderingsmethoden gebruikt, de 
waarde in het verslag werd bepaald op € 48.000,00; 
 
Voorgesteld wordt dat de gemeente Willebroek zich engageert tot de verwerving van de 
autobergplaats op een grondperceel gelegen Schoolweg , 1

ste
 afdeling sectie A nr. 790/L/8, eigendom 

van de heer en mevrouw Antoon Goossens – Carmen De Leenheer wonende Jozef Wautersstraat 
109A te Willebroek, dit tegen de prijs van €  48.000,00;  
 
De heer en mevrouw Antoon Goossens – Carmen De Leenheer wonende Jozef Wautersstraat 109A 
te Willebroek, ondertekenden hiervoor een verkoopbelofte; 
 
Uiteraard blijft het IVA verder de nodige stappen ondernemen om het geheel van de gewenste 
kwaliteit “verbindingsweg Schoolweg-A. Van Landeghemstraat-park” te realiseren; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Deze aankoop is een investering als volgt opgenomen in meerjarenplanning: 
AR: 2600000  Beleidsitem 062090    Actie : LEEF 003004016 - opportuniteiten 
 
In het boekjaar 2017 is in het budget een bedrag voorzien van € 468.065,00; 
 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet:  € 468.065,00 Actie: :  LEEF 003004016                            Dienstjaar 

Vast te leggen: €  48.000,00 AR: 2600000 2017 

 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan: 
 
Artikel 1   
de aankoop voor openbaar nut van een autobergplaats op een grondperceel gelegen Schoolweg , 
1ste afdeling sectie A nr. 790/L/8, eigendom van de heer en mevrouw Antoon Goossens – Carmen De 
Leenheer wonende Jozef Wautersstraat 109A te Willebroek, dit tegen de prijs van €  48.000,00; 
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Artikel 2   

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

20. Aankoop weiland vallei van de Zwarte Beek Blaasveld 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 
Sedert 1 januari 2008 werd het IVA INNOVA opgericht, dit met als een der voornaamste 
doelstellingen: ondersteuning en de realisatie van de strategische doelstellingen van de Gemeente;  
 
In het richting gevende gedeelte van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan worden volgende visie-
elementen opgenomen: 

o er worden natuurverbindingen voorzien langsheen zowel de Bosbeek als de Zwarte Beek 
door de kernen van Willebroek en Blaasveld 

o de vallei van de Zwarte Beek werd als homogeen gebied afgebakend; 
o deze vallei moet vrij blijven van verdere bebouwing; 

 
In het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Willebroek Noord –Driesblokstraat wordt  uitvoering gegeven aan het 
GRSP en wordt het deel van de vallei van de Zwarte Beek binnen de contour van het RUP als 
“parkzone” of “zone voor open ruimte” ingekleurd; 
 
 
Feiten en context 
 
Na de realisatie van de nieuwe voetbalterreinen te Blaasveld aan de Broekstraat werden de 
gebouwen en infrastructuur van het voelbalterrein aan de Mechelsesteenweg gesloopt; 
 
Inmiddels werden de braakliggende terreinen herbestemd (ingevolge het RUP) en heringericht en 
vormen zij moment één geheel met de parkzone rond de site Bel-Air en de vallei van de Zwarte Beek; 
 
Onlangs werd het aangrenzende weiland gelegen Blaasveld, Dorp, 4de afdeling sectie B nr. 244/M 
met een oppervlakte van 3.201m², eigendom van de gezusters Agnes,Magda, Margaretha, Maria en 
Leontina Vleeschouwers en de Consoorten-erfgenamen Vleeschouwers, De Smedt en Leens te koop 
aangeboden aan het IVA en de gemeente Willebroek;  
 
Het perceel  is  gelegen binnen de contouren van het RUP 2 Willebroek-Noord- Driesblokstraat met 
als bestemming:  art.12  ” zone voor open ruimte” en behorende tot de vallei van de zwarte Beek; 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het nieuwe Gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
Bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
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Adviezen – argumenten 
 
Dit perceel, deels weiland en deels omvattende serres en tuinhuizen is gelegen ten zuiden van park 
Bel-Air, palende aan het voormalige voetbalveld (heden ingericht conform het parkbeheersplan met 
hoogstamboomgaard, mantelzoom en uitbreiding speelbos); 
 
Het perceel omvat biologisch waardevolle kleine landschapselementen (bomenrij) die het perceel 
scheid van park Bel-Air, samen met een gracht; 
 
Landschappelijk en biologisch is het van belang de kleine landschapselementen te behouden en uit te 
breiden. 
 
Het perceel is conform RUP 2 Willebroek-Noord- Driesblokstraat gelegen in groenzone ( art.12” zone 
voor open ruimte”)en behoort tot de vallei van de zwarte beek; 
 
Volgens dit RUP kan de inrichting van het gebied als volgt: 
 

• behoud van huidige groenstructuren en waterstructuren staat voorop. 
• bestemd voor groenaanleg onder de vorm van graspartijen met laag- en 

hoogstammige beplanting, volgens de overwegend streekeigen plantenselectie 
opgenomen in de algemene voorschriften 

 
De aankoop van het perceel is gunstig omwille een aantal redenen: 
 

• vrijwaren vallei van de zwarte beek 
• behoud kleine landschapselementen 
• creëren plaats voor waterberging 
• past binnen de uitbreiding van park Bel-Air  

  
Met het oog op de verwerving van het aangeboden weiland werd opdracht gegeven tot opmaak van 
een schattingsverslag; 
 
Gelet op het deskundig schattingsverslag opgesteld door Land- en meetkundig studiebureel Jan 
Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek; 
 
In het deskundige verslag werden diverse reken-en waarderingsmethoden gebruikt; 
 
De waarde in het verslag werd bepaald op € 32.010,00; 
 
De waarde van het schattingsverslag is in overeenstemming met de vraagprijs; 
 
De kandidaat-verkopers, de gezusters Agnes,Magda, Margaretha, Maria en Leontina Vleeschouwers 
en de Consoorten-erfgenamen Vleeschouwers, De Smedt en Leens betonen interesse om het weiland 
te verkopen tegen de waarde bepaald in het schattingsverslag en ondertekenden hiervoor een 
verkoopbelofte; 
 
Voorgesteld wordt dat de gemeente Willebroek akkoord gaat met de aankoop van het weiland 
gelegen  te Blaasveld, Dorp, 4

de
 afdeling sectie B nr. 244/M met een oppervlakte van 3.201m², 

eigendom van de gezusters Agnes,Magda, Margaretha, Maria en Leontina Vleeschouwers en de 
Consoorten-erfgenamen Vleeschouwers, De Smedt en Leens, dit tegen de prijs van € 32.010,00;  
 
 
Financiële gevolgen 
 
Deze aankoop is een investering als volgt opgenomen in meerjarenplanning: 
AR: 2600000  Beleidsitem 062090    Actie : LEEF 003004016 - opportuniteiten 
 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet:  € 420.065,00 Actie: LEEF003004016 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 32.010,00 AR:  2017 
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan: 
 
Artikel 1   
de aankoop van het weiland gelegen  te Blaasveld, Dorp, 4de afdeling sectie B nr. 244/M met een 
oppervlakte van 3.201m², eigendom van de gezusters Agnes, Magda, Margaretha, Maria en Leontina 
Vleeschouwers en de Consoorten-erfgenamen Vleeschouwers, De Smedt en Leens, dit tegen de prijs 
van € 32.010,00;  
 
Artikel 2   
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering 
van het dossier en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend schepen voor de gemeente zal 
optreden bij het verlijden der akte; 
 
 

Leven en reizen 

Burgerteam 

21. PONTES - Gewone algemene vergadering 20 december 2017 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 

Feiten en context 

Wij ontvingen per mail een brief van 26 oktober 2017 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 20 december 2017 om 18:30u  
in zaal “Salons van Edel”, Terbekehofdreef 13 te 2610 Wilrijk. 
 
Schepen Maaike Bradt werd door de raad van 29 januari 2013 aangeduid als vertegenwoordiger van 
de gemeente op de algemene vergaderingen van Pontes? Raadslid Ronald Moerenhout werd 
aangeduid als plaatsvervanger. 
 

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 10 november 2017 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad neemt akte van de agenda van de gewone algemene vergadering van PONTES op 
20  december 2017, die bestaat uit volgende agendapunten: 

1. Algemene vergadering: verslag 14 juni 2017 – goedkeuring 
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2. Beleid: beleidsnota 2018 – goedkeuring 
3. Financiën: budget 2018 – goedkeuring 
4. 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 

Integrale veiligheid 

22. Politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in 
publiek toegankelijke inrichtingen 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 
Zonecollege 19 mei 2017: goedkeuring ontwerp politieverordening in publiek toegankelijke 
inrichtingen. 
 
Zoneraad 2 juni 2017: aktename ontwerp politieverordening in publiek toegankelijke inrichtingen. 
 
Infosessie gemeentebesturen 7 en 8 juni 2017. 
 
Zoneraad 7 juli 2017: goedkeuring ontwerp politieverordening en verwijzing naar de gemeenteraden 
van de Hulpverleningszone Rivierenland.  
 

Feiten en context 

Binnen hulpverleningszone Rivierenland zijn er 19 gemeenten die elk een afzonderlijk politiereglement 
hebben inzake brandpreventie in publiek toegankelijke inrichtingen. In het kader van de zonevorming 
beogen we echter een uniforme aanpak van de preventie opdracht van de zone.  
Daarom heeft de brand-preventiedienst van de hulpverleningszone een zonaal politiereglement 
uitgewerkt en tevens een procedure opgesteld met betrekking tot controle, hercontrole en attestering 
van de publiek toegankelijke inrichtingen. 
 

Juridische grond 

 De bevoegdheid voor het nemen van politieverordeningen is toegewezen aan de gemeenten 
met name op basis van artikel 119 en 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet. Specifiek voor 
reglementen inzake brandveiligheid speelt ook artikel 4 van de wet van 30 juli 1979 
betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering 
van burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, die stelt dat de gemeenteraad 
verordeningen inzake preventie en ontploffingen kan uitvaardigen. Ook na de 
brandweerhervorming blijft dit een bevoegdheid van de gemeenteraden. 

 Dergelijke politieverordening omvat dan alle brandpreventiemaatregelen die van toepassing 
zijn binnen de gemeente. Gezien het in kader van een zonale uniformiteit wenselijk is om een 
gemeenschappelijk reglement in alle gemeenten van de hulpverleningszone Rivierenland te 
hebben, kan de zoneraad een voorstel van politieverordening goedkeuren met verzoek dat 
alle gemeenteraden van de zone dit ontwerp goedkeuren (zelfde situatie als in 
meergemeentepolitiezones). 
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Adviezen - argumenten 

Argumentatie: 
 
Gezien de 19 gemeenten sinds 1 januari 2015 één hulpverleningszone vormen, is eenzelfde 
politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek 
toegankelijke inrichtingen wenselijk om als brandweer-preventiedienst op een uniforme manier te 
handelen en te adviseren. Tevens kan alzo rekening gehouden worden met bovenvermelde 
bemerkingen rond toepassingsgebied, voorschriften e.d. 
 
De brand-preventiedienst van hulpverleningszone Rivierenland heeft een zonaal politiereglement 
uitgewerkt en tevens een procedure opgesteld met betrekking tot controle, hercontrole en attestering 
van de publiek toegankelijke inrichtingen. 
 
Er werden infomomenten voorzien rond het ontwerp van het politiereglement voor alle 19 
gemeentebesturen, nl. op 7 en 8 juni 2017 in de kazerne van Duffel. Hierop werden alle 
gemeentemandatarissen en personeelsleden van de gemeenten uitgenodigd en was er ruimte om hun 
bezwaren en bemerkingen te formuleren. 
 
Na goedkeuring door de zoneraad op 7 juli 2017 wordt gevraagd aan de 19 gemeenteraden om het 
nieuwe zonale reglement goed te keuren en de eventueel bestaande verordening in te trekken zodat 
de voorschriften in voege kunnen gaan. Het advies van advocatenbureau GSJ is op dat punt duidelijk: 
het risico op strafrechtelijke verantwoordelijkheid bij een schadegeval is kleiner wanneer de 
eengemaakte verordening wordt eigen gemaakt. 
 
De zonale politieverordening heeft volgende krachtlijnen: 

 Inzake toepassingsgebied is geopteerd voor een zo ruim mogelijk toepassingsgebied, zowel 
qua aantal personen (met name vanaf 1 persoon) als qua categorieën van inrichtingen (met 
name zowel dancings, drankgelegenheden, winkels, feestzalen e.d.). Deze voorschriften zijn 
vanzelfsprekend gediversifieerd in functie van het aantal personen (met name: 1-9, 10-49 en 
vanaf 50 personen). Op dergelijke wijze wordt een maximale toepasbaarheid van de 
verordening bekomen.  

 Inzake maatregelen werd er steeds voor ogen gehouden dat het bestaande publiek 
toegankelijke inrichtingen betreft die vaak reeds jarenlang in exploitatie zijn. De 
basisveiligheidsmaatregelen zijn derhalve realiseerbaar zonder (omvangrijke) bouwkundige 
ingrepen. Voor nieuwe exploitaties worden nog beperkte bijkomende voorschriften opgelegd. 
Voor exploitaties in een nieuwbouw gelden daarenboven ook federale 
brandveiligheidsvoorschriften (Koninklijk Besluit met basisnormen). 

 De technische voorschriften worden per categorie van inrichtingen (met name in functie van 
aantal personen) gebundeld in 3 bijlagen. 

 Tevens wordt een procedure voorgesteld zodat er een efficiënte en beheersbare opvolging 
van de controles mogelijk is. Deze procedure is geïnspireerd op de procedures van de 
Vlaamse Overheid m.b.t. brandveiligheid in hotels, gastenkamers, kindergroepsopvang, 
buitenschoolse opvang etc.; met name een A, B, of C brandveiligheidsattest voor een 
inrichting, plus een effectieve opvolging van de B attesten die immers een beperkte geldigheid 
in de tijd hebben. 

 De inrichtingen van categorie 1 (tussen 1 en 9 personen) zijn vrijgesteld van elke 
brandveiligheidsattestering. 

 Tenslotte werd zonaal een uitgebreide interne en externe toelichting bij elk voorschrift 
uitgewerkt en opgenomen in de teksten. De externe toelichting is bedoeld voor de 
exploitanten om bepaalde technische voorschriften duidelijker te maken. De interne 
toelichtingen werden opgesteld voor de brandpreventionisten zodat een uniforme toepassing 
van elk voorschrift over het grondgebied van alle gemeentes bekomen kan worden. 

 
Adviezen: 
 
Advies hulpverleningszone Rivierenland: 
“Bij de goedkeuring van het nieuwe  “zonale” reglement dienen de gemeenten,  waar thans reeds een 
politieverordening met betrekking tot brandveiligheid geldt, deze politieverordening in te trekken en te 
vervangen door de ééngemaakte verordening.   
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Er wordt best, voorafgaand aan de tekst van de nieuwe ééngemaakte verordening een bepaling in die 
zin opgenomen  (plus de exacte inwerking tredingsdatum nl, 1 januari 2018 ) De exacte formulering 
van deze bepaling is uiteraard afhankelijk van de precieze vorm waarin de brandpreventiemaatregelen 
van de gemeente thans zijn opgenomen. Voor zover me bekend zijn dat in de gemeente Willebroek 
evenwel (?)  2 plaatsen nl een afzonderlijke verordening  met betrekking tot de brandveiligheid  (zgn 
afdeling 2 waarin de brandvoorzorgsmaatregelen integraal – over verschillende artikels -  worden 
vastgelegd) als maatregelen die opgenomen zijn als een onderdeel van het algemene politiereglement 
(en waar in één mij bekend artikel 197 , er  verwezen wordt naar artikels 19 en 20 van  de algemene 
bestuurlijke politieverordening van de  stad Mechelen van 2 september 1982)  - ter info : dit werd  met 
gemeenteraadsbesluit van Mechelen van  september 2017  reeds vervangen door het eengemaakt 
reglement. 
 
Concreet betreft het voor de gemeente  Willebroek m.i. het volgende : 
 
Beslissing tot opheffing  van alle voorgaande gelijkaardige verordeningen, waaronder in het bijzonder : 

 Politiereglement van de gemeente Willebroek - Hoofdstuk III – openbare veiligheid – Afdeling 
2 – maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in inrichtingen toegankelijk voor 
het publiek :  artikels 190 tot en met 234  (deze artikels worden integraal ingetrokken) 

 Gemeenschappelijke algemene bestuurlijke politieverordening MEWI ,  afdeling 4 artikel 
197  c)    - afdelingen 19 en 20 van (…) 2 september 1982   (deze verwijzingen naar 
afdelingen 19 en 20 worden ingetrokken)  

Deze verordeningen worden vervangen door het reglement “politieverordening houdende maatregelen 
tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen”.  
 
Volledigheidshalve nog vermelden dat m.i. best – op termijn – de goedgekeurde (ééngemaakte) 
politieverordening wordt geintegreerd in de ABP MEWI , bij een eerstvolgende aanpassing.” 
 
Advies korpschef PZ Mewi: 
Gunstig met opmerkingen 

 Politie onderschrijft het nut van de politieverordening 
Inhoudelijk de verplichting voor naar buiten draaiende deuren voor PTI Cat 3 die maar één 
deur hebben in de politieverordening lijkt ons een mogelijk pijnpunt.  

 De voorziene overgangsperiode van 10 jaar is zeker nuttig/nodig. 

 Het is voor politie niet geheel duidelijk welke de concrete impact van de bepalingen 
politieverordening PTI op de "Publiek Toegankelijke Inrichtingen van Willebroek" is op 
korte en op middellange termijn. Deze impact zou wel eens zeer groot kunnen zijn!  

 Politie bepleit dan ook dat het CBS zich zeer grondig laat informeren over de impact van 
een beleidsbeslissing tot doorverwijzing v/d politieverordening. 

 Handhaving van de politieverordening: 
Politie is de mening toegedaan dat er ook duidelijkheid moet zijn over de beleidskeuzes 
wat handhaving betreft, een politieverordening doorverwijzen zonder duidelijk 
voorafgaande afspraken m.b.t. de handhaving ervan is niet aangewezen volgens politie 
kan op termijn discussie geven: 
- wie wordt geacht wat te controleren; 
- welke frequentie van controles wordt beoogd; 
- wie gaat PV (kunnen) opstellen; 
- welke capaciteit/middelen/capaciteit gaat dat vergen? 

 
Advies lokale economie: (vragen beantwoord door HVZ Rivierenland) 

1. Vraag : Zijn de bepalingen die opgenomen zijn bij titel 5 , afdeling 3 markten omtrent 
brandblusapparaten, … nog up to date? (willebroek  mail 23/10/2017) 

Antwoord: 
Markten vallen niet onder het toepassingsgebied van de zonale verordening Publiek Toegankelijke 
Inrichtingen-PTI.  Een zonaal reglement voor evenementen is in de maak. Voor markten gelden in 
afwachting van het nieuw zonaal reglement nog de lokale voorschriften. 
 

2. Vraag: Kantoren vallen buiten het toepassingsgebied volgens het reglement (= hiermee 
worden kantooromgeving bedoeld voor eigen personeel en waar publiek geen vrije toegang 
heeft) - Dus immokantoren –en/of  interimkantoren beschouwen als PTI? (willebroek  mail 
23/10/2017) 
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Antwoord: 
Kantoren die buiten het toepassingsgebied vallen,  zijn de  kantooromgevingen die bedoeld zijn voor 
eigen personeel en  waar het publiek doorgaans geen vrije toegang tot heeft (bv ontvangst steeds op 
afspraak en onder begeleiding van een personeelslid) 
Immokantoren en/of interimkantoren zijn vrij publiek toegankelijk en vallen onder het 
toepassingsgebied van het PTI. 
 

3. Is er een centraal punt/ database waar de afgeleverde attesten (A,B,C) opgevolgd worden/ 
raadpleegbaar zijn? Want tijdens de dagelijkse werking komen verschillende diensten in 
contact met brandveiligheidsattesten. (willebroek  mail 23/10/2017) 

Antwoord:.   
De hulpverleningszone Rivierenland werkt met een specifiek programma (Abifire) waarin alle 
verslagen en ontwerp-attesten worden opgeslagen. (interne database)   Hieruit kunnen ook 
statistieken getrokken worden van de adviezen die opgemaakt zijn door de brandweer. De database is 
niet door externe diensten te raadplegen (geen online platform),  maar op vraag kunnen de 
statistieken vanzelfsprekend wel doorgestuurd worden  (gecontroleerde inrichtingen per gemeente, 
eventueel gesorteerd per voorgestelde ontwep-  attest ,…)   
Opmerking hierbij dat  dit de gegevens zijn van de inspectieverslagen en de bijhorende ontwerp-
attesten die aan de burgemeester worden bezorgd.  Het is echter de burgemeester die een effectief 
attest zal uitreiken De burgemeester beslist finaal of hij het voorstel inzake  attestering en 
hersteltermijn volgt (die kan afwijken van het ontwerp-attest dat door de 
hulpverleningszone  voorgesteld wordt - zie ook de volgende vraag).  
 

4. Aansluitend bij het voorgaande: wie gaat de termijnen van de B-attesten opvolgen + 
handhaving ervan? (willebroek  mail 23/10/2017) 

Antwoord: 
De burgemeester levert het attest af.  Brandweer doet een voorstel van attest bij opmaak van het 
inspectieverslag en doet een voorstel voor termijn waarbinnen de bemerkingen moeten verholpen 
worden.  
Indien de burgemeester wenst af te wijken van de voorgestelde termijn en/of attest, dient de 
hulpverleningszone  op de hoogte gesteld te worden. 
De hulpverleningszone maakt automatisch een herhaalopdracht aan om tegen het verstrijken van het 
attest een nieuwe controle in te plannen. 
 

5. De bestaande PTI- zaken die over een  ‘recent’ positief (met voorwaarden) 
brandveiligheidsverslag beschikken (<2018) - en dan wordt gedacht aan de zaken die de 
voorbije 2 jaren controle hebben gehad: verkrijgen die na verloop van tijd automatisch A-of B-
attest of moeten zij binnen de periode van 10 j die vooropgesteld is opnieuw een controle/ 
attest aanvragen? (willebroek  mail 23/10/2017) 

Antwoord: 
Bestaande inrichtingen die momenteel over een verslag beschikken:  gunstig of gunstig met 
bemerkingen, krijgen niet sowieso een A-of B-attest.  Deze inrichtingen zullen binnen een periode van 
10 jaar gecontroleerd worden.  Deze controles zullen gebeuren  volgens een beleidsplan. 
Enkel bij wijziging van exploitant, verbouwingswerken en/of uitbreidingen,  wijzigingen die 
doorgevoerd worden die invloed hebben op de brandveiligheid of een verhoging van het aantal 
toegelaten personen wensen door te voeren, dient er  een controle en/of attest aangevraagd. 
 

6. In sommige gevallen is een pop-up winkel die minder dan 90 dagen open is, vrijgesteld van 
aanvraag tot Omgevingsvergunning deel stedenbouw. In het reglement wordt er meegedeeld 
dat een pop-up PTI steeds wordt gekeurd zoals elke andere PTI.  In praktijk gaat het mogelijk 
voorvallen dat de pop-up tussen de mazen van het net glipt. Wat met ondernemers (vaak 
bijberoep) die af en toe in hun woonhuis klanten ontvangen (vb voor workshops of tijdelijke 
verkoop van producten)? (willebroek  mail 23/10/2017) 

Antwoord: 
De woning van een ondernemer die thuis klanten ontvangt valt niet onder het toepassingsgebied 
indien deze activiteit slechts 2 keer per jaar wordt georganiseerd en dit telkens voor maximum 5 
dagen op rij. 
Worden klanten meer dan 2 periodes per jaar toegelaten dient het publiekelijk gedeelte van de woning 
te voldoen aan de voorschriften van het reglement. 
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De zoneraad van  de hulpverleningszone heeft (mede na juridisch advies hieromtrent) geopteerd voor 
een verordening met een zeer ruim toepassingsgebied en met een gericht -  en bijgevolg geen 
allesomvattend -  controlebeleid.  Het zou kunnen voorvallen dat een pop-up door de mazen van het 
net glipt, maar in het controlebeleid zijn hieromtrent wel voorzorgsmaatregelen genomen (w.o. een 
procedure voor behandeling van meldingen van brand(on)veiligheid). 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 
Het gemeenteraad hecht goedkeuring aan het de ‘Politieverordening houdende maatregelen tot het 
voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen’. 
Het reglement treedt in werking op 1 januari 2018. 
Beslissing tot opheffing van alle voorgaande gelijkaardige verordeningen integraal op te heffen vanaf 
1 januari 2018, meer bepaald: 

- Politiereglement van de gemeente Willebroek - Hoofdstuk III – openbare veiligheid – Afdeling 2 
– maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in inrichtingen toegankelijk voor het 
publiek :  artikels 190 tot en met 234  (deze artikels worden integraal ingetrokken; 

- algemene bestuurlijke politieverordening,  afdeling 4 artikel 197  c)  schrappen: “zoals 
omschreven in afdelingen 19 en 20 ‘Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van brand in 
inrichtingen toegankelijk voor het publiek’ van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van 
de stad Mechelen van 2 september 1982” (deze verwijzingen naar afdelingen 19 en 20 worden 
ingetrokken). 

 
Artikel 2 
Het besluit van de gemeenteraad dient ter kennisgeving overgemaakt te worden aan de 
zonesecretaris van de Hulpverleningszone Rivierenland. 
 

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

23. Politiezone. Goedkeuring van de gemeentelijke dotatie inzake exploitatie en investering 
2018 aan de politiezone 

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; 
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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 2018 politiezone ten bedrage van € 3.526.000,00 (zoals voorzien in protocol 
Mechelen-Willebroek + 3 wijkagenten + verderzetting project huisjesmelkerij) en een 
investeringsdotatie 2018 politiezone ten bedrage van € 410.000,- (verdere uitbouw cameranetwerk). 
Opgenomen in budgetvoorstel 2018 en meerjarenplanning. 
 
Advies financieel beheerder: 
“De in het verslag opgenomen cijfers zijn effectief opgenomen in het ontwerp van budget 2018 
overeenkomstig overleg met onze burgemeester en met de collega’s van Mechelen. 
 
Er is geen visum nodig daar het budget 2018 nog niet is goedgekeurd doch deze cijfers dienen 
overeenkomstig de afspraken met Mechelen in de gemeenteraad van november 2017 vastgesteld te 
worden, voorafgaand aan de goedkeuring van het budget 2018 van de politiezone dat op de planning 
staat voor december 2017.” 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :  19/10/2017 

Beschikbaar krediet: € 410.000,00 Actie: LEEF006003001 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 410.000,00 AR: 6440000 2017 

 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :  19/10/2017 

Beschikbaar krediet: € 3.557.332,00 Actie: LEEF006003001 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 3.526.000,00 AR: 6494000 2017 

 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, Jan 
Van Lerberghe, Murat Oner, Anita Moens, Rudi Kennes 

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

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

 

Artikel 1:  
De gemeenteraad besluit de financiële bijdrage voor het dienstjaar 2018 van de gemeente Willebroek 
aan de politiezone Mechelen/Willebroek vast te op € 3.526.000,00 inzake dotatie exploitatie en op € 
410.000,00 inzake dotatie investeringen. 
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24. Goedkeuring van dotatie dienstjaar 2018 aan Hulpverleningszone Rivierenland 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

- Zoneraad 13 mei 2016: goedkeuring overdracht roerende goederen  
- Zoneraad 2 september 2016: goedkeuring beleidsplan 
- Zoneraad 9 september 2016: goedkeuring overdracht onroerende goederen 

 

Feiten en context 

Op basis van het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszone blijven de basisdotaties, zowel de 
exploitatiedotatie als de investeringsdotatie, gehandhaafd. In de loop van het kalenderjaar 2016 werd 
de overdracht van de roerende en onroerende goederen afgerond. Deze beide overdrachtsdossiers 
impliceren een bijkomende dotatie vanuit de gemeenten.  
 
Alvorens de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2018 aan de zoneraad te kunnen voorleggen voor 
goedkeuring dienen de 19 gemeenteraden de dotaties voor het volgende werkingsjaar goed te 
keuren. De voorgelegde dotaties zijn conform de eerdere goedkeuringen binnen de zoneraad. 
 
Het tijdsschema voor de goedkeuring van de begroting van de hulpverleningszone voor het dienstjaar 
2018 is als volgt: 

 zonecollege 15 september 2017: goedkeuring ontwerpbegroting 

 informatievergadering voor de gemeenten: 27 september 2017  

 gemeenteraden vóór 9 november 2017: goedkeuring gemeentelijke dotatie 2018 

 zoneraad 10 november 2017: goedkeuring ontwerpbegroting 
 

Juridische grond 

 Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S. 31.07.2007) en erratum 
01.10.2007:  
Art. 68.* § 1. De gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke 
gemeentebegroting. Zij wordt ten minste in twaalfden uitbetaald.   
§ 2. De dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de raad op 
basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden. Het 
akkoord wordt bereikt ten laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar 
waarvoor de dotatie bestemd is.  

 Ministriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van 
de hulpverleningszones voor 2018 en de bijhorende begrotingswijziging 

 

Adviezen - argumenten 

Voorstel financiële dienst:  
“Voor het dienstjaar 2018 wordt een exploitatiedotatie  van 1.018.285,00 euro en een 
investeringsdotatie van 30.150,00 euro van de gemeente Willebroek aan Hulpverleningszone 
Rivierenland voorgesteld.” 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  x  nee           ja  Visumnummer :  Datum :  19/09/2017 

Beschikbaar krediet:  Actie:  

LEEF006999002 

INVLEEF006999002 

Dienstjaar 

Vast te leggen:  

€ 1.018.285,- 

€ 30.150,- 

AR:  

6494002 

6640000 

2018 
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Besluit: 

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

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

Artikel 1 : 
Het gemeenteraard besluit aan de hulpverleningszone Rivierenland voor het dienstjaar 2018 een 
exploitatiedotatie van 1.018.285,00 euro en een investeringsdotatie van 30.150,00 euro toe te kennen.   
 
Artikel 2 : 
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de zonesecretaris van Hulpverleningszone 
Rivierenland. 
 
 
 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

25. Bijkomende punten 

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

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

Afschaffing voetweg 42 te Tisselt 
Op 12 november jl. kregen een aantal gemeenteraadsleden een e-mail van een inwoner met de 
uitdrukkelijke vraag om de afschaffing van voetweg nr. 42 te Tisselt te evalueren. Alhoewel de 
voorlopige vaststelling van de afschaffing, wijziging, opening en rooilaan tijdens de gemeenteraad van 
26.09.2017 reeds behandeld werd en met respect voor het juridische luik, ben ik ter plaatse gaan 
bekijken of er geen compromis mogelijk is om dit conflict tussen buurtbewoners en  ontwikkelaar op te 
lossen. Uit een bezoek ter plaatse en gesprek met de vraagsteller is gebleken dat de voetweg 
inderdaad nog steeds wordt gebruikt en dat   een alternatieve weg achter het nieuwe project een 
compromisvoorstel  zou kunnen zijn. 
Mijn vraag: 
Het project betekent mijns inziens een meerwaarde voor de buurt, maar zou een nieuw parallel wegje 
gelegen achter het project tot de mogelijkheden kunnen behoren ? Is het bestuur bereid na te gaan of 
dit voorstel realiseerbaar is en zo ja, tot uitvoering ervan over te gaan ? 
 
Schepen Tinneke Huyghe antwoordt: 
 
Het dossier, plan en motivatienota, werd op 26 september 2017 ter goedkeuring van de 
voorlopige vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De voorlopige vaststelling werd 
“unaniem” goedgekeurd (Omlegging van de weg is voorzien via het voetpad in de 
Blaasveldstraat). 
Na voorlopige vaststelling werd uitvoering gegeven aan de procedure van het “openbaar 
onderzoek”: 

 Publicatie in het staatsblad 

 Publicatie op de gemeentelijke website 
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 Affiche bekendmaking OPO ter plaatse en aan de gemeentelijke valven 

 Schriftelijke melding “openbaar onderzoek” aan de Bestendige Deputatie en alle 
aangelanden. 

Het openbaar onderzoek werd gevoerd van 16 oktober 2017 tot en met 14 november 2017. 
Het dossier is nu in voorbereiding van de definitieve vaststelling door de gemeenteraad (dec. 
2017). 
Daarop wil de schepen niet vooruit lopen. 
Het antwoord is dus ja. 
 
Het raadslid besluit verder af te wachten. 
. 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, onafhankelijk raadslid, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

Willebroek een “Smart city” en Vlaanderen een “slimme regio” 
 

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters trekt vier miljoen euro uit om van elke Vlaamse 
gemeente een ‘smart city’ te maken. De regering wil het experiment dat in Antwerpen werd opgezet 
over heel Vlaanderen uitrollen.  Enkele voorbeelden: sensoren in vuilnisbakken houden in de gaten 
wanneer de ophaaldienst moet langskomen, chips in waterleiding en riolering analyseren de 
waterkwaliteit en waarschuwen voor een mogelijke overstroming. In Bonheiden, gaat de 
gemeenteschool het fietsgedrag van de leerlingen analyseren enz. … In samenwerking met andere 
gemeenten kan de technologie uitgewisseld worden zodat de kosten beperkt zijn. 
 
Mijn vraag: 
Momenteel kennen we in onze gemeente de sensoren rond het antifietsdiefstalproject. Het 
verzamelen van gegevens kan onze gemeente enorm helpen om op verschillende domeinen juiste 
beslissingen te nemen.  Bovendien kan onze gemeente bij de regering aankloppen voor budget.  
Wat is het standpunt van onze gemeente inzake de verdere ontwikkeling van "smart city" ? 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 
Er loopt momenteel geen gecoördineerd project rond ‘Smart City’ in onze gemeente, maar kan 
nog een keuze in de toekomst worden. Op dienstniveau is wel de nodige aandacht aanwezig en 
zijn voorbereidingen zeker een feit. De uitrol van een aantal projecten die binnen het concept 
‘Smart City’ kunnen passen, vergt onder andere de aanwezigheid van een betrouwbaar 
glasvezelnetwerk. De gemeente heeft er voor gekozen om hiervoor de nodige wachtbuizen te 
voorzien (tijdens de uitvoering van openbare werken) om op termijn ook een eigen net aan te 
leggen in en rond het centrum van de gemeente. Dit netwerk zal gemeentelijke diensten en 
locaties met elkaar kunnen verbinden (AC, BIB, De Schalk, gemeentelijke werkplaatsen) en ten 
dienste staan van het ANPR- en cameranetwerk om mogelijks gegevens te gebruiken ikv 
‘Smart City’ (mobiliteit, tellingen, …). Het glasvezelnetwerk kan dan ingezet worden binnen 
diverse ‘Smart City’ projecten. Er wordt zeker aan een ‘Smart City’ toekomst gewerkt en 
geïnvesteerd. Bij bezoek van of naar andere steden en gemeenten is dit ook een 
gespreksonderwerp om hiervan te leren en naar de praktijk te informeren.    
 
Enkele voorbeelden van onze diensten: 

 Openbare verlichting ism Eandis (omvorming lichtnet naar LED en slim doven/dimmen) 

 Ontwikkeling e-gouvernement en midd-office (digitalisering, e-docs en diverse 
aanvragen, zoals parkeerverbod) 

 Synductis (digitaal samenwerkingsplatform voor nutsbedrijven) 

 Water info systeem van Pidpa  en proefproject slimme meters 

 Digitale ‘slimme’ verkeersborden voor o.a. schoolomgevingen 

 Slimme verkeerslichten op kruispunten 
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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) 
 
Gratis Internet 
 
Internet is ondertussen een basisbehoefte geworden en een gemeente kan er mee voor zorgen 
dat  dit voor iedereen toegankelijk is tegen een minimale kost of zelfs gratis, ook als je onderweg bent. 
De Jongsocialisten organiseerden onlangs een actie tijdens Willebroek Jaarmarkt onder de naam 
#Wifiibroek.  Die dag zorgden ze in ieder geval al zelf voor gratis Wifi in de buurt van hun kraam. Een 
bewijs dat het kan. 
Tegelijkertijd werd een papieren en online enquête uitgevoerd bij de inwoners, waaruit duidelijk blijkt 
dat een groot deel ook vragende partij is voor gratis wifi in openbare gebouwen (o.a. ook de 
raadszaal) en in het centrum van onze gemeente.  
Bijkomend willen we wijzen op het bestaan van WiFi4EU, een Europees project dat voorziet in 
subsidies voor dergelijke initiatieven. 
 
Onze vraag: 
Overweegt dit bestuur om op korte termijn gratis wifi aan te bieden aan zijn inwoners in alle openbare 
gebouwen en in het centrum van de gemeente (Louis Denaeyerplein, ‘t Pleintje, Overwinningsstraat, 
August Van Landeghemstraat)? 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt op de vraag toegelicht door het raadslid Van 
kerckhoven: 
 
NU: De gemeente Willebroek biedt ruim 2 jaar gratis WiFi aan in de openbare gebouwen 
(bibliotheek, oud-gemeentehuis incl. CC de ster en de raadszaal). In het administratief centrum 
is een publiek netwerk voor gasten beschikbaar, wat gratis kan gebruikt worden door 
bezoekers mits registratie met je EID en is de dienst ICT nog automatisatie aan het uitwerken 
(ticket met toegangscode). De dienst ICT is op de hoogte van WiFi4EU, maar dit project is 
bedoeld voor organisaties die nog geen WiFi aanbod beschikbaar hebben. Wij komen blijkbaar 
niet in aanmerking voor deze subsidie. 
 
LATER: Voor het aanbieden van WiFi op het openbare domein (dus buiten onze eigen 
gebouwen) is een andere wetgeving van toepassing en moet er voldaan worden aan andere 
voorwaarden. Hiervoor moet een erkend provider de exploitatie doen. Uit eerdere gesprekken 
om parkeermeters en laadpalen te voorzien van WiFi bleek het niet mogelijk zonder grote 
kosten te maken om een degelijk werkend WiFi-netwerk uit te bouwen.  
 
Conclusie: Zonder een glasvezelnetwerk, zonder grote investeringen en een dure exploitatie 
(data) is het momenteel niet mogelijk om op korte termijn een degelijk en betrouwbaar 
openbaar WiFi-aanbod te ontwikkelen.  
 
Schepen Vanwelkenhuysen heeft veel sympathie voor het project maar wijst op de aanzienlijke 
kosten en het feit dat de diensten door een erkende provider moeten worden geleverd. 
 
Het raadslid merkt op dat men op het openbaar domein laagdrempelig kan werken en het 
blijikbaar geen probleem vormt in andere steden. Het gaat voor hem over een beleidskeuze. 
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Raadslid Eeraerts is van oordeel dat men voor het stellen van de vraag meer research moet 
doen naar de kosten en mogelijkheden. Op die manier zou hij in staat zijn de vraag bij te vallen. 
Hij vindt het te gemakkelijk om zomaar gratis een dienst aan te bieden. 
 
De schepen begrijpt de bedenking over de laagdrempeligheid niet en stelt dat men verplicht is 
de identiteit te registreren. Waar een systeem in een stad is uitgebouwd blijkt dat vooralsnog 
niet goed te werken.Bovendien zijn er grote kosten als men bijv. een toegang wil aanbieden 
over de volledige markt. Dat vergt een grote capaciteit, waarbij vragen rijzen over gezondheids-
risico’s. Momenteel wordt WIFI meestal in een gebouw en er juist rond aangeboden. Telenet 
gebruikt hiervoor de hot spot technologie. 
 
Tenslotte dient men ook na te gaan of dit wel aansluit bij de kerntaken van de lokale overheid. 
 
Het raadslid stelt vast dat het in Oostende over een lengte van heel wat kilometers over WIFI 
kan beschikken. Het is de taak van het bestuur te onderzoeken in welke mate dit financieel 
mogelijk is en cijfers aan te leveren. Hij wil niet meegaan in de fabeltjes over de gratis 
dienstverlening. Zo worden ook nu nog steeds zonder verdere bedenkingen diensten gratis 
aangeboden in de vorm van openbare verlichting, bestrating, voet- en fietspaden. 
 
Enkele raadsleden zijn niet akkoord met deze laatste vergelijking. 
 
 
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) 
 
Invoering van de Lage Emissiezone in Willebroek  
 
Onze vraag: graag een volledige stand van zaken van dit dossier. 
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt op de vraag toegelicht door het raadslid Kennes: 
 

24/11/2015: De gemeenteraad van Willebroek keurde het klimaatactieplan goed en werd 
opgesteld met acties om de CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente te verminderen. 
Met dit LEZ-project wil de gemeente een actie opzetten voor lokaal een betere luchtkwaliteit en 
een gezondere leefomgeving. 
 
02/12/2016: Het college besliste principieel bij de opmaak van het budget 2017 en het MJP tot 
de invoering van vrachtwagensluizen (medio 2017) en een lage-emissiezone (eventueel medio 
2018).  
 
20/12/2016: De gemeenteraad keurde het budget 2017 en het MJP goed. 
 
21/02/2017: De gemeenteraad besluit unaniem het principieel eens te zijn met de invoering van 
een lage emissiezone in Willebroek. De concrete invulling van de modaliteiten zal in gemeen 
overleg met alle actoren worden besproken en opgelijst waarna de gemeenteraad, na debat, 
een definitief standpunt omtrent de modaliteiten zal innemen.  
 
06/03/2017: Er vond een startvergadering (intern overleg) plaats met de betrokken diensten van 
gemeente en lokale politie.  
 
27/03/2017: E-mail van de adviseur Organisatie van de Stad van Mechelen:  Het college van 
Mechelen heeft beslist om de haalbaarheid van een lage emissie zone (cfr Antwerpen) te 
onderzoeken. Aangezien Mechelen en Willebroek al samenwerken in een politiezone vragen wij 
ons af of er ook in Willebroek interesse is om in dit traject mee te stappen. 
 
27/03/2017: Telefonisch gesprek met adviseur Organisatie van de Stad Mechelen.  
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29/03/2017: Het overlegteam adviseert dat het MAT zorgt voor de faciliteiten en dat 
bezorgdheden worden meegenomen in een stuurgroep die de invoering van de lage 
emissiezone zal begeleiden. 
 
07/04/2017: Het college van burgemeester en schepenen hechtte goedkeuring aan het plan van 
aanpak lage emissiezone MeWi 
 
05/05/2017: Het college van burgemeester en schepenen beslist een 
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de stad Mechelen omtrent het delen van één 
gezamenlijke projectcoördinator ter realisatie van het project “Lage Emissie Zone (LEZ) 
Mechelen – Willebroek”.   
 
05/05/2017: Het college van burgemeester en schepenen hechtte goedkeuring aan het laten 
uitvoeren van een haalbaarheidsstudie “LEZ Mechelen – Willebroek” inzake de 
gebiedsafbakening, de toegangsvoorwaarden en de milieueffecten en tevens een kosten-baten 
analyse te laten opmaken.   
 
23/05/2017: Goedkeuring door de gemeenteraad van de samenwerkingsovereenkomst.  In deze 
overeenkomst worden de kosten voor de inzet van de projectcoördinator verdeeld volgens de 
verdeelsleutel Mechelen 4/5

e
 en Willebroek 1/5

e
.   

 
14/07/2017: Aktename door het college van burgemeester en schepenen van Ontslag van een 
raadslid. 
17/07/2017: Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van het bestek en 
wijze van gunnen opmaak haalbaarheidsstudie 
 
11/08/2017: Aktename door het college van burgemeester en schepenen van de aanstelling 
LEZ- coördinator Ilse Verbeeck.   
 
10/11/2017: Aktename door het college van burgemeester en schepenen en engagement 
aanstelling informatieveiligheid. 
 
10/11/2017: Het college besluit om Ilse Verbeeck de opdracht te geven een politiek overleg 
samen te roepen inzake de afstemming van het ‘gezamenlijk’ project Lokale emissiezone met 
volgende voorstel vanuit organisatie Willebroek: Uitwerking van meerdere scenario’s - in kaart 
brengen van milieu-effecten aangezien dit de belangrijkste doelstelling is van de lokale 
emissiezone - het voorzien van de nodige middelen in het meerjarenplan, zowel voor de studie, 
als voor de implementatie vanaf 1/1/2021. 
 
Geagendeerd overleg 01/12/2017 CBS Mechelen en CBS Willebroek  
 
Eerste werkgroep haalbaarheidsstudie op 07/12/2017 
 
Op verzoek van het raadslid De Laet zal het overzicht per e-mail aan alle raadsleden worden 
bezorgd. 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, overeen-
komstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Zendertjes ter preventie van fietsdiefstallen 
 
Eind vorig jaar werd – oa via de pers en de gemeentelijke website – meegedeeld dat de politiezone 
WiMe vanaf begin 2017 zendertjes zou gaan  verspreiden die fietsdieven moeten afschrikken. De 
zendertjes kunnen worden ingebouwd in een fiets. Ze maken contact met aan de ANPR-camera’s 
gelinkte detectoren die ervoor zorgen dat de fietsen in kwestie worden gefotografeerd, ook als deze 
zich bvb in een (bestel)wagen zouden bevinden. Bij de aangifte van een diefstal kan er op die manier 
worden nagegaan wie er met de fiets vandoor is.  
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De politiezone investeert 50.000 euro in het project. De zendertjes die zo’n 25 euro/stuk kosten zullen 
aan de eerste gegadigden worden aangeboden aan een verminderd tarief van 10 euro aldus de 
berichtgeving van eind 2016. 
Steeds meer inwoners van onze gemeente zeggen ons dat zij, ondanks dat ze zich onmiddellijk 
hebben ingeschreven, nog steeds niet beschikken over een dergelijk zendertje in hun fiets. 
 
Onze vraag: graag een volledige stand van zaken van dit dossier. 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt op de vraag toegelicht door het raadslid De Laet: 
 
Bij de eerste oproep (tot 15 januari 2017) konden Willebroekenaars een fietszender bestellen 
tegen een goedkoper tarief van 10 euro per zender.  
 
In de eerste fase werden er 36 zenders geleverd en geplaatst.  
Er dienden nog 348 zenders geleverd en geplaatst te worden.  
 
Er werden zenders geleverd medio dit jaar, de testresultaten waren onvoldoende bevonden. En 
kon de leverancier geen alternatieven aanbieden.  
 
Medio november werden de nieuwe zenders getest en afgeleverd op 23 november 2017. Om de 
plaatsing ervan kwalitatief en op juiste plaatsen te laten gebeuren, zal de leverancier, samen 
met de veiligheidsdiensten van de stad Mechelen en gemeente Willebroek de fietsenhandelaars 
bezoeken (uitleg, voorbeelden,…).  
Voor Willebroek staat het bezoek gepland op 5 december 2017.  
 
In het college van 29 september 2017 werden volgende punten beslist:  

- de verkoopprijs van de fietszenders vanaf fase 3 voor Willebroekenaars vast te stellen 

op 25 euro per zender en het bestuur neemt hierbij dus 22,19 euro per zender ten laste 

voor het jaar 2018. Deze periode is jaarlijks verlengbaar.  

- er dient een lastenovereenkomst opgemaakt te worden met de fiestenhandelars en 

ecoso om de samenwerking, de verkoopprijs en plaatsingsprijs vast te leggen.  

- Communicatie: Publiciteit via gemeentelijke kanalen over de aankoopmogelijkheden 

van zenders in vrije verkoop in fase 3, het voorzien van FAQ via website van de 

organisatie Willebroek voor burgers die een zender kochten (wat bij diefstal, wat bij 

lege batterij,…- staat reeds online). De communicatie aan de burgers 

(plaatsingsmodaliteiten) wordt voorzien omstreeks 18 december. 

 

Onze inwoners kunnen dan terecht bij de lokale fietsenhandelaars voor de plaatsing van hun 

zender.   

 

De burgemeester is verveeld met de situatie. Men heeft lang moeten wachten omdat men 

zekerheid wou en alle testen positief zouden zijn. 

Het raadslid vraagt of het budget van € 50.000,00 zal volstaan voor alle kosten, waarop de 

burgemeester bevestigend antwoordt. In een volgende fase zal men de financiering van het 

project eventueel moeten herbekijken. 

Het raadslid Eeraerts stelt dat de tweede groep van gegadigden al eens een andere fiets 

kunnen aanbieden waarop de burgemeester antwoordt dat de fiets bij de plaatsing van de 

zender wordt gefotografeerd. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, overeen-
komstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Rioleringswerken in Klein-Willebroek 
 
Sinds augustus zijn in Klein-Willebroek belangrijke weg- en rioleringswerken bezig die weliswaar 
absoluut noodzakelijk zijn doch bijzonder veel hinder veroorzaken, voor de buurt en voor al wie Klein-
Willebroek wil bereiken. Te veel om hier op te sommen. 
 
Drie  elementen wil ik hier aanraken: 
1.       De verlichting in de Dwarsdijk. De straat die in eerste instantie als eerste zou worden 
aangepakt; dan als laatste; dan er gewoon tussen en nu weer na Nieuwjaar. Sinds begin november is 
daar alle straatverlichting – een 10-tal lichtpunten – afgesloten waardoor deze wijk volledig in het 
duister was gehuld. Niet echt bevorderlijk voor het subjectieve én objectieve – want de wijk ligt 
bezaaid met nieuw gegraven putten om de hoogte van het waterpeil na te kijken -  veiligheidsgevoel in 
de wijk!  
Na klachten van de buurt werd één – 1 – mobiel lichtpunt voorzien ter compensatie (op het plein in de 
wijk). In de straat die naar dat plein loopt werd niets voorzien.  Onze vragen: waarom werd de 
bestaande openbare verlichtingin de Dwarsdijk afgesloten, maanden voor de aanvang van de 
eigenlijke werken? Waarom werd er maar één lichtelement ter vervanging van de afgesloten 
verlichting voorzien? Waarom brand dat lichtpunt sinds de plaatsing dag en nacht? 
 
2. Via buren vernamen we deze week dat Proximus NU – maanden na aanvang der werken én op 

een moment dat men de Volksstraat en de Antwerpsesteenweg begint af te werken (de inwoners 
van beide straten kunnen ondertussen bijna 2 maanden niet meer met hun wagen tot aan hun 
woning komen) – beslist heeft om ook haar kabels in beide straten te vervangen. Klopt deze 
informatie?  

3. Zo ja, dan gaat dat ongetwijfeld een impact hebben op de timing inzake de afwerking van beide 
straten. Is dat een juiste inschatting? Indien deze informatie correct is – waar we van uitgaan -
  waarom heeft het Gemeentebestuur er dan bij Proximus niet op aangedrongen om – net zoals 
PIDPA dat gedaan heeft – voorafgaand aan de aanvang der eigenlijke weg- en rioleringswerken 
de kabels te vervangen? Wordt zoiets niet besproken op het periodiek overleg tussen het 
Gemeentebestuur en de nutsmaatschappijen? Welke impact gaat dit hebben op de afwerking van 
beide straten? 

 
3.       De aan de gang zijnde werken zijn niet alleen een grote hinder voor de bereikbaarheid, de 
mobiliteit en de veiligheid van de inwoners van de betrokken straten; ze zijn een ware ramp voor de 
bereikbaarheid van de lokale middenstand. In het bijzonder voor 2 zaken – een restaurant en de 
buurtwinkel - die pal op het kruispunt der werken liggen en bijgevolg letterlijk al maanden met beide 
voeten in de modder en met het spreekwoordelijke water aan de lippen zitten. Navraag door de 
uitbaatster van de nieuwe (en enige) buurtwinkel – één van de meest getroffen zaken – leerde haar 
dat zij voor geen enkele hinderpremie bij hinder van openbare werken in aanmerking komt 
(betrokkene valt letterlijk/figuurlijk tussen wal en schip inzake de Vlaamse regelgeving 
dienaangaande, die medio dit jaar wijzigde).  Onze vraag: kan, gezien de uitzonderlijke situatie, het 
gemeentebestuur niet voorzien in een compensatieregeling voor de betrokken middenstander(s)? Een 
regeling die gelijk is aan deze van de Vlaamse Gemeenschap (en die hier nu niet wordt toegepast 
omwille van de ingangsdatum van de werken)? 
 
4.   Tot slot nog deze vraag: waarom werd van de gelegenheid van de volledige vernieuwing van de 
Antwerpsesteenweg en de Volksstraat geen gebruik gemaakt om deze beide straten anders aan te 
leggen om aldus meer parkeergelegenheid te creëren? In de Schoolstraat kan dit immers wel. 
 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt op de vraag toegelicht door het raadslid De Laet: 
 

1. De openbare verlichting van de Dwarsdijk werd weggenomen omdat deze binnen het 
tracé van de nieuw aan te leggen riolering stond. Bij een conflictvrije zone 
(verlichting/riolering) kan deze veel langer behouden blijven, dit kon niet voor de 
Dwarsdijk.  
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Bij aanvang van de werken in de Dwarsdijk (zonder bemaling) staken technische 
problemen de kop op en moest noodgedwongen op zoek te gaan naar een nieuwe 
techniek voor de aanleg van de riolering. Diverse technieken werden reeds toegepast, 
helaas tot op heden zonder bevredigend resultaat. Experten zoeken en onderzoeken 
verder hoe de werken hier uitgevoerd kunnen worden. Dat de openbare verlichting in 
deze straat ondertussen niet meer brandt is het jammere gevolg van een samenloop 
van omstandigheden die niet te vermijden, noch te voorzien was. Er is nog een 
bestaande verlichtingspaal (die niet in de weg stond van het rioleringstracé) en is bij 
Eandis gevraagd naar de mogelijkheid deze opnieuw van stroom te kunnen voorzien. Er 
werd een voorlopige bijkomende verlichting voorzien (plein en op parking 
oostvaartdijk) die inderdaad dag en nacht brandt omdat deze is aangesloten via het 
pompstation van Pidpa. De verlichting wordt dus niet aangestuurd vanuit het openbaar 
lichtnet. Aan de aannemer zal wel gevraagd worden of een timer mogelijk is. Een 
bijkomend lichtpunt in het rechte deel van de Dwarsdijk is nog gevraagd om dit te 
installeren. Hier zal bij een bewoner in de buurt gevraagd worden om aan te sluiten 
(tegen vergoeding) op zijn private stroomvoorziening daar er geen andere 
voedingsmogelijkheden zijn. 
 
He raadslid vindt het niet nodig de lamp tijdens de dag te laten branden. Hij is verheugd 
dat een tweede lamp zal worden aangesloten en vraagt hier lessen uit te trekken.  
Het gaat om zeer complexe werken en men had kunnen wachten om de verlichting weg 
te nemen. 
De burgemeester deelt de bezorgdheid van het raadslid. 
 

2. De huidige werken in de Volksstraat en de Antwerpsesteenweg zijn het gevolg van 
defecten die werden vastgesteld aan de bestaande leidingen van proximus waardoor 
een vervanging plots noodzakelijk werd. Doordat Proximus deze leidingen dan 
hoogdringend dient te vervangen zal dit een invloed hebben op de timing. Er wordt 
echter nog steeds naar gestreefd om de bovenbouw in de Antwerpsesteenweg en 
Volksstraat zoveel als mogelijk af te werken tegen het kerstverlof, al zal dit mogelijks 
niet helemaal lukken ten gevolge van de onvoorziene werken door Proximus. De 
gemeente spreekt uiteraard Proximus aan over de gang van zaken omdat zij voor een 
preventieve vervanging van hun leidingnet geen budgetten hadden voorzien. De 
burgemeester is niet blij met de gang van zaken en zal dat ook duidelijk maken aan 
Proximus. 
Het raadslid vraagt correcte informatie aan de inwoners over te maken. 
  

3. De gemeente kan niet ingaan op deze vraag aangezien het een precedentswaarde zou 
scheppen en ook bij andere werken een gelijkaardige vraag gericht kan worden aan de 
gemeente.  
De burgemeester is zelf gaan kijken op de website van de Vlaamse gemeenschap en 
meent dat betrokkenen toch nog aanspraak zou kunnen maken op een 
tegemoetkoming. 
Hij bevestigt eveneens dat de communicatie tussen aannemer en inwoners beter moet 
kunnen. 
Het raadslid zal de e-mails bezorgen waaruit blijkt dat de buurtwinkel buiten de vorige 
en de huidige tegemoetkomingen zou vallen. Hij is van oordeel dat men inderdaad geen 
precedent kan scheppen maar voor hem is de situatie zo uitzonderlijk dat zoiets hier 
niet het geval is. 
Het zou spijtig zijn indien de enige buurtwinkel door deze werken zou moeten sluiten. 
De burgemeester zal navraag doen, bij de dienst economie en juridisch advies vragen. 

  
4. De vraag om het aantal parkeerplaatsen te verhogen in de Volksstraat en 

Antwerpsesteenweg blijkt weinig relevant. In de Volksstraat is geen bijkomende ruimte, 
deze straat heeft een eenvoudige indeling bestaande uit een rijbaan met aangrenzende 
voetpaden. Ter hoogte van de voormalige kerk werd geopteerd toch enig groen te 
behouden.  
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5. Ook in de Antwerpsesteenweg werd vanaf de ontwerpfase geopteerd 
groenvoorzieningen te behouden aangezien ook deze straat, net als de rest van Klein-
Willebroek, bestaat uit aaneensluitende bebouwing zonder groene voor- of zijtuinen. 
Voor de Antwerpsesteenweg zal wel gekeken worden naar een optimalisatie van het 
aantal parkeervakken op de rijbaan zelf. Daarnaast blijven de parking aan de rand 
beschikbaar zoals deze aan de Antwerpsesteenweg, de Dwarsdijk en Oostvaartdijk, 
achter de woningen.   
De plannen zijn ruim een jaar geleden in commissie en gemeenteraad behandeld. 
Het raadslid is niet akkoord wat de herinrichting van de Antwerpsesteenweg betreft. 

 
 

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

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
“Vredesvrouwen” 
 
Tijdens de toespraak van de burgemeester op de receptie in Kasteel Bel Air na de 11 November-
plechtigheid in Blaasveld werd op een bepaald moment gewezen Senator en gewezen Schepen Lydia 
Maximus als “Vredesvrouw” bij de burgemeester geroepen. Zij kreeg daarom, uit zijn handen, een 
mooie ruiker bloemen en mocht terug gaan zitten. Het was ons – en ik denk bijna al de andere 
aanwezigen – niet echt duidelijk wat er gebeurde en waarom. Waarom was Lydia Maximus een 
Vredesvrouw? Vanwaar deze bijzonder korte hulde? 
Collega Rudi Kennis en ikzelf legden onmiddellijk een link met Burundi en het werk van Lydia daar via 
AWEPA en de Stichting Hugo Adriaensens. 
Na de toespraak hebben we het haar dan maar zelf gevraagd. En inderdaad: de link met Burundi was 
terecht. 
Bleek immers dat – in december 2016 – het platform 1325 – een groep van Nederlandstalige en 
Franstalige organisaties uit de vrouwen-, vredes- en mensenrechtenbewegingen – de titel van 
Vredesvrouw had toegekend aan 24 nieuwe laureaten.  
 
Het gaan om vrouwen van alle leeftijden die zich ingezet hebben of nog altijd inzetten voor 
conflictbeheersing, vredesopbouw, vredesbehoud en duurzame ontwikkelingen eigen land of elders. 
En het is de Vrouwenraad die dit platform trekt via de uitwerking en coördinatie van de nationale 
campagne “Vrouwenkracht is vredesmacht”. 
En het is ook diezelfde Vrouwenraad die – per brief van 25 september 2017 – het College van 
Burgemeester en Schepenen van Willebroek vroeg om de pas gehuldigde Willebroekse Vredesvrouw 
op 11 november letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes te zetten. En zo gebeurde … 
Wat echter vreemd was is dat niemand van de aanwezigen – met uitzondering van betrokkene - 
hiervan op voorhand op de hoogte was. 
 
Vandaar onze vragen: Wie werd uitgenodigd op deze huldiging van onze Willebroekse Vredesvrouw 
Lydia Maximus? Langs welke kanalen werd deze huldiging bekend gemaakt (aan het grote publiek)? 
Werd de pers uitgenodigd? Werd een persmededeling overgemaakt aan de persmedewerkers?  
Waarom werd deze viering - en het hoe en waarom ervan - tijdens de toespraak niet meer en beter 
gekaderd? Waarom was de Raad van Bestuur van de Stichting Hugo Adriaensens niet op de hoogte 
van deze viering? Idem voor de Gemeenteraadsleden? 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 
We hebben gedaan wat er gevraagd is … citaat “Gevraagd om de pas gehuldigde vredesvrouw 
van uw gemeente, Lydia MAXIMUS, uit te nodigen voor de herdenking van 11 november a.s. en 
haar eventueel letterlijk of figuurlijk in de bloemetjes te zetten.” 
 
Binnen het kader van de 11 novemberplechtigheid werden de gemeenteraad, als de OCMW-
raad, de pers, culturele verenigingen, de scholen, leden van het verbond van de vaderlands-
lievende verenigingen, veiligheidsdiensten en eregenodigden uitgenodigd. 
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Het is vooral jammer dat het gemeentebestuur niet op de hoogte was van de huldiging (door de 
vrouwenraad) van betrokkene. De effectieve huldiging werd gecoördineerd en georganiseerd 
door de Vrouwenraad zelf.  We hebben gedaan wat er gevraagd is “mevrouw Maximus in de 
bloemetjes zetten” . 
 
Het raadslid is verwonderd dat de burgemeester het voldoende vindt dat bloemen zijn gegeven 
zonder dit te kaderen. Op de uitnodiging voor 11 november is geen sprake van de huldiging. Hij 
had fier kunnen zijn voor de prijs en had er meer ruchtbaarheid aan kunnen geven.Hij neemt 
akte van het standpunt en zou zelf beschaamd zijn voor de manier waarop Lydia Maximus is 
gehuldigd. 
 
De burgemeester stelt dat de uitnodigingen reeds gedrukt waren en het gepast had geweest 
dat hij als burgemeester zou zijn uitgenodigd bij de toekenning van de prijs door de 
Vrouwenraad. 
 
Het raadslid is van oordeel dat men een communicatieprobleem heeft als men er niet in slaagt 
in de uitnodigingen met een eenvoudige brief voor een plechtigheid op 11 november melding 
te maken van een huldiging die met een brief van 28 september is ter kennis gebracht. 
Als de burgemeester een probleem heeft met de werkwijze van de Vrouwenraad dan had hij 
hen daar over kunnen aanschrijven. 
 
 
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) 
 
Voorstel tot akkoord over inperking wildgroei verkiezingsborden 
 
Bij gemeenteraadsverkiezingen duiken ze telkens weer op: de houten constructies in voortuinen, 
langs weilanden en drukke steenwegen. Borden die soms nogal amateuristisch worden neergepoot 
om de aandacht van de kiezer te trekken en waarop de éne kandidaat al iets spontaner glimlacht dan 
de andere. Het is een folklore waarvan men zich kan afvragen wat de zin ervan is.  
 
Want is dit fenomeen nog van deze tijd? Moeten de mensen om de haverklap met een schreeuwerige 
of stereotiepe affiche worden geconfronteerd terwijl al die informatie online beschikbaar is? Volstaan 
de affiches op de door de gemeente voorziene aanplakborden niet? Kunnen we dat verkwisten van 
papier niet beter stoppen?  
 
Het kan zijn dat een verbod op privédomein niet mogelijk is, maar de partijen in de gemeenteraad 
kunnen wel een akkoord sluiten om deze wildgroei aan verkiezingsborden in te perken. In Oostende 
werd zulks ook door de groenen voorgesteld en reageerden onder andere sp.a en N-VA positief. In 
een aantal andere gemeenten zijn ook zulke ‘herenakkoorden’ in de maak. Wat houdt ons in 
Willebroek tegen om ook op die vooruitstrevende trein te springen?  
 
Onze vragen: 
1. Kunnen de verschillende partijen in de gemeenteraad zich in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen vinden in het inperken van de wildgroei aan verkiezingsborden?  
2. Zijn de partijen in de gemeenteraad vertegenwoordigd bereid een ‘herenakkoord’ te sluiten om het 
inperken van de wildgroei aan verkiezingsborden te realiseren?  
 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 
De bestaande regelgeving is de richtlijn om elke partij campagne te laten voeren en is vrij zelf 
invulling te geven binnen deze regelgeving. 
Hij wil niet strenger worden dan de regelgeving voorschrijft. 
Het raadslid Serrien neemt daar akte van en verwijst naar andere gemeenten die daar wel een 
initiatief in nemen. 
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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) 
 
Stand van zaken autodelen met wagenpark van de gemeente 
 
Mijn voorgangster en dus toenmalig Groen-gemeenteraadslid Siska Briffa deed ooit het voorstel om te 
laten onderzoeken of in Willebroek een standplaats van Cambio realiseerbaar was.  
Toen dat niet mogelijk bleek te zijn, werd ook de vraag gesteld of het gemeentebestuur sommige 
voertuigen uit het wagenpark zelf niet voor autodelen beschikbaar kon stellen. Destijds werd 
geantwoord dat dit zou worden onderzocht. 
 
Autodelen betekent dat verschillende personen of gezinnen om beurten gebruikmaken van één of 
meer gezamenlijke auto’s. Ondertussen zijn er al een flink aantal gemeenten die op deze manier aan 
autodelen doen. De gemeente Bornem bijvoorbeeld deelt al van 1 januari 2016 buiten de werkuren 
één van haar wagens. Het is een goede manier om de inwoners aansluiting te laten vinden op 
autodelen.net en zelf ook hun (bijvoorbeeld tweede) wagen voor dit initiatief beschikbaar te stellen.  
 
Onze vragen:  
1. Is ondertussen onderzocht op welke manier de gemeente een of meerdere voortuigen voor 
autodelen beschikbaar kan stellen? 
2. Zo ja, wat zijn de bevindingen? Waarom wordt het niet gedaan? 
3.  Zo nee, kan dit dan alsnog gebeuren? Kan het College zich achter dit idee zetten?  
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 
‘On hold’ bij facility = Belangrijk maar niet prioritair. Andere actieskrijgen voorrang, 
zekerwanneer men verneemtdat bijv. in Bornem maar 5 deelnemers zich op 1 jaarhebben 
aangeboden. 
Dedeur blijftechter open. 
 
Onderzocht voor eigen voertuigen = 

 Locker voor sleutel(s) kostprijs 3000€ 

 Meerkost verzekering 234.25€ 

 Extra beveiliging voertuig(en) 

 Track en trace te installeren 

 Administratieve last is momenteel niet mogelijk zonder bijkomende capaciteit 
(personeelskost) 

 Geen ICT-systeem voorzien voor reservaties 

 Investering in parkeerplaats met de nodige voorzieningen  
 
Conclusie: 

 Er blijken vooral praktische bezwaren 

 Onze eigen voertuigen zijn niet voorzien/uitgerust voor autodelen 

 Nadelen overheersen de voordelen voor de huidige gemeentelijke voertuigen 
 
We hebben momenteel niet de indruk dat hiervoor voldoende vraag naar is. 
 
Andere initiatieven van privaat autodelen (Cambio) blijkt gemakkelijker uit de startblokken te 
komen in de grotere steden dan bij gemeenten. Cambio is blijkbaar (nog) geen initiatiefnemer 
om autodelen te exploiteren in onze gemeente. We hebben momenteel geen zicht op andere 
mogelijke initiatieven bij de private markt. 
 
Op een vraag van het raadslid K. Eeraerts antwoordt de schepen dat de kosten minstens  
€ 10.000,00 bedragen, hetgeen het raadslid zelf hoger had ingeschat. 
 
Raadslid Serrien stelt dat men de interesse via een bevraging kan bekijken. 
 
Schepen Spiessens antwoordt dat Cambio zelf niet echt geïntereseerd is in kleine gemeenten.  
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De burgemeester geeft mee dat een gelijkaardig project in Boom nl. m.b.t. fietsdelen 
uiteindelijk tot € 60.000,00 zou kosten. 
Hij wil voorzichtig zijn omdat er niet onmiddellijk een draagvlak is. 
 
Voor het sluiten van de vergadering merkt het raadslid De Laet op dat hij ondertussen heeft 
kunnen lezen dat de cultuurraad zijn vraag bekijkt hoe men de ereburgers van onze gemeente 
meer aan bod kan laten komen in het straatbeeld. Hij merkte op dat onze twee wereldberoemde 
DJ ’s enkel “ambassadeur” zijn en geen ereburgers. 
Hij stelt voor de procedure op te starten om hen ook die titel te verlenen. 
 
De burgemeester neemt de vraag ter harte. Er was reeds sprake van het toekennen van het 
ereburgerschap in het college. Hij wil dat wel degelijk laten bekijken.  
 
Raadslid K. Eeraerts is van oordeel dat dit aansluit bij een initiatief dat hij 2 à 3 jaar geleden 
zou hebben genomen  
 
De voorzitter sluit de vergadering te 21 uur 36. 
 
 
 

 
 
 
Herman Bauwens Eddy Moens 
Secretaris Voorzitter 


