
w s Notulen van de gemeenteraad

Zitting van dinsdag 27 oktober 2O2O

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter

Eddy Bevers, burgemeester,

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts,
Michel Eeraerts, Anita Moens, Thierry Serrien, Serkan Bozyigit,
Nick Boeykens, Daniel De Maeyer, Carine'Praet, Jeroen De
Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever,
Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke
Van de Ven; Gert Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden.

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Óier, Maaike Bradt, Ilse
Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen.

Dirk Blommaert, algemeen directeur

AGENDA

Punten van de openbare zitting
Punten 7 tot en met 77 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en
schepenen.

Ondersteunende d iensten

Centra le admin istratie
1. Notulen vorige vergadering
2. Tussentijdse monitoring rapport lste semester 2020

Financiën

3, Rapportering visumtoepassing 2019
4. Goedkeuring prijssubsidiereglement Sport

Bouwen en wonen

Openbare werken

5, Iverlek - Inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor de activiteit
openbare verlichting

6. Iverlek - Buitengewone Algemene Vergadering - B december 2020
7. Fluvius Antwerpen - Buitengewone Algemene Vergadering - 16 december 2020

Mobiliteit
8. Verzoekschrift - Aanpassingen fietsstraat tussen BNP Fortis en Stationsstraat

(en of markt) om de handel mogelijks terug meer leven in te blazen met
bijgevoegde verduidelijking en argumenten - besluit

da
Willebroek
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IVA Innova

9. Goedkeuring huurovereenkomsten voor inname en het plaatsen van
telecommunicatie apparatuur aan De Veert

Welzijn

Samenleven

10. Overeenkomst Agentschap Integratie en Inburgering

Integrale veiligheid
11. Bekrachtiging bestuurlijk besluit burgemeester

Bijkomende punten van de ooenbare zitting
Punten 12 tot en met 73 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en
schepenen

Ondersteunende d iensten

Cèntrale ad min istratie
12. Bijkomende punte

Welzijn

Integrale veiligheid

13. Bekrachtiging besluit burgemeester - Grote Bergen 50
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OPENBARE ZITTING

Punten van de openbare zitting
Kevin Eeraerts (raadstid, Onafhankelijk raadstid 7) vertaat de zitting.

Ondersteu nende d iensten

Gentrale administratie

7. Notulen vorige vergaderintg

Besluit: Unaniem
De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad
van 22 september 2020.

Kevin Eeraerts (raadslid, Onafhankelijk raadslid 1) komt de zitting binnen

2. Tussentijdse monitoring rappott Tste semester 2O2O

Motivering

Voorgeschiedenis

Sinds de invoering van BBC 202O isde verplichting opgelegd om minstens éénmaal per jaar, in de
loop van het derde kwartaal, aan de raad te rapporteren over de stand van zaken van de
beleidsdoelstellingen over de eerste 6 maanden van het jaar, en dit zowel op inhoudelijk als financieel
vlak

Feiten en context

Zo krijgen alle raadsleden 3x per jaar een rapport over de beleidsdoelstellingen en de uitvoering
hiervan, namelijk bij de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan, bij de vaststelling van de
jaarrekening en minstens bij één tussentijds opvolgingsrapport. De opvolgingsrapportering bevat
minstens de volgende elementen:

1. een ótand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
2: een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het

lopende jaar;
3. in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak

van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
4. in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.

Juridische grond

Artikel 263 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale
en de provinciale besturen.

Adviezen - argumenten

Gunstig advies van het managementteam op datum van t4/70/202O

Fi nanciële gevolgen & comm unicatie
geen
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Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt 

rsrid I onthouden zich: Kevin EeraertsVoor de fractie Onafhankelijk raadslid I onthouden
Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony
Va noverschelde, Thierry Serrien

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux
De gemeenteraad neemt kennis van het opvolgingsrapport 2020 van het meerjarenplan 202O-2025.

Financiën

3. Rappoftering visumtoepassing 2O79

Motivering

Voorgeschiedenis

Feiten en context

Jaarlijks dient de financieel directeur in volledige onafhankelijkheid te rapporteren aan de
gemeenteraad inzake de toepassing van de visumplicht in de organisatie.

Juridische grond

Ingevolge de artikels 177 1o, 266 en 267 van het decreet lokaal bestuur zijn alle verbintenissen
met een financiële of budgettaire impact die uitgaven tot gevolg hebben, onderworpen aan een
verplicht visum van de financieel directeur.

In het kader dienen alle beslissingen die een uitgave tot gevolg hebben door de diensten vooraf
aan de financieel directeur voor te leggen die deze onderzoekt op wettigheid, waaronder ook
kredietcontrole, en regelmatigheid.

Binnen onze organisatie is de visumdrempel geplaatst op 4OOO euro + BTW.

FÍnanciële gevolgen & com municatie

nvt

Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain
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Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyclg Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts

Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony
Vanoverschelde, Thierry Serrien

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux
De gemeenteraad besluit kennis van de jaarlijkse visumrapportage van de financieel directeur te
nemen.

4. Goedkeuring prijssubsidiereglement Spott
Motivering

Voorgeschiedenis

Met de gemeenteraadsbeslissingvan2T juni 2017 werden de oprichting en de statuten van het
autonoom gemeentebedrijf Willebroek, afgekort AGB Willebroek, goedgekeurd.

Op 3 oktober 20L7 keurde de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen,
Gelijke kansen en Armoedebestrijding de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2Ol7 goed. Deze
beslissing werd gepubliceerd inhet Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2017.

Feiten en context

In artikel 2 van de beheersovereenkomst tussen het AGB en de Gemeente, goedgekeurd op 19
december 20L7, werd het AGB belast met de exploitatie, het verbeteren en onderhouden van
sportinfrastructuur en in voorkomend geval het oprichten van sportinfrastructuur.
Om economisch leefbaar te zijn is het nodig dat het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek
vanwege de Gemeente Willebroek prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van
toegang tot de sportieve activiteiten.

Prijssubsidies kunnen enkel voor de toekomst worden vastgesteld of aangepast en niet voor het
verleden.

Op basis van de cijfers van het meerjarenplan 2O2O -2025 werden de prijssubsidies berekend
Deze worden bijgesteld naar aanleiding van de aanpassing van het meerjarenplan.

Juridische grond

Het Decreet Lokaal Bestuur.

De beheersovereenkomst tussen AGB en Gemeente, inzonderheid Hoofdstuk VII - Financiering

Gelet op het voorstel van prijssubsidiereglement vanwege het college van burgemeester en
schepenen;

Adviezen - argumenten

De dienst financiën adviseert positief vermits de prijssubsidies opgenomen werden in het
meerjarenplan 2020 - 2025 van de Gemeente Willebroek.

Fi nanciële gevolgen & comm unicatie

Nvt
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Besluit: Unaniem
Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het prijssubsidieregelement vermeld in artikel 2 van
huidige beslissing, ten voordele van het AGB Willebroek goed.

Artikel2
Aanpassing PRIISSUBSIDIEREGLEMENT AGB Willebroek

Het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het
kalenderjaar 20t9. Deze ramingen worden op basis van huidige en tbekomstige indicatoren
vastgelegd.

Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek vanaf 1

november 2020 de voorziene toegangsgelden (inclusief 6 o/o btw) voor recht op toegang tot de
sportieve faciliteiten te vermenigvuldigen met een factor 0,5.

Rekening houdend met de culturele en sociale functie van deze faciliteiten wenst de Gemeente
Willebroék dat er tijdens het kalenderjaar 2O2O geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten
aanzien van de bezoekers van deze faciliteiten. De Gemeente Willebroek wenst immers de
toegangsgelden te beperken opdat de culturele en sportieve faciliteiten toegankelijk zijn voor
iedereen.
De Gemeente Willebroek verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1 januari 2020 tot
en met 31 december 2O2O deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning
van prijssubsidies.

De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 60/o btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het
kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het Autonoom
Gemeentebedrijf Willebroek. ln de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de
Gemeente Willebroek deze steeds documenteren.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek moet op de 10de werkdag van elk kwartaal de
Gemeente Willebroek een overzicht bezorgen van het aantal bezoekers waaraan recht op toegang
is verleend tijdens het voorbije kwartaal tot de sportinfrastructuren. Dit overzicht dient tevens het
bedrag aan te betalen prijssubsidies bevatten. De afrekening van deze prijssgrbsidies zal gebeuren
middels de uitreiking van een debet nota die het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek overmaakt
aan de Gemeente Willebroek. De Gemeente Willebroek dient deze.debet nota te betalen aan het
Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek binnen de 5 werkdagen na ontvangst.

Artikel 3
De toezichthoudende overhead overeenkomstig artikel 330 decreet Lokaal bestuur op de hoogte te
brengen van de bekendmaking op de webtoepassing.

Bouwen en wonen

Openbare werken

5, Iverlek - Inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor de
activite it o pe n ba re ve rl ichti ng

Motivering

Voorgeschiedenis

De Gemeente Willebroek neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan
de opdrachthoudende vereniging Iverlek.

Op L9/L2/2017 besliste de Gemeente Willebroek tot goedkeuring van de overname van de
bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen door lverlek. Zij zouden ook instaan voor
investeringen en onderhoud van de openbare verlichting.
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Stand van zaken huidige OV-park binnen de Gemeente Willebroek:

Het gemeentelijk OV-park is sterk verouderd : 45,2 o/o vên de verlichtingstoestellen en 67,0 o/o vàn
de steunen is ouder dan 15 jaar. Per einde juni 2017 bestond het OV-park uit:

- 10,8 o/o natrium lagedruklampen
- 77,L o/o hogedruklampen
- 9,6 o/o metáalhalogeenlampen
- 0, 1 o/o LED-lampen.

Feiten en context

Tijdens de algemene vergadering van lverlek op 14 juni 2019 werd de toetreding van de Gemeente
Willebroek voor de activiteit openbare verlichting tot Iverlek en de ermee gepaard gaande
kapitaalverhoging beslist. Dit werd nogmaals bevestigd tijdens de buitengewone algemene
vergadering van L7 december 2019.

Op 77 september 2020 ontvangt de Gemeente Willebroek een schrijven van de opdrachthoudende
vereniging lverlek om haar goedkeuring te hechten aan het ontwerp van de notariële akte
houdende de formalisering van hogervermelde inbreng in natura.

Juridische grond

Het Decreet van 22 december 20L7 over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 4L,279,
28L, 283 en Deel III, Titel III betreffende de Intergemeentelijke samenwerking;

De beslissing d.d. 28 mei 2019 waarbij de gemeenteraad goedkeuring verleende aan het aanbod
'Fluvius Openbare verlichting en de toetreding tot Iverlek voor de activiteit openbare verlichting;

De beslissing van de raad van bestuur van Iverlek d.d. 17 december 2019 tot kapitaalverhoging
per 1 juli 2019 van het variabel kapitaal ten bedrage van 5.372.325,00 euro door middel van
274.893 Aov-aandelen en de kapitaalverhoging per 17 december 2019 van het variabel kapitaal
ten bedragen van 17.368.100,00 euro door middel van 694.724 Aov-aandelen;

De beslissing van de algemene vergadering van lverlek d.d.74juni2019 waarbij de gemeente
Willebroek als deelnemer voor de activiteit openbare verlichting werd aanvaard met ingang 1 juli
20L9;

Het inbrengverslag van de raad van bestuur van lverlek, het inbrengverslag van de commissaris en
notulen (onderhands en notarieel) van de buitengewone algemene vergadering waarbij de inbreng
voor de gemeente bestaat uit een definitieve inbrengwaarde van L.t4t.3t0,22 euro,
vertegenwoordigd door hetzij 34.239 aantal aandelen Aov en 285.335,22 euro in cash;

Het feit dat het cashgedeelte door Iverlek werd gestort op L4 februari 2O2O op rekening van de
gemeente Willebroek;

Het ontwerp van notariële akte houdende de inbreng in natura en de vaststelling van de
verwezenlijking van de kapitaalverhoging zoals overgemaakt op L7 september 2020;

He_t voorstel van Iverlek om deze notariële akte te verlijden op 26 november 2020 om 14uOO in het
regiogebouw te Mechelen, Elektriciteitstraat 68;

Financiële gevolgen & communicatie

De heer Guy De Maeseneer, optredend als financieel directeur, voor de gemeente Willebroek
verklaart ontvangen te hebben op datum van 03 september 2019 en 14 februari 2020, op het
rekeningnummer BE07 0910 0012 0166 van de gemeente Willebroek vanwege de
distributienetbeheerder lverlek (opdrachthoudende vereniging) vanuit het rekeningnummer BE17
0910 1699 362L op naam van lverlek voor een totaal bedrag van 285.335,22 EUR,
vertegenwoordigende de opleg in cash verschuldigd met betrekking tot de inbreng van de
openbare verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen van de gemeente.

In het gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2019 werd deze transactie beschreven.
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Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jèroen De Jonghe, Alain Aelbreêht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyc[<, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts

Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony
Va noverschelde, Th ierry Serrien

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever
Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux
De gemeenteraad besluit:

Artikel 1:
kennis te nemen van de beslissing van de algemene vergadering van Iverlek d.d. 14 juni 2019
houdende de aanvaarding van de toetreding per l juli 2019 van de gemeente voor de activiteit
openbare verlichting tot Iverlek en van de ermee gepaard gaande kapitaalverhoging ingevolge de
beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2019.

Artikel 2:
haar goedkeuring te hechten aan het ontwerp van notariële akte houdende formalisering van
hogervermelde inbreng in natura.

Artikel 3:
de heer Eddy Moens en de heer Dirk Blommaert aan te duiden om als gevolmachtigde van de
gemeente de authentieke akte te ondertekenen op 26 november 2O2O om 14u00 in het
regiogebouw te Mechelen, Elektriciteitstraat 68.

Bij verhindering van één van bovengenoemde personen kan elkeen van hen - overeenkomstig de
artikelen 281 en 283 van het decreet over het lokaal bestuur - schriftelijk op een informatiedrager
naar keuze een bevoegde persoon aanduiden om in zijn opdracht als gevolmachtigde de voormelde
ondertekening te volbrengen.

Dergelijke aanduiding zal aan de eerstvolgende gemeenteraad ter kennis worden gebracht.

Artikel 4:
het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen alsook kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Iverlek, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie) op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius. be.

6, Iverlek - Buitengewone Algemene Vergadering - 8 december 2O2O

Motivering

Voorgeschiedenis

De gemeente Willebroek werd per aangetekend schrijven van 8 september 2020 opgeroepen om
deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van lverlek die op 8 december 2020
om 18u00 plaats heeft in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat L4O, I7O2 Groot-Bijgaarden.
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Feiten en context

De gemeente Willebroek neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel
aan de opdrachthoudende vereniging lverlek.

Punten op de agenda:

1. Aanpassen van de statuten als volgt:
a. Wijziging van het doel,/voorwerp
b. Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II

i. Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8,9,
10, 11, t2, t4, 15, 16bis, t7, 19,24,27bis,28,29bis,30, 31, 32,35,
36, 37, 37bis, 38, 40, bijlage 1, lbis en bijlage 3. ii. Toevoegen van een artikel 29ter.

2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een
medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de
beslissingen genomen in de agendapunten 1, 4 en 5 bij authentieke akte te doen
vaststellen.

3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de
door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.

4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:174 ev WW.
5. Statutaire benoemingen.
6. a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de activiteit

openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als
onderdeel van 'licht als dienstverlening' - verslag van de. raad van bestuur en van de
commissaris overeenkomstig hetartikel 6:110 WW houdende de inbreng in natura voor
de toetredingen per 1 juli 2020 en per 8 december 2020.

7. b. Desgevallend aanvaarding/ uitbreiding activiteiten gemeenten voor
(neven)activiteiten.

8. Statutaire mededelingen.

Vertegenwoordiger, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019: Eddy
Moens.

Juridische grond

Het feit dat de Gemeente Willebroek voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Iverlek.

Het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de Gemeente Willebroek per brief van 8
september 2020 overgemaakt werd.

Gelet op het feit dat de voorgestelde statutenwijzigingen vooreerst hun oorsprong vinden in de
verplichte aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WW):

. Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coóperatieve vennootschap
ingevolge het nieuwe WW.

. Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging.

. Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het WW,
met invoering van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11van het passief),
onderscheid tussen vast en variabel kapitaal is zonder voorwerp geworden en
vervangen door de statuta i r on besch i kbare ei genvermogedsreken i ng.

. Afstemming op de bepalingen van het WW wat betreft de procedure schriftelijke
besluitvorming Raad van Bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand
van de Algemene Vergadering.

. In overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de alarmbelprocedure.

Gelet op het feit dat daarnaast nog een aantal wijzigingen worden aangebracht:
. Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast de

reeds in de statuten opgenomen zetel.
. Invoeging en/of actualisering van een aantal definities.
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Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of voormalig
lid van het personeel van Fluvius System Operator cv of van Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging.
Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.

Gelet op het feit dat aan het voorwerp (nieuwe aanduiding van het "doel" ten gevolge van de
inwerkingtreding van het WW) enkele wijzigingen worden aangebracht;

Artikel 432, artikel 3 van het decreet lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende
gemeenten hun vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van een opdrachthoudende
vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering

Het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden voor
de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024.

De Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de
vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige
leg islatuur.

Het decreet lokaal bestuur

Adviezen - argumenten

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het
op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden:
fysiek, digitaal dan wel schriftelijk;

Overwegende dat mogelijk nog federale richtlijnen alsook politiebesluiten van de gouverneurs en
richtlijnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen komen omtrent het coronavirus COVID-
19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact
hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle
voorliggende agendapunten te nemen. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot
het houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.

Fina nciële gevolgen & comm unicatie

NVT

Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts

Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony
Va noverschelde, Thierry Serrien

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

a
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Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux
De gemeenteraad:

Artikel 1

neemt kennis van de uitnodiging ontvangen op 9 september 2020 van lverlek, Aarschotsesteenweg
58, 3012 Leuven, waarbij ons bestuur wordt uitgenodigd op de Buitengewone Algemene
Vergadering van dinsdag 8 december 2020 om 18u00 in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat
L4O, t7 02 Groot-Bijgaarden.

Artikel 2
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering
van de opdrachthoudende vereniging lverlek d.d. I december 2020.

Artikel 3
besluit zijn goedkeuring te hechten goedkeuring te hechten aan de voorgestelde
statutenwijzigingen van lverlek met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp
van lverlek.

Artikel 4.7 - in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering
besluit dat de vertégenwoordiger van de gemeente Willebroek die fysiek dan wel digitaal zal
deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van lverlek op 8 december 2020 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikelen 2 en 3 van onderhavige beslissing. .

Artikel 4.2 - in geval van schriftelijke algemene vergadering
besluit zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de
voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het standpunt van de
gemeente Willebroek weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering (zonder
fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente Willebroek) als een bindend
akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst'houdende
ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers'die gevoegd zal worden bij de notulen
van bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering en waarbij de individuele
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de
toezichthoudende overheid.

Artikel 5
besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudènde
vereniging Iverlek, Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven tav het vennootschapssecretariaat.

7. Fluvius Antwerpen - Buitengewone Algemene Vergadering - t6 december
2020

Motivering

Voorgeschiedenis

De gemeente Willebroek werd per aangetekend schrijven van 16 september 2O2O opgeroepen om
deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen die op 16
december 2020 plaats heeft in de Royal Yacht Club België, Thonetlaan 133, 2050 Antwerpen.

Feiten en context

De gemeente Willebroek neemt ingevolge de fusie van Iveg met IMEA en Integan vanaf deze
legislatuur voor één of meerdere activiteiten deel aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius
Antwerpen.
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Punten op de agenda:

1. Aanpassen van de statuten als volgt:
a. Wijziging van het doel/voorwerp
b. -Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I en II

-Aanpassen van de bestaande artikels 2,Zbis,3,4, 4bis,5, 6,7,8, 9, 10, LL, !2, 14, L5, 16bis,
17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis,30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en de bijlagen t, 2, 3 en 4
-Toevoegen van een artikel 29ter

2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een
medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de
beslissingen genomen in de agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen
vaststellen

3. Bespreking in het kader van artikel 432van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de
door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.

4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:714 ev WW.
5. Statutaire benoemingen.
6.

a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de
activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen)
en diensten als onderdeel van 'licht als dienstverlening' - verslag van de Raad
van Bestuur en van de Commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WW
houdende de inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 16
december 2020.

b. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor
(neven)activiteiten.

7. Statutaire mededelingen.

Vertegenwoordigers, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019
- Vertegenwoordiger: MichelEeraerts
- Plaatsvervanger:SolangeCluydts

Juridische grond

Het feit dat de Gemeente Willebroek voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Fluyius Antwerpen.

Het feit dat de Gemeente Willebroek per aangetekend schrijven van 16 september 2020 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpên
die op 16 december 2O2O plaatsheeft in de Royal Yacht Club België, Thonetlaan 133, 2050
Antwerpen.

Het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de Gemeente Willebroek per brief van
16 september 2020 overgemaakt werd.

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden vooreerst hun oorsprong in de verplichte aanpassing
van de statuten aan het nieuwe Wetboekvan Vennootschappen en Verenigingen (WW):

. Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coóperatieve vennootschap
ingevolge het nieuwe WW.

. Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging.
r Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het WW,

m,et invoering van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11van het passief),
onderscheid tussen vast en variabel kapitaal is zonder voorwerp geworden en
vervangen door de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

. Afstemming op de bepalingen van het WW wat betreft de procedure schriftelijke
besluitvorming Raad van Bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand
van de Algemene Vergadering.

. ln overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de alarmbelprocedure.

Daarnaast worden nog een aantal wijzigingen aangebracht:
. Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast de

reeds in de statuten opgenomen-zetel.
. Invoeging en/of actualisering van een aantal definities.
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Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of voormalig
lid van het personeel van Fluvius System Operator cv of van Fluvius Opdrachthoudende
Verenig ing.
Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.

Er worden enkele wijzigingen aangebracht aan het voorwerp (nieuwe aanduiding van het "doel" ten
gevolge van de inwerkingtreding van het WW).

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering.

De Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 20L9, houdende de aanstelling van de
vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige
legislatuur.

Het decreet lokaal bestuur.

Het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus Covid-19 waarbij het op heden
niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden: fysiek,
digitaal dan wel schriftelijk.

Overwegende dat mogelijk nog federale richtlijnen alsook politiebesluiten van de gouverneurs en
richtlijnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur.kunnen komen omtrent het coronavirus Covid-
19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact
hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle
voorliggende agendapunten te nemen. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot
het houden van een schriftelijke algemene vergader:ing indien dit noodzakelijk mocht blijken.

Financiële gevolgen & communicatie

NVT

Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gèorges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt
Voor de fractie Onafhankelijk raadslid I onthouden zich: Kevin Eeraerts

Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelteke Van de Ven, Anthony
Va noverschelde, Thierry Serrien

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

Vooi de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux
De gemeenteraad:

Artikel 1

neemt kennis van de uitnodiging ontvangen op 18 september 2020 van Fluvius Antwerpen,
Antwerpsesteenweg 260,2660 Antwerpen, waarbij ons bestuur wordt uitgenodigd op de
Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen die op 16 december 2O2O plaatsheeft
in de Royal Yacht Club België, Thonetlaan 133, 2050 Antwerpen.

a

a
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Artikel 2
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering
van Fluvius Antwerpen d.d. 16 december 2020:

B. Aanpassen van de statuten als volgt:
a. Wijziging van het doel/voorwerp
b. -Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I en II

-Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7,8, 9, 10, tL, L2, L4, t5, 16bis,
77, t9, 24,27bis, 28, 29bis,30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en de bijlagen L, 2, 3 en 4
-Toevoegen van een artikel 29ter

9. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een
medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de
beslissingen genomen in de agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen
vaststellen

10. Bespreking in het kader van artikel 432van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsookvan de
door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.

11. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
12. Statutaire benoemingen.
13.

a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de
activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen)
en diensten als onderdeel van 'licht als dienstverlening' - verslag van de Raad
van Bestuur en van de Commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WW
houdende de inbreng in natura voor de toetredingen per l juli 2020 en per 16
december 2020.

b. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor
' (neven)activiteiten.

14. Statutaire mededelingen.

Artikel 3
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de
opdrachthoudende verenging Fluvius Antwerpen met inbegrip van de voorgestelde wijziging van
het doeUvoorwerp van Fluvius Antwerpen.

Artikel 4.7 - in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering
besluit de vertegenwoordiger van de Gemeente Willebroek die fysiek dan wel digitaal zal
deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen op 16 december
2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen
zijn/haar stemgedrag aft e stemmen op de beslissingen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde artikelen 2 en 3 van onderhavige beslissing.

Artikel 4.2 - in geval van schriftelijke algemene vergadering
besluit zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de
voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het standpunt van de
Gemeente Willebroek weer, en dien in geval van een schriftelijke algemene vergadering (zonder
fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de Gemeente Willebroek) als een bindend
akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst'houdende
ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers'die gevoegd zal worden bij de notulen
van bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering en waarbij de individuele
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de
toezichthoudende overheid.

Artikel 5
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde be-,
slissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Ff uvius Antwerpen, Antwerpsesteenweg 260,2660 Antwerpen tav het
ven nootscha pssecreta riaat.
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Mobiliteit

8. Verzoekschrift - Aanpassingen fietsstraaÉ tussen BNP Fortis en
Stafionsstraat (en of markt) om de handel mogelijks terug meer leven in te
blazen met bijgevoegde verduidelijking en argumenten - besluit

Motivering

Voorgeschiedenis

Op f I mel 2020 werd de heropstart van de handelszaken voorzlên in ultvoerlng van de
versoepeling van de COVID-19 maatregelen

Het college van burgemeester en schepenen hechtte in zitting van 8 mei 2020 goedkeuring aan
een tijdelijk verkeersreglement met betrekking tot de te nemen verkeersmaatregelen in het kader
van de covid19 crisis, meer in het bijzonder maatregelen in functie van de heropening van de
handelszaken.

Feiten en context

Om deze heropening op veilige wijze te laten gebeuren dienden een hele reeks aanpassingen aan
de inrichting van het openbaar domein te gebeuren

Het doel van deze maatregelen is:
. Meer ruimte voor voetgangers creëren om zodoende zich te kunnen houden aan de

1,5m phycical distance regel
. Streven naar MODAL SHIFT - MODAL SPLIT - fietsgebruik stimuleren en faciliteren
r Het gebruik van de auto ontmoedigen en de fiets promoten als alternatief

vervoersmiddel om te gaan winkelen

Twee van de genomen maatregelen is het invoeren van beperkt enkelrichtingsverkeer en het
inrichten van de Overwinningsstraat en August Van Landeghemstraat (deel tussen Nieuwstraat en
Kerkstraat) als fietsstraat.

De te nemen verkeersmaatregelen werden telkens besproken tussen alle betrokken partijen en
waar nodig latei' aangepast.

In functie van verdere versoepelingsmaatregelen zijn telkens nieuwe aanpassingen mogelijk en
blijft een permanente evaluatie vanuit diverse diensten en betrokkenen noodzakelijk. Dit wordt
nauwlettend opgevolgd.

Midden juli werd, op vraag van de Gemeenteraad, een bevraging georganiseerd bij de handelaars
van de Overwinningsstraat, August Van Landeghemstraat en het August Van Landeghemplein. In
totaal werden 103 handelaars bevraagd.

1. Op 18 augustus 2020 heeft de heer Luc Vleminckx via mail een verzoekschrift ingediend,
betreffende "aanpassingen fietsstiaat tussen BNP Fortis en Stationsstraat (en/of markt) om
de handel mogelijks terug meer leven in te blazen met bijgevoegde verduidelijking en

2. à'f iÏ:H:lnteraaoszitting van 22 septemb er 2o2owerd dit verzoekschrift ontvanketijk
verklaard.

3. De heer Vleminckx werd uitgenodigd om zijn verzoekschrift tijdens de raadscommissie van
21 oktober 2020 toe te lichten, maar hij heeft in zijn mail van 14 oktober 2020 te kennen
gegeven, hier niet op in te gaan.

Juridische grond

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 en latere wijzigingen.

Art. 135, S 2 van de gemeentewet inzake de veiligheidsverplichting van een gemeente.

Het decreet lokaal bestuur gepubliceerd BS 15 februari 2020 en latere wijzigingen.
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Wet van 16 maart 1968 (BS 27/03/L968) betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 (BS 09l12/1975) houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en latere wijzigingen.

Ministerieel besluitvan ll oktober 1976 (BS 14/10/1976) houdende de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en latere wijzigingen.

Decreet van 16 mei 2008 (BS 10/06/2008) betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens en latere wijzigingen.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 (BS 26/03/2009) betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens en latere wijzigingen.

Omzendbrief MOB/2009/01 betreftende de aanvullende reglementen op de politie over het
wegverkeer.

Adviezen - argumenten

In totaal kregen 103 handelaars uit de Overwinningsstraat, de August Van Landeghemstraat en het
August Van Landeghemplein een brief met de vraag deel te nemen aan een digitale bevraging via
Google Forms.

18 handelaars (18o/o) vulden de vragenlijst in en formuleerden een aantal suggesties en
opmerkingen.

De verwerkte resultaten worden toegevoegd als bijlage.

Financiële gevolgen & communicatie

NVT

Besluit:

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony
Va noverschelde, Thierry Serrien

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux
De gemeenteraad besluit, gelet op voorgaande adviezen en argumenten, de verkeersmaatregel
'fietsstraat centrum Willebroek' te behouden.

Kevin Eeraerts (raadslid, Onafhankelijk raadslid 7) verlaat de zitting.
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IVA Innova

9. Goedkeuring huurovereenkomsten voor inname en het plaatsen van
telecommunicatie apparatuur aan De Veert

Motivering

Voorgeschiedenis

Eind december 2019 werd het IVA INNOVA benaderd door het bedrijf Benchmark Telecom BVBA
die in opdracht van Telenet op zoek was naar een beschikbare plaats voor het oprichten van een
GSM-zendmast aan het industrieterrein De Veert.

In een eerste fase werd dit dossier verder opgevolgd door de dienst'omgeving'.

Op dit ogenblik is de gebiedsdekking om het 4G netwerk verder uit te rollen ontoereikend in de
omgeving van het Industriepark De Veert en Stationsomgeving.

Feiten en context

In samenwerking met de dienst'omgeving'werd een aanvaardbare locatie op het bedrijventerrein
gevonden.

De voorgestelde installatie omvat een buispyloon met een totale hoogte van 25.00m.

Het ingengmen vloeroppervlak van de installatie bedraagt +/- 25.00m1 1S.Oom x S.OOm).

Het voorstel is aanvaardbaar en legt een minimale last op de omgeving.

Telenet Group BVBA heeft voor de realisatie van voorgestelde installatie een aanvraag tot
omgevingsvergunning ingediend bij de hogere overheid.

Het college van burgemeester en Schepenen heeft op15/09/2O20 een gunstig advies uitgebracht
op de ingediende omgevingsvergunning.

Juridische grond

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 dqcember 2OL7 , gewijzigd.

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2Ot7, inzonderheid art. 4I,51, 110.

Adviezen - argumenten

In het verleden heeft de gemeente reeds enkele gelijkaardige overeenkomsten afgesloten met
Proximus, Mobistar en Telenet.

Het gaat hier over een standaardovereenkomst.

De jaarlijkse huur bedraagt € 3.250,00.

Wat betreft de voorgestelde huurovereenkomst bedraagt de huurtermijn negen jaar automatisch
verlengbaar met nog tweemaal negen jaar.

De grondinnamevan de installatie is beperkttoteen oppervlakte +/-25m2 (5.00m x 5.00 m ).

De huurder staat in voor alle kosten met betrekking tot de aanleg en het onderhoud.

Voorliggende ontwerpovereenkomst vestigt een huur op het kadastraal perceel Willebroek lste
afdeling sectie A nr. 524/Y/6 - De Veert.

Op de bijgevoegde ontwerpdossier-"Lease Sketch site ID : AN0524J" wordt de inplanting, afmeting
en uitzicht van de geplande installatie weergegeven.
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Financiële gevolgen & colnm unicatie

Bijkomende inkomsten zijn op te nemen in de meerjarenplanning a rato van € 3.250,00 per jaar

Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen, De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt

Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony
Va noverschelde, Thierry Serrien

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux
De raad besluit

Artikel 1

Goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van de huurovereenkomst met referentie AN 0524 J voor
de inname van gemeentelijke gronden met doel het plaatsen van telecommuniCatieapparatuur op
het kadastraal perceel Willebroek lste afdeling sectie Anr.524N/6 - De Veert met een plusminus
inname van 25 m2 ten gunste van Telenet Group BVBA, Neerveldstraat 105 te 1200 Brussel, dit
tegen een jaarlijkse vergoeding van € 3.250,00.

Artikel 2
Het College van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere uitvoering van dit dossier
en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend schepen voor de gemeente zal optreden bij
het ondertekenen van de overeenkomst.
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Welzijn

Samenleven

7O. Overeenkomst Agentschap Integratie en Inburgering
Motivering

Voorgeschiedenis

Het Agentschap Integratie en Inburgering is reeds sinds vele jaren een partner van organisatie
Willebroek. Zij ondersteunen ons in allerlei projecten op gebied van diversiteit.

Feiten en context

Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt Voor
de komende periode (2020- 2025) waarin een oplijsting wordt gemaakt van de ondersteuning die
zij kunnen bíeden en de verwachtingen die zij hebben naar ons als organisatie
Zie bijlage voor deze oplijsting.

Juridische grond

8D000005 Welzijn en zorg: iedereen telt mee, iedereen doet mee. 2O2O - 2025
AP000033 Samenleven in diversiteit met gelijke kansen. 2020 - 2025

Adviezen - argumenten

Samenleven:
Het Agentschap Integratie en Inburgering is een expert in zake taalverwerving en diversiteit. Ze
zijn reeds jaren onze partner in het inburgeringstraject van nieuwkomers en een betrouwbare
hulpbron in het opzetten van projecten.

Onderwijs:
Voor de gezamenlijke werkgroep taal van dienst onderwijs en het LOP is het agentschap
inburgering en integratie een belangrijke partner die cijfers, expertise en advies kunnen bieden aan
de scholen en de dienst.

Fina nciële gevolgen & communicatie

nvt

Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt

Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony
Vanoverschelde, Thierry Serrien

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux
De gemeenteraad keurt het contract met hetAgentschap Integratie en Inburgering goed.

Kevin Eeraerts (raadslid, Onafhankelijk raadslid 1) komt de zitting binnen.
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Integrale veiligheid

7 7, BekrachtigÍng bestuurlijk bestuit burgemeester
Motivering

Voorgeschiedenis

Feiten en context

Op 26 juni 2020 werd door het college van burgemeester en schepenen toelating verleend aan de
heer Vincent Trier om een zomerbar Carré Beach te organiseren op de parking van de Carré vanaf
26 juni 2020 tot maximaal 120 dagen na de opening. Deze toelating werd onderworpen aan een
aantal bijkomende voorwaarden, waaronder:

. De organisator dient de richtlijnen voor de horeca en corona-terrassen in kader van de
beperking van de verdere spreiding van het coronavirus COVID-19 zeer strikt op te volgen;

. Het gemeentebestuur kan ten allen tijde opdracht geven bij niet vergunde evenementen
en/of bij overmacht het terras te laten verwijderen;

. Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de toelating precair en herroepbaar
wordt afgegeven en op ieder moment kan worden opgeheven wanneer het algemene
belang het vereist;

. Het college van burgemeester en schepenen besluit dat bij elke wijziging qua invulling
en/of aanbod de organisator een nieuwe aanvraag moet indienen bij de gemeente;

r Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de uitbater van de Carré zich in '

regel moet stellen betreffende de omgevingsvergunning, de hórecavergunning en inspectie
brandweer, en dat dit in orde dient te worden gebracht voor 1 september 2O2O;

Een aanvraag tot regularisatie van de gevelschilderwerken wérd nog niet ingediend bij de
gemeentelijke dienst omgeving. Betreft de aanvraag tot het hernieuwen van de horecavergunning
werd op 15 oktober 2020 door de gemeentelijke dienst lokale economie aangemaand om de
ontbrekende stukken af te leveren voor volledigheid en de verdere behandeling van het
aanvraagdossier.

Op 2 oktobe r 2O2Owerd de heer Vincent Van Trier in kennis gesteld van de voorwaarden (o.b.v.
advies noodplancoórdinator van 1 oktober 2020) voor herinrichting van de Willebroekse
discotheken tot café of restaurant, waaronder:

r het ten allen tijde strikt respecteren van de coronamaatregelen die van toepassing zijn
in de inrichtingen die behoren tot de horecasector, incl: minimaal 1.5m tussen
gezelschappen;

r het uitdrukkelijk verbod om te dansen
. de (achtergrond)muziek de 85db indoor niet overschrijdt;
. afwijkende activiteiten bv optredens >85db of wijziging horecaopstelling in

theateropstelling, moeten worden aangevraagd bij het evenementenloket
. de discotheek moet voorzien in het nodige toezicht en onmiddellijke bijsturing indien dat

bezoekers toch gaan dansen ed.;

Op ll oktober 2020 kwam de burgemeester in het bezit van een videofragment inzake een
optreden van de Nederlandse zanger André Hazes dat plaatsvond op 10 oktober 2020 in de
inrichting Carré, gelegen te Koning Leopoldlaan 2,2830 Willebroek. Op basis van deze beelden
vonden diverse manifeste inbreuken plaats op de heersende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken én op de voorwaarden voor herinrichting van de discotheek
tot café/restaurant zoals hierboven weergegeven. Zo blijkt dat een groot aantal van de aanwezigen
niet aan tafels zit. lntegendeel, er wordt door vele aanwezigen rondgelopen en gedanst. Een deel
daarvan draagt geen mondneusmasker en houdt geen afstand van elkaar. Van een onmiddellijke
bijsturing door de medewerkers, ter plaatste aanwezig, lijkt geen sprake. Bovendien werd er door
de gemeente geen toelating verleend voor het optreden, niettegenstaande het duidelijk een
afwijkende activiteit betreft zoals hierboven gedefinieerd.
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Rekening houdend met bovenvermelde vaststellingen werd middels een schrijven van 14 oktober
2020 medegedeeld dat de burgemeester overwoog om toelating voor de uitbating van het
restaurant in de inrichting Carré, gelegen te Koning Leopoldlaan 2,2830 Willebroek, tijdelijk op te
heffen en de inrichting te sluiten voor een periode van 2 weken indoor, 1 week de terrasvergunning
te schorsen en 1 maand evenementen/optredens te verbieden, De verantwoordelijken werden met
het oog op het nemen van een weloverwogen beslissing ter zake uitgenodigd voor een hoorzitting.
Op 15 oktober 2020 werd de verantwoordelijke samen met zijn raadsman door de burgemeester,
in bijzijn van de heer Dirk Blommaert (algemeen directeur) en mevrouw Ann Staes (dienst
integrale veiligheid voor verslaggeving), mondeling gehoord. Aanvullend aan deze hoorzitting
maakte de raadsman per e-mail van 15 oktober 2020 een aantal aanvullende stukken over ter
zijner verdediging:

r Dat de medewerkers van Carré nachtwerk hebben verriiht om met respect voor de
bezoekers een gezonde en veilige manier te vinden om Carré open te houden, waar:bij ook
aandacht is voor de jobs van de medewerkers.

r Dat daarom Carré geprobeerd heeft om de discotheek om te toveren tot een restaurant.
Sinds de opening van het terras er direct gestart is om te focussen op eten, met BBQ's en
pizza's. Mensen gaan rond de tafel zitten en de ober geeft aan de klanten mee dat het
menu op social media staat. Er wordt door de hostess en later de ober aangemaand te eten
omdat er restaurantsetting is. Dat het wel degeÍijk gaat om 'eten', waarbij zelfs de naam is
gewijzigd naar Carresto. Mensen zijn die avond in de eigen bubbels gebleven en met
afstand van elkaar.

r Dat er op de hoge tafels wel geen 1O borden kunnen, maar dat Carré beschikt over alle
vergunningen, dus er alles aan doen om eten aan te bieden.

r Dat Carré zomaar als de bekendste discotheek van België op een week omgetoverd kan
worden naar restaurant. Naar de toekomst toe zal er inderdaad meer naar restaurant
worden gegaan. De investeringen daarvoor blijven zich opstapelen, maar we nemen nog
enkele dagen een afwachtende houding aan ten aanzien van opkomende maatregelen.

r Dat de aanwezigheid op 10 oktober 2020 geen optreden was van André Hazes, maar een
acte de présence. Het ging slechts om 2 nummers, in totaal nog geen 5 minuten. Ook via
de facturatie van André Hazes kan men zien dat het gaat om een acte de présence en niet
om een optreden. De acte de présence gaat eerder naar 5000 euro, terwijl een optreden
eerder gaat naar 30.000 euro.

r Dat de beelden op sociale media niet correleren met hoe de avond is verlopen en dat de
beelden een totaal foute weergave zijn van de realiteit. Dat er beelden zijn die aantonen
dat mensen op een barkruk zitten met mondmasker op, die aanvullend ook worden
overgemaakt.

e Dat er coronastewards aanwezig waren met mondneusmaskers die nagingen of iedereen op
een gezonde en veilige manier de avond liet verlopen.

. Dat afhankelijk van het camerabeeld men een andere perceptie kriigt.
r Dat de Carré de afgelopen maanden 10-tallen controles heeft gehad en er nooit inbreuken

zijn vastgesteld.
r Dat er ook bij de politiecontrole op zondag 11 oktober, na de acte de présence van André

Hazes en voor de filmpjes online waren, alles in orde was conform de regels.
r Dat de verantwoordelijken van Carré niet blind zijn voor de stijgende coronacijfers. Als de

activiteiten van Carré verder worden toegelaten zullen zij extra waakzaam zijn voor de, coronamaatregelen en er nog meer op toezien dat deze extra worden nageleefd . Op 24
oktober 2O2O is er een optreden gepland van artiest "Snelle". Deze afspraak werd gemaakt
met het oog op het terugkeren naar een normale situatie. Dat jullie de afspraken met
gemeente naleven en de maatregelen respecteren.

r Dat de bedoeling is om op korte termijn uit te pakken met grote chefs. Dat er geen
plannen zijn om artiesten te boeken. "Snelle" was reeds geboekt met de hoop dat we terug
naar een normale toestand zouden gaan.

r Dat het absoluut niet de intentie waÈ om iemand tegen de borst te stuiten;

Juridische grond

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 133, 2de lid en 135, 52, 5o inzake de
bevoegdheden van de burgemeester;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel
besluit van 8 oktober 2020, inzonderheid artikel 5, artikel 21bis, 11o en artikel 23,9t;
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Gelet op de 'Algemene Bestuurlijke Politieverordening' van de gemeente Willebroek, inzonderheid
artikel 5 inzake de algemene bevoegdheden van de burgemeester en artikel 196 e.v. inzake
horecavergunning;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 juni 2020 inzake de
voorwaardelijke toelating tot organiseren van een zomerbar Carré Beach op de parking van
discotheek Carré tot maximum 120 dagen na opening op 26 juni 2020;
Gelet op de aanvraag van 15 september 2020 tot de hernieuwing van een horecavergunning voor
inrichting Carré;

Gelet op het overleg van het college van burgemeester en schepenen van 2 oklober 2O2O inzake
de voorwaarden (o.b.v. advies noodplancoórdinatorvan 1 oktober 2020) voor herinrichting van de
Willebroekse discotheken tot café of restaurant en de daarop volgende mededeling per mail van 2
oktober 2020 die dhr. Vincent Van Trier in kennis stelt van de voorwaarden;

Gelet op het bestuurlijk verslag 85062313120 van 13 oktober 2O2O van de lokale politie Mechelen-
Willebroek inzake vaststellingen op basis van camerabeelden in de inrichting Carré op 10 oktober
2020;

Gelet op de uitnodiging hoorzitting van de burgemeester van 14 oktober 2O2O;

Gelet op het proces-verbaal van de hoorzitting van 15 oktober 2O2O;

Gelet op de e-mail van 15 oktober 2O2O inzake aanvullende documenten en bewijsstukken
waarvan melding werd gemaakt op de hoorzitting van 15 oktober 2O2O;

Adviezen - argumenten

Overwegende dat België sinds begin maart 2020 wordt geconfronteerd met een exponentiële
evolutie van het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19;

Overwegende dat het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19 sinds enkele weken
opnieuw exponentieel toeneemt en dat het aantal besmettingen eveneens sterk stijgt in de
provincie Antwerpen, met inbegrip van de gemeente Willebroek;

Overwegende dat het coronavirus COVID-19 zich via de lucht lijkt overte dragen van mens op
mensf dat de overdracht van de ziekte lijkt plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de
mond en neus;

Overwegende de karakteristieken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder met betrekking
tot de besmettelijkheid, het sterfterisico en het aantal gevallen die werden gedetecteerd;

Ovêrwegende de urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID-19 met
zich meebrengt voor de Belgische bevolking;

Overwegende dat bepaalde bijeenkomsten in besloten of overdekte plaatsen nog steeds een
specifieke bedreiging vormen voor de volksgezondheid;

Overwegende dat de huidige epidemiologische situatie nog steeds een drastische beperking van de
sociale contacten vereist en nog steeds een beperking noodzakelijk maakt van het maximaal aantal
personen dat mag deelnemen aan bepaalde samenscholingen;

Overwegende dat dansen in dit kader een zeer groot risico op overdracht van het virus met zich
meebrengt;
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Overwegende dat ten gevolge van deze dreiging bij ministerieel besluit van 30 juni 2020, zoals
laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 8 oktober 2020, een aantal dringende maatregelen
werden opgelegd die van toepassing zijn in inrichtingen die behoren tot de horecasector met als
doel beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID- 19, waaronder het
verplicht dragen van een mondneusmasker door het personeel, het verplicht dragen van het
mondneusmasker door klanten in de inrichting, het verbod van bediening aan de bar, een
maximum van 10 personen per tafel in restaurants en 4 personen per tafel in drankgelegenheden;
enkel zitplaatsen aan tafel; elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten en de verplichte
registratie van de contactgegevens van één klant pertafel bij aankomst in de horeca-inrichting;

Overwegende dat deze federale maatregelen werden getroffen ten einde de openbare
volksgczondhcid tc bcschermcn ;

Overwegende dat de burgemeester mee verantwoordelijk is om de maatregelen, om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, te doen naleven en hij preventieve
maatregelen, waaronder een bestuurlijke sluiting van een inrichting, kan bevelen in het belang van
de openbare gezondheid wanneer wordt vastgesteld dat er activiteiten worden uitgeoefend in strijd
met het ministerieel besiuit van 3O juni 2020 en latere wijzigingen ervan of in strijd met de
toepasselijke protocollen ;

Overwegende dat de burgemeester wettelijk verplicht is om alle dringende en noodzakelijke
maatregelen te nemen om de openbare gezondheid in het algemeen en de gezondheid van de
bezoekers en inwoners van Willebroek in het bijzonder op een adequate manier te vrijwaren en alle
passende maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat epidemieën worden bestreden en de
verdere verspreiding ervan wordt voorkomen;

Overwegende dat er door het college van burgemeester en schepenen duidelijke voorwaarden
werden geformuleerd waaronder de toelatingen tot het organiseren van de zomerbar Carré Beach
en de herinrichting van discotheek Carré naar een café of restaurant werden toegelaten;

Overwegende dat er wordt vaststeld dat aan de opgelegde voorwaarden bij de toelating tot het
organiseren van Carré Beach niet wordt voldaan: zo is de inrichting nog steeds niet in regel met de
omgevingsvergunning, de horecavergunning en de verplichte controle door de brandweer, dit
niettegenstaande de uitdrukkelijke herhaaldelijke verzoeken van de dienst economie om de nodige
stukken over te maken;

Overwegende dat de burgemeester zonder deze stukken niet kan oordelen of de inrichting voldoet
aan alle verplichtingen die een veilige uitbating voor de bezoekers verzekeren;

Overwegende dat de burgemeester bovendien vaststelt dat aan de opgelegde voorwaarden bij de
toelating tot de.herinrichting van discotheek Carré naar een restaurant niet wordt voldaan: zo
worden de coronamaatregelen niet strikt opgevolgd zoals hierboven toegelicht, worden afwijkende
activiteiten georganiseerd zonder toelating van het evenementenloket;

Overwegende dat deze vaststellingen niet alleen een manifeste inbreuk op de federaal opgelegde
coronamaatregelen in horeca-inrichtingen vormen én op de opgelegde voorwaarden voor
herinrichting van de discotheek Carré tot café of restaurant, maar eveneens getuigen van een
compleet gebrek aan verantwoordelijkheid en van een totaal foutieve inschatting van de ernst van
de situatie waarin we ons vandaag, ook in Willebroek, bevinden. Dergelijk gedrag is dan ook
asociaal, gevaarlijk en volledig onaanvaardbaar en vormt een reële en ernstige bedreiging voor de
openbare vol ksgezondheid.

Overwegende dat tijdens de procedure de mogelijkheid werd geboden om nuttig op te komen voor
de belangen ten aanzien van de tegen Carré overwogen bestuurlijke maatregel;

Overwegende dat de burgemeester daarbij kennis van neemt dat er ook andere beelden zijn die
aantonen dat sommige mensen zich wel degelijk aan de coronamaatregelen houden en Carré de
ombouw van een discotheek naar een restaurant op zo een korte termijn had onderschat. Dit
neemt echter niet weg dat Carré als verantwoordelijke een verpletterende verantwoordelijkheid
heeft over wat er zich in uw zaak afspeelt en er op moet toezien dat alles volgens de vigerende
coronamaatregelen gebeu rt.
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Het laten plaatsvinden van een - al is het kort - optreden waarbij tientallen personen aanwezig
zijn, zonder enig plan van aanpak, te volgen protocol, aanvraag noch toelating, vormt niet alleen
een manifeste inbreuk op de federaal opgelegde coronamaatregelen maar getuigt eveneens van
een totaal foutieve inschatting van de ernst van de situatie waarin we ons vandaag, ook in
Willebroek , bevinden. Het gegeven dat dit slechts 5 minuten van de avond betrof waarop werd
gedanst en gezongen, doet daar niets aan af. Ook op zulke korte tijdsduur kan een besmetting
worden overgedragen. Dergelijke houding is dan.ook asociaal, gevaarlijk en volledig
onaanvaardbaar en vormt een reële en ernstige bedreiging voor de openbare volksgezondheid;

Overwegende echter ook dat de verantwoordelijke van Carré de ernst van de situatie en het belang
van het naleven van de heersende maatregelen als eindverantwoordelijke in de toekomst wel
degelijk lijkt te beseffen, en er in dat verband ook aangehaald wordt dat er nog geen eerdere
incidenten zijn geweest;

Overwegende eveneens de financiële en praktische impact van een langdurige verbod op
exploitatie op de uitbater, de meewerkende houding en de belofte om in de toekomst ervoor te
zullen zorgen dat de opgelegde maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken strikt zullen worden nageleefd, waardoor de voorgenomen sluiting beperkt
wordt in duurtijd;

Overwegende dat deze beperkte verlenging van de tijdelijke sluiting Caré in staat stelt om de
nodige interne aanpassingen uit te voeren en afspraken te maken met de medewerkers om te
voorkomen dat er nieuwe inbreuken worden gepleegd op de van kracht zijnde coronamaatregelen
en snel kan reageren bij mogelijke problemen, waarna de activiteiten opnieuw kan hervatten;

Overwegende dat deze maatregel erop gericht is de openbare veiligheid en gezondheid te
garanderen en een herhaling van de feiten te vermijden;

Financiële gevolgen & communicatie

nvt

Besluit:

Voor de fractie sp,a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyern Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts

Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony
Va noverschelde, Thierry Serrien

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux
De gemeenteraad bekrachtigt het bestuurlijk besluit van de burgemeester d.d. 16 oktober 2020
houdende tijdelijke sluiting en tijdelijk verbod tot het organiseren van evenementen/bij-activiteiten
in inrichting Carré, gelegen te Koning Leopoldlaan 2, 2830 Willebroek.
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Biikomende punten van de openbare zitting

Ondersteu nende diensten

Centrale administratie

72, Bijkomende punten
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts en mevrouw
Veronique De Wever, onafhankelijke raadsleden, overeenkomstig artikel 21 van het
decreet lokaal bestuur.

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

Fietsers en voetgangers op ons monster van ijzer en staat.

Steeds meer fietsers maken gebruik van onze Vredesbrug of Brug van Willebroek. Toen dit stalen
ros rond 1952 in gebruik werd genomen, heeft men onvoldoende aandacht gehad voor de zwakke
weggebruiker en wie de brug wenst over te rijden kent gegarandeerd de onveilige en nauwe
toestand bij het betreden en verlaten.van de brug. Kort gezegd, het is daarte smal om een
tegenligger veilig met fiets te kruisen en bijkomend de voetgangers hun veiligheid te garanderen.

P:;"r:nt"ïeentebestuur in dialoog gaan met de eigenaar en/of de beheerder van de Vredesbrug,
teneinde het pad voor de zwakke weggebruiker te verbreden en bijgevolg veiliger te maken?
Gezien de steeds grotere groep fietsers en voetgangers is een actualisering namelijk hoogdringend
geworden.

Punt op de agenda geplaa[st op verzoek van de heer Kevin Eeraerts en mevrouw
Veronique De Wever, onafhankelijke raadsleden, overeenkomstig artikel 21 van het
decreet lokaal bestuur.

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

Onze jeugd moet beschermd worden tegen zinloos geweld.

We kennen allemaal het recente verhaal van de 1S-jarige jongen die aan de bibliotheek van Puurs-
Sint-Amands belaagd werd door een groepje "jongeren". Hij werd geslagen, gestampt, bespuwd en
hij moest voor de "jongeren" dansen. Er werden trouwens ook enkele spullen gestolen. Nadat het
verhaal in de pers verscheen, bereikte ons de melding dat op donderdag I oktober jl. een incident
met enkele gelijkaardige lijnen heeft plaatsgevonden op Willebroeks grondgebied. Na de
schooluren is een jongeman belaagd door 5 minderjarige jongeren, aldus onze bron. Het slachtoffer
zou bebloed naar huis zijh gegaan nadat de laffe daad was afgelopen. De school en het CLB zouden
op de hoogte zijn van dit incident. Tot daar de melding van onze bron.

Onze vragen:
r Is het bestuur op de hoogte van dit incident?
o Heeft.het bestuur in samenwerking met de scholen en politiediensten een actieplan om dit

soort incidenten in de kiem te smoren?

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts en mevrouw
Veronique De Wever, onafhankelijke raadsleden, overeenkomstig artikel 21 van het
decreet Iokaal bestuur.

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

Het democratische gehalte van dit gemeentebestuur.

Na de diverse tactische gedragingen van dit bestuur, waarvan we vorige gemeenteraad alweer een
voorbeeld konden aanschouwen, zien wij het als onze verdomde plicht om de spreekbuis van die
burger te zijn wiens mogelijkheid tot een gesprek op de gemeenteraad werd afgenomen. Mogelijk
zal een deel van de vragen reeds beantwoord zijn tijdens het eerste deel van de gemeenteraad,
maar we houden vast aan de uitdrukkelijke vraag tot spreken van Luc Vleminckx.
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We kennen allemaal de context en daarom hebben wij de volgende vragen, en wij citeren
rechtstreeks en letterlijk de aan ons overgemaakte vragen van Luc Vleminckx:

Bij twijfel over de locatie gaan de vragen over het gedeelte tussen de Kerkstraat en het Louis
de Naeyerplein.

. 1) Heeft het college van burgemeester en schepenen onder een foutieve en leugenachtige
voorwendsel nl. Een suggestiestrook opgelegd door de Provincie ( ontkracht door mail
Gouverneur!) een fietsstraat gecreëerd en goedgekeurd?

. 2) Heeft dit college op 08/05 een goedkeuring gegeven o.a. of enkel voor de fietsstraat,
(die op papier later is bijgewerkt), gelet dat de draairichting van de Kloosterstraat pas op
09/05 is aangepast, de dertig minuten parking pas op 12105 is doorgevoerd tevens de
bijkomende parking aan de standaard boekenwinkel en dit op aanvraag van één en
dezelfde buurtbewoner?

. 3) Heeft een schepen of iemand anders bijgevolg op één of andere manier het
collegeverslag later laten aanpassen op basis van de onderwerpen in de vorige vraag
(vraag 2)?

. 4) Heeft het college op 8/5 slechts met vijf van de zeven stemgerechtigde aanwezigen en
dus geen 50o/o van de stem van de Willebroeks bevolking vertegenwoordigde, de stemming
uitgevoerd?

. 5) Klopt de redenering dat de suggestiestrook en tevens de looprichting ( aanbevolen door
Binnenlandse zaken) nooit is aanbevolen of verduidelijkt of gesensibiliseerd is
geworden? De suggestiestrook was immers geen verplichting en de fietsstraat was
bijgevolg niet nodig door gebrek aan rijbaanbreedte?

. 6) Het wegnemen van parkeerplaatsen en het enkelrichting maken van het gedeelte van de
straat tussen het Louis de Naeyerplein en de Kerkstraat heeft de handel tegengewerkt bij
de heropening van vele winkels, kan dit bijgevolg in ere hersteld worden?

. 7) Men heeft geen aandacht geschonken aan de voedselveiligheid door de bereikbaarheid
en laden en lossen van goederen bij voedingshandelaars onmogelijk gemaakt en nu zeker
ook omwille van de coronaregels niet te volgen waren en zijn ! Kan hier een oplossing
komen?

. B) Omwille van de vele overtredingen door weggebruikers geeft aan hoe onduidelijk en
gebruiksonvriendelijk deze opstelling is, kan hier een oplossing aan gegeven worden?

. 9) Kan het college van Burgemeester en schepenen de fietsstraat die niet corona
gerelateerd is en dus onwettig goedgekeurd door het college van Burgemeester en
schepenen, nietig verklaren en de veiligherdsoetenrng opnreuw urtvoerenl

e 10) Kan de inrichting (verkeersveilig en rendabel voor de handelaars) van de straat in
samenspraak gebeuren met de handelaars (Kerkstraat tot Stationsstraat of ruimer) die op
vrijwillige basis mee wensen te denken?

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie,
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal Bestuur.

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

17 oktober: Werelddag van verzet tegen armoede

Uit de meest recente armoedebarometer blijkt dat onze gemeente op 10 vlakken achteruit bolt:
Sinds de vorige legislatuur is de kansarmoede bijna verdrievoudigd, is er een verdubbeling van het
aantal leefloners en kandidaat huurders voor een sociale woning. De barometer baseert zich op
cijfers van 2019. Begin dit jaar kregen verschillende huurders van huisvesting al een forse stijging
van hun huurprijzen en daarbovenop is de coronacrisis er nog bijgekomen, die zijn eigen
uitdagingen -om niet te zeggen, moeilijkheden- ook voor deze doelgroep met zich meebrengt.
Op vlak van kinderdagverblijven scoren we beter, maar we moeten hier in blijven investeren zodat
ouders niet moeten thuisblijven om op hun jonge kinderen te passen.
Niet iedereen vindt zijn weg naar het OCMW aangezien er nog steeds veel stigma mee gepaard
gaat. De fusie tussen OCMW en gemeentebestuur is de uitgelezen kans om een neutraal loket te
installeren waar je zowel voor een rijbewijs als voor informatie over een leefloon terecht kunt.
Ook de sociale kruidenier waar al in het begin van de legislatuur over gesproken werd, kan mensen
uit de armoedespiraal halen.

Onze vragen:
Wanneer komt de sociale kruidenier er?
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Welke middelen worden er ingezet om de kansarmoede & de wachtlijsten bij huisvesting aan te
pakken?
Kan er een neutraal loket gecreëerd worden in het gemeentehuis?

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie,
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal Bestuur.

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

Basisbereikbaarheid in Heindonk, het verdwijnen van buslijn 2a7...

Als student nam ik meermaals het openbaar vervoer van de Lijn. De rechtstreekse verbinding 286,
of 287 die via de Bezelaerstraat richting Heindonk reed, met eindbestemming Mechelen. 2
belangrijke verbindingen voor onze gemeente die tijdens weekdagen verschillende studenten en
pendelaars veilig op hun bestemming brengen.
Via de pers kregen we nu te horen dat de buslijn 287 Boom-Willebroek-Heindonk-Mechelen zou
verdwijnen. Een beslissing die via de Vlaamse regering naar de nieuwe vervoersregio's wordt
doorgeschoven. Verschillende haltes worden hierdoor niet meer bediend zoals Hazewinkel,
Hei ndon k Kerk, Hei ndon ksesteenweg, Broekstraat en Kasteelstraat.

Onze vragen?
Klopt het dat deze buslijn verdwijnt? En waarom is dit nog niet besproken in de gemeenteraad?
Hoelang was het bestuur hier al van op de hoogte?
Wat zijn de alternatieven voor de pendelaars die gebruik maken van de Lijn?

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie,
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal Bestuur.

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

Samen de digitale kloof dichten bij kwetsbare gezinnen

Onze buurgemeente Mechelen heeft tijdens de voorbije coronaperiode al laptops uitgeleend aan
kwetsbare jongeren. Nu gaat men 500 nieuwe laptops gratis uitdelen aan gezinnen in
kansarmoede. Dat doet het Sociaal Huis van Mechelen met een deel van de coronasubsidies die het
van de federale overheid kreeg.
Met het initiatief wil men een leerachterstand voorkomen bij kinderen zonder computer als er door
corona afstandsonderwijs wordt gegeven. Zo krijgen de kinderen uit deze gezinnen de kans om te
blijven leren. Ze kunnen hun digitaal'huiswerk maken en blijven ook in contact met hun
klasgenootjes, juf of meester. De digitale kloof laat zich nog erger laat voelen bij kinderen en
jongeren die het thuis niet zo makkelijk hebben.
Het GOI Atheneum Willebroek heeft ook een crowdfunding gestart om tweedehandslaptops aan te
kopen.

Onze vraoen
Heeft onze gemeente laptops ter beschikking om uit te lenen aan kansarme gezinnen?
Zoja, kan er zoals in Mechelen een uitleeninitiatief opgestart worden?

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie,
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal Bestuur.

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

Dossier pestbelasting "Publinieuws"
De belasting die de gemeente heft op het huis-aan-huis informatieblad "Publinieuws" en alle
commotie daarrond was al meermaals het onderwerp van vragen op deze Raad. Wat brengt deze
belasting nu eigenlijk op, met andere woorden welke bedragen zijn ondertussen ingeboekt.
Ondernam de Gemeente juridische stappen tegen "Uitgeverij Baeté/Publinieuws"? Graag een stand
van zaken ajb.
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie,
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal Bestuur.

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

Corona - 2de golf

Oridertussen zit ons land (helaas) in de 2de Coronagolf, met alle gevolgen van dien: alle Horeca
gesloten; alle zaalcompetities boven de 12 jaar liggen stil (het gebruik van kleedruimten en
douches isverboden), de clubhuizen zijn dicht. Uitbraakvan Corona in onsWZC,zo vernamen we
via de pers ...

ffi"',,,'uniceerthetBestuurnietmetdeRaadmbtditonderwerp,waardoordeRaadsleden
bvb via de pers moeten vernemen dat er in ons WZC een uitbraak plaatsvond? In de 8 maand dat
deze crisis aansleept mochten wij - indien ik mij niet vergis - 1 keer (mail van de Burgemeester
van 12108) een bericht met betrekking tot dit thema vanuit het Gemeentebestuur ontvangen (de
presentatie van de Algemeen Directeur van vorige week woensdag buiten beschouwing gelaten).
Wanneer krijgen wij een globaal overzicht van alle (steun)maatregelen die ondertussen werden
genomen om deze crisis het hoofd te bieden, met hun financiële implicatie (en van wat er nog in de
pipeline zit met het daaraan gekoppelde financieel plaatje).
Welke maatregelen worden voorzien om de lokale Horeca in deze 2d" golf lokaal te ondersteunen?
Komt de Coronabon (tijdelijk) terug? Worden andere initiatieven op korte termijn overwogen?
Worden extra maatregelen voorzien voor het verenigingsleven dat opnieuw geconfronteerd wordt
met de sluiting van de clublokalen/cafetaria's, vaak één van de belangrijkste bronnen van
inkomsten voor de clubs/verenigingen ...?

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie,
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal Bestuur.

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

Participatietraject centrumproject: stand van zaken

Tijdens de raadscommissie van 17 juni kregen we het'masterplan Willebroek'gepresenteerd. De
steen die ooit in de jachthavenpoel werd gegooid zou op die manier en na unanieme goedkeuring
van een motie op deze gemeenteraad uitmonden in een participatief en kwalitatief project voor de
vernieuwing van het handelscentrum. Het college besloot hiervoor in te gaan op de
projectprocedure met'Open Oproep'van het team van de Vlaamse Bouwmeester.

Meteen engageerde het college zich ertoe het participatieve luik zeker niet te veronachtzamen. Tot
nader order vernamen we hier niets meer over. Nochtans zijn bepaalde timings te respecteren met
betrekking tot de opstart van dit project, want in januari en juli richt het team van de Vlaamse
Bouwmeester een 'Open Oproepi en tegen dan moeten projectdefinities, zeg maar de visie van de
gemeente, klaar zijn. In elk geval zal er dan snel van de participatie werk moeten worden
gemaakt.

Onze vragen:
1. Wat is de timing die het college zich voorhoudt?
2. Op welke manier zal participatie van de bevolking of betrokkenen worden georganiseerd

om tot de projectdefinitie te komen?

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie,
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal Bestuur.

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

Geluidswerende buffering bedrijventerrein'De Hulst' - Blaasveldstraat

Op de gemeenteraad van september 2019 stelden we vragen bij het aanwezige of afwezige
buffergroen bij bedrijvenpark'De Hulst' en 'de conciërgewoning' aan de Blaasveldstraat.
Een deel van het antwoord van schepen Maaike Bradt luidde: '
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Op 26/70/2018 werd er door het college van burgemeester en schepenen een
omgevingsvergunning afgeleverd voor: 'het verhogen van een bestaande berm, het regulariseren
van de sprinklertank, het plaatselijk omleiden van de gracht alsook de opslag van diesel in een
dieseltank op het bedrijventerrein De Hulst'. Op deze locatie tegen het bedrijventerrein wordt er
een geluidswerende muur voorzien die als buffering fungeert tussen het bedrijventerrein en de
omliggende woningen aan de Blaasveldstraat. (zie plan van de vergunning hieronder)

t

Meteen achter de woning is momenteel nog geen bedrijvigheid, maar de vestiging van Toyota
Handling en andere grote distributiebedrijven zorgen er toch voor dat bewoners van de
Blaasveldstraat te maken krijgen met het af- en aanrijden van enorm veel en enorm
grote vrachtwagen, met alle bijbehorende lawaai.
Onze vraag:
waarop wordt gewacht om de geluidswerende muur te realiseren?

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie,
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal Bestuur.

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

Bezorgdheden omtrent dorpscentrum Blaasveld

Het college heeft aangekondigd het dorpscentrum in Blaasveld te zullen vernieuwen. Het gaat
grosso modo over de heraanleg van de zone tussen de brug en de Ten Bergstraat.
Het is daarvoor uitgegaan van een startnota die wij wel gevraagd maar niet te zien kregen. Onze
fractie vraagt zich nog steeds af wat de ambities zijn met de majestueuze bestaande gebouwen in
de wijk.

Vervolgens werd een participatietraject opgestart en dan weet u dat er uit onze fractie
tevredenheid en gejuich klinkt. Toch bereiken ons wat ontstemde geluiden van buurtbewoners die
deelnamen aan de sessies die tot dusver werden opgezet.

Er is de bezorgdheid dat de voorlopige plannen de kans niet grijpen om de leefbaarheid van het
hele dorp op lange termijn als richtlijn te nemen en om de dorpsomgeving een veilige stimulans
voor fietsers en wandelaars te maken.

Dat zou kunnen door van de Mechelse Steenweg een éénrichting straat te maken vanaf het
Wouter-Lefebvre plein. Dit kan door een lus te maken via de Bezelaerstraat, de Kasteelstraat en de
Dorpsstraat.

Van een logica van fietsstraten aan het W. Lefebreplein , Dorpsstraat , en verder , Keizerstraat en
Broekstraat lijkt vooralsnog geen sprake. Nochtans zou het maximaal inzetten op het bevorderen
van stappen en fietsen de juiste weg naar een gezonde en duurzame toekomst zijn.

_1.. l:-

29



Er is ook de bekommernis om in het centrum enkele parkeerplaatsen voor de mindervaliden te
voorzien. Die blijken, in het nieuwe plan, te ver weg. Pech voor mindervaliden.

Er is de bezorgdheid vanuit de Molenwijk - vooral de Ten Bergstraat (waar veel zwaar verkeer
doorkomt), de.Vijvershoflaan en de.Tapperijstraat - waar heel de dag veel auto's staan van
leerkrachten, ouders en grootouders (bij de start en het einde van de school). Die moeten daar
niet staan.

Dat kan opgelost worden door het gebruik van veilige en alternatieve parkings zoals die van
Willy's Moustache tijdens de schooluren. Op die grote oppervlakte kunnen leerkrachten, ouders en
grootouders hun auto veilig stallen overdag. Het zou mensen ertoe aanzetten om met de fiets naar
school te rijden, of zelfs een iets langere wandeling van en naar die parking te overwegen. Pure
gezondheids- en milieuwinst.

Wie zegt milieuwinst die zegt openbaar vervoer: zijn er garanties dat er voldoende bushaltes
worden voorzien die niet te ver van mekaar liggen en telkens een goede fietsenstalling vlakbij
hebbenn waarvoor hier en daar een parkeerplaats kan worden opgeofferd?

Onze vragen:
1. Onderzoekt het college de mogelijkheid van alternatieve parkings die de noodzaak van

bestaande parkeerplaatsen wegnemen, en dus meer genietbare ruimte scheppen?
2. Wordt de mogelijkheid ernstig bekeken om van de Mechelse Steenweg een éénrichting

straat te maken vanaf het Wouter-Lefebvre plein?
3. Nergens in het projectvoorstel is sprake van herbestemming van het oude

gemeentehuis/postkantoor en pastorij van Blaasveld. Wat is daar het plan?

Welzijn

Integrale veiligheid

73. Bekrachtiging beslu.it burgemeester - Grote Bergen 5O

Motivering

Voorgeschiedenis

Feiten en context

Het pand gelegen te Grote Bergen 50, 2830 Willebroek is eigendom van de NV Boomeràng Real
Estate en wordt verhuurd aan de BVBA Boomerang Antwerp. In het pand worden vijf
verhuureenheden van telkens 12 slaapplaatsen (Boomerang Antwerp 1 t.e.m. 5) ondergebracht.
De BVBA Boomerang Antwerp verhuurt het pand aan de vennootschap BTB Bridges, gevestigd te
1070 Brussel. Deze bouwfirma huurt de vijf verhuureenheden van BVBA Boomerang Antwerp en
bracht daar tot op datum van 29 september 2O2O 43 Portugese gastarbeiders onder.

Op 29 september 2020 brak er een brand uit in één van vertrekken van het pand, waarbij de 43
gastarbeiders werden geëvacueerd. Het pand werd in het kader van het gerechtelijk onderzoek
naar onopzettelijke brandstichting gerechtelijk verzegeld. Om te kunnen verzekeren dat de panden
geschikt zijn om verder te worden geëxploiteerd voor toeristische doeleinden en voldoende veilig
zijn om gebruikers in te ontvangen, besloot de burgemeester eveneens een administratief
onderzoek te laten uitvoeren door zijn diensten. In afwachting van het resultaat van dit onderzoek
werd het pand met het oog op het vrijwaren van de veiligheid van elke bezoeker/huurder in
opdr:acht van de burgemeester bestuurlijk verzegeld
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Op 30 september 2020 werd in kader van het gerechtelijk onderzoek naar de onopzettelijke,
brandstichting vastgesteld dat de brand van 29 september 2020 een accidentele oorzaak kende,
waarna de gerechtelijke verzegeling van het pand werd opgeheven. De bestuurlijke verzegeling
werd echter behouden in afwachting van het resultaat van de verdere controles in kader van het
bevolen administratief onderzoek. De gerechtelijke verzegeling en de bestuurlijke verzegeling
kennen immers een andere finaliteit, respectievelijk het vrijwaren van de site om de nodige
gerechtelijke vaststellingen te kunnen doen versus het vrijwaren van de veiligheid voor diegenen
die gebruik wensen te maken van de toeristische logies.

In dat verband moet elk toeristisch logies in Vlaanderen krachtens het logies-decreet voldoen aan
een aantal normen, onder meer op vlak van hygiëne en brandveiligheid. Uit het administratief
onderzoek blijkt dat er op 5/07/2019 door de bevoegde controle-instantie AIB Vingotte op grond
van artikel 4$1 van het besluit van de Vlaamse Regering vijf brandveiligheidsverslagen werden
opgemaakt voor'de toeristische logies Boomerang Antwerp 1 t.e.m. 5. Op t6/07/2OL9leverde AIB
Vingotte op basis van artikel 5, 10 van het besluit van de Vlaamse Regering vervolgens 5
brandveiligheidsattesten "A" af voor Boomerang Antwerp 1t.e.m. 5, gelegen te Grote Bergen 50,
2830 Heindonk. Er werden daarbij geen afwijkingen toegestaan van de specifieke
brandveiligheidsnormen

Uit het brandweerverslag van de Brandweerzone Rivierenland van 5 oktober 2020 dat werd
afgeleverd in kader van de procedure tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning en
functiewijziging blijkt echter dat de omschrijving van de inplanting bestaande toestand van de
toeristische logies Boomerang 1 t.e.m. 5 volgens de tekeningen/plannen niet in overeenstemming
is met de feitelijke huidige toestand. Hieruit volgt dat de vaststellingen opgenomen in de vijf
bfandveiligheidsverslagen die werden opgemaakt voor de toeristische logies Boomerang Antwerp 1

t.e.m. 5 door AIB Vingotte en de op grond daaryan afgeleverde brandweerattesten A van 16 juli
2019 niet meer geldig zijn, rekening houdend met de nieuwe indeling en nummering van de
vakantiewoningen na regularisatie en functiewijziging zoals dezg door Boomerang Antwerp op de
plannen/tekeni ngen werden aangegeven

Bovendien stelt de brandweer in zijn verslag van 5 oktober 2020 vast dat Boomerang Antwerp
BVBA de uitrustingen van de slaapplaatsen in iedere vorm, de inrichting en de specifieke
brandveiligheidsaspecten op de ingediende plannen/tekeningen niet rneedeelde, zodat een
realiteitsgetrouwe beoordeling van de totale capaciteit o.a. aan slaapplaatsen onmogelijk is.
Sommige kamers zijn in oppervlakte meer geschikt voor slaapzalen. Door het ontbreken van de
juiste uitrustingen van de vakantiewoningen, de inrichting en specifieke brandveiligheidsaspecten is
het bovendien niet duidelijk te beoordelen aan welke brandveiligheidsnormen de logies dienen te
voldoen (bijlage 2, 3 of 4 van het besluit van de Vlaamse Regering).
Ook tal van andere brandveiligheidsvereisten blijken op basis van de ingediende plannen niet in
orde. De brandweer concludeert in zijn verslag van 5 oktober 2O2O dat de situatie op de ingediende
plannen zodanig in strijd zijn met de brandveiligheidsmaatregelen dat de veiligheid van de
gebruikers van de toeristische logies niet kan worden gewaarborgd. Op grond hiervan adviseerde
de brandweer eveneens de aanvraag tot omgevingsvergunning te weigeren.

Op basis van dit advies stelde de burgemeester vast dat de toeristische logies Boomerang Antwerp
1 t.e.m. 5 in het pand gelegen te Grote Bergen 50, 2830 Willebroek niet meer voldoen aan de
specifieke brandveiligheidsnormen zoals opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering. Als
gevolg hiervan en rekening houdend met het advies van de brandweer van 5 oktober 2O2O besloot
de burgemeester op 13 oktober 2020 een brandveiligheidsattest C af te leveren voor de uitbating
van de toeristische logies Boomerang Antwerp 1 t.e.m. 5 waardoor de eerdere door AIB Vingotte
afgeleverd attesten A voor deze toeristische logies vervallen.

Juridische grond

Gelet op het decreet van 5 februari2Ot6 houdende het toeristische logies, inzonderheid artikel 4
(hierna: het logies-decreet);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 77 maart 2OI7 tot vaststelling van de specifieke
brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen (hierna: Het besluit van de
Vlaamse Regering);
Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de

preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen en latere
wijzigingen;
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Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 133, 2de lid en 135, $2 inzake de
bevoegdheden van de burgemeester;
Gelet op de 'Algemene Bestuurlijke Politieverordening' van de gemeente Willebroek, inzonderheid
artikel 5 inzake de algemene bevoegdheden van de burgemeester;,
Gelet op het bestuurlijk verslag 8.5062225/20 van 30 september 2020 van de lokale politie
Mechelen-Willebroek inzake de bestuurlijke verzegeling van de panden gelegen te Grote Bergen 50
te Willebroek;
Gelet op het bestuurlijk verslag 8,5062226/20 van 30 september 2020 van de lokale politie
Mechelen-Willebroek inzake de bestuurlijke herverzegeling van de panden geÍegen te Grote Bergen
50 te Willebroek;
Gelet op de kennisgeving van de beslissing van Toerisme Vlaanderen van 24 februari 2020 tot
onmiddellijke intrekking van de principiële erkenning van het verblijf Boomerang Hostel Antwerp
City Nature gelegen te Grote Bergen 50, 2830 Willebroek;
Gelet op het ongunstig brandweerverslag van 5 oktober 2O2O van de Brandweerzone Rivierenland;
Gelet op het door de burgemeester afgeleverde Brandveiligheidsattest C voor een toeristisch logies
voor Boomerang Antwerp 1 van 13 oktober 2O2O;
Gelet op het door de burgemeester afgeleverde Brandveiligheidsattest C voor een toeristisch logies
voor Boomerang Antwerp 2 van 13 oktober 2O2O;
Gelet op het door de burgemeester afgeleverde Brandveiligheidsattest C voor een toeristisch logies
voor Boomerang Antwerp 3 van 13 oktober 2O2O;
Gelet op het door de burgemeester afgeleverde Brandveiligheidsattest C voor een toeristisch logies
voor Boomerang Antwerp 4 van 13 oktober 2020;
Gelet op het door de burgemeester afgeleverde Brandveiligheidsattest C voor een toeristisch logies
voor Boomerang Antwerp 5 van 13 oktober 2020.

Adviezen - argumenten

Overwegende dat ieder toeristisch logies in Vlaanderen krachtens het logies-decreet hoort te
voldoen aan een aantal normen, onder meer op vlak van hygiëne en brandveiligheid.
Overwegende dat uit het brandweerverslag van de Brandweerzone Rivierenland van 5 oktober
2020, datwerd afgeleverd in kadervan de procedure tot het verkrijgen van de
omgevingsvergunning en functiewijziging, blijkt dat de omschrijving van de inplanting bestaande
toestand van de toeristische logies Boomerang 1t.e.m. 5 volgens de tekeningen/plannen niet in
overeenstemming is met de feitelijke huidige toestand.
Overwegende dat de vaststellingen opgenomen in de vijf brandveiligheidsverslagen die werden
opgemaakt voor de toeristische logies Boomerang Antwerp 1 t.e.m. 5 door AIB Vingotte en de op
grond daarvan afgeleverde brandweerattesten A van 16 juli 2019 niet meer geldig zijn, rekening
houdend met de nieuwe indeling en nummering van de vakantiewoningen na regularisatie en
functiewijziging zoals deze door Boomerang Antwerp op de plannen/tekeningen werden
aange9even.
Overwegende echter ook dat de brandweer in zijn verslag van 5 oktober 2O2O vaststelde dat
Boomerang Antwerp BVBA de uitrustingen van de slaapplaatsen in iedere vorm, de inrichting en de
specifieke brandveiligheidsaspecten op de ingediende plannen/tekeningen niet meedeelde, zodat
een realiteitsgetrouwe beoordeling van de totale capaciteit o.a. aan slaapplaatsen onmogelijk is.
Sommige kamers zijn in oppervlakte meer geschikt voor slaapzalen. Door het ontbreken van de
juiste uitrustingen van de vakantiewoningen, de inrichting en specifieke brandveiligheidsaspecten is
het bovendien niet duidelijk te beoordelen aan welke brandveiligheidsnormen de logies dienen te
voldoen (bijlage 2, 3 of 4 van het besluit van de Vlaamse Regering).
Overwegende dat tal van andere brandveiligheidsvereisten op basis van de ingediende plannen niet
in orde blijken te zijn.
Overwegende dat de situatie op de ingediende plannen zodanig in strijd is met de
brandveiligheidsmaatregelen dat de veiligheid van de gebruikers van de toeristische logies niet kan
worden gewaarborgd.
Overwegende het advies van de brandweer om de aanvraag tot omgevingsvergunning te weigeren.
Overwegende dat volgens het advies van de brandweer de toeristische logies Boomerang Antwerp
1t.e.m. 5 niet meervoldoen aan de specifieke brandveiligheidsnormen zoals opgenomen in het
besluit van de Vlaamse Regering.
Overwegende dat op basis van de adviezen van de brandweer de burgemeester op 13 oktober
2020 heeft besloten om een brandveiligheidsattest C af te leveren voor de uitbating van de
toeristische logies Boomerang Antwerp 1 t.e.m. 5 waardoor de,eerdere door AIB Vingotte
afgeleverd attesten A voor deze toeristische logies vervallen.
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Besluit: Unaniem
De gemeenteraad bekr.achtigt het bestuurlijk besluit van de burgemeester d.d. 14 oktober 2020
houdende opheffing bestuurlijke verzegeling en tijdelijk verbod tot het exploiteren van toeristische
logies in het pand gelegen te Grote Bergen 50 te 2830 Willebroek.

Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

Eddy Moens
Voorzitter

33




