
w Notulen van de gemeenteraad

Zitting van dinsdag 24 november 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 Oner, Maaike Bradt, Ilse
Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen.

Dirk Blommaert, algemeen directeur

AGENDA

Punten van de openbare zitting
Punten 7 tot en met 27 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en
schepenen.

Ondersteunende d iensten

Centra le ad ministratie
1. 1. Notulen vorige vergadering
2. Overeenkomst met statutaire dráagkracht van de Interlokale Vereniging

Triagepost Bornem

HRM

3. Verhoging instapratio tweede pensioenpijler in kader van de korting op de
responsabiliseringsbijdrage met ingang van 1 januari 2021

ICT

4. Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 10
december 2O2O - mandaat van de gemeenteraad

Financiën

5, Gemeentelijke dotatie inzake exploitatie en investeringen 2021 Politiezone
Mechelen - Willebroek

Bouwen en wonen

Lokale economie

6. Handelskernversterkend subsidiereglement vanaf OL/72/2O2O
7.. Ambulante handel op de openbare markt: marktreglement vanaf OUOL/2OTL
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Openbare werken

8. Pidpa - Buitengewone Algemene Vergader:ing - 18 december 2020

Omgeving

9. IVAREM - Buitengewone Algemene Vergadering - 18 december 2020
10. IVAREM - BlJzondere Algemene Vergadering - 18 december 2O2O
11. Verlenen beheersoverdrachten en machtiging aan IVAREM
12. Verlenging intergemeentelijk samenwerkingsverband IVAREM
13. IGEMO - Algemene Vergadering - 11 december 2O2O
14. Ruimtelijke ontwikkeling van het centrum van Willebroek - strategisch

masterplan Willebroek centrum - Deelname aan de Open Oproep van de
Vlaamse Bouwmeester januari 2O2L - mandaat

15. OMV20200005V - Vastlegging rooilijnen en weguitrusting nieuwe wegenis -
goedkeuring rooilijnplan - wegtracé en weguitrusting

IVA Innova

16. Definitieve vaststelling wijziging Rooilijnplan hoek Torenstraat-A Van
Landeghemstraat

17. Desaffectatie en overdracht openbaar domein aan Volkshuisvesting Willebroek -
Project Wil lebroek Stad

Leven en reizen

Burgerteam

18. PONTES - Algemene vergadering L7 december 2020

Bibliotheek
19. Leesbevorderingsproducten Bieblo en Mijn Leestipper

Welzijn

Integrale veiligheid

20. Belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig
21. Bekrachtiging bestuurlijk besluit van de burgemeester van 13 november 2O2O

bij hoogdringendheid

ti

Bijkomende punten van de ooenbare zitiing
Ondersteu nende diensten

Centrale administratie
22. Bijkomende punten
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OPENBARE ZITTING

Punten van de openbare zitting

Ondersteu nende diensten

Centrale adm in istratie

De burgemeester stelt de gemeenteraad in kennis van 2 politie-
verordeningen bij hoogdringendheid, meer bepaald d.d. 18/f Ll2O2O en
2OllLl2O2O. Via de voorzitter wordt gevraagd aan de gemeenteraad om
deze agendpunten aan de agenda van de gemeenteraad te mogen
toevoegen.

Toevoegen aan agenda gemeenteraad 'Bekrachtiging bestuurlijk besluit van de
burgemeester van 18 november 2O2O bij hoogdringendheid'

Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, 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 stemmen voor: Kevin Eeraerts

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

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen voor: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux

Dit agendapunt wordt dus niet toegevoegd aan de agenda.

Toevoegen aan agenda gemeenteraad 'Bekrachtiging bestuurlijk besluit van de
burgemeester van 2O november 2O2O bij hoogdringendheid'

Besluit:

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

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, AIain 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 I stemmen voor: Kevin Eeraerts

Voor de fraciie Groen stemmen tegen: Nelleke Van de Ven, Anthony
Vanoverschelde, Thierry Serrien

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen voor: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux

Dit agendapunt wordt dus niet toegevoegd aan de agenda.

7, Notulen vorige vergadering

Besluit: Unaniem

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad
van 27 oktober 2020.

Op vraag van raadslid M De Laet opvolging agendapunt vorige gemeenteraad inzake
detectie- en desinfectie box.
lJ,antalaiaa. Llaí- traatalal trtatá ^.t6pààÁ--bí- aqa da tliaael- Fqaílilv 7ii aqaaa ê^n*tal 

^Àvrrrert...t. y vrvr grÈr.r .ee....r. -.t ..e...e..

met de betrokken firma. Deze week is de dienst facility ter plaatse gaan kijken naar
detectie- en desinfectiebox. De firma zou bereid zijn om de box tiideliik gratis in
bruikleen te geven. Weliswaar dient de gemeente de henodigde producten zelf te
financieren. Er werd aan de firma gevraagd om ons een raming te bezorgen m,b.t. het
verbruik van deze box en een raming van deze verbruikskosten. Van zodra we deze
raming in ons bezit hebben, kan er een besluit genomen worden, Onze diensten bekeken
ook op welke plaats deze detectie- en desinfectie box het meest van pas zou komen en
voorlopig lijkt het woonzorgcentrum hieruoor de beste locatie.

2. Overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging
Triagepost Bornem

Motivering

Voorgeschiedenis

Gezien de vraag van 10 maart 2020 vanuit het ceronateam van Domus Medica tot oprichting van
een fysieke triagepost per 100.000 inwoners ;
.Overwegende dat het coronateam van Domus Medica aan de huisartsenkringen de vraag stelde tot
oprichting van een fysieke triagepost per 100.000 inwoners, en de huisartsenkring Schelde-Rupel
hiertoe een vraag tot samenwerking stelden aan A.Z. Rivierenland en de lokale besturen op wiens
grondgebied de triageposten zouden worden ingericht.

Feiten en context

Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Puu rs-Sint-Amands en Wi llebroek.

Met deze "overeenkomst met statutaire draagkracht" wensen de verschillende besturen de nodige
afspraken te maken over de oprichting van een triagepost, onder meer (maar niet beperkt tot) de
logistieke voorwaarden, de inbreng van middelen, personeel en logistiek, de communicatie en de
bestuurlijke en democratische terugkoppeling ;
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Het is aan te raden dat de algemene bestuurlijke aansturing van de triagepost gebeurt volgens de
principes van de intergemeentelijke samenwerking uit het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald
met een beheerscomité, maar dat dit minimaal kan ingevuld worden en enkel moet samenkomen
indien noodzakelijk voor fundamentele beslissingen en voor democratische terugkoppeling;

De deelnemers aan de Interlokale Vereniging zijn de volgende gemeentebesturen

o Bornem
Hingenesteenweg 13 - 2880 Bornem
vertegenwoot'digd door burgemeester Dhr. JOOS Kristof, en algemeen directeur Mevr. RAEMDONCK
Liesje

. Kapelle-op-den-Bos
Marktplein 29 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
vertegenwoordigd door burgemeester Dhr. HUYSMANS Renaat, en algemeen directeur Dhr
RUYKENS Siebe

o Londerzeel
Brusselsestraat 25 - 1840 Londerzeel
vertegenwoordigd door burgemeester Mevr. MOONS Conny, en algemeen directeur Dhr
VERTONGHEN Henk

. Puurs-Sint-Amands
Hoogstraat 29 - 2870 Puurs-Sint-Amands
vertégenwoordigd door burgemeester Dhr. VAN DEN HEUVEL Koen, en algemeen directeur Dhr
PARIDAENS Raoul

. Willebroek
Pastorijstraat 1 - 2830 Willbroek
vertegenwoordigd door burgemeester Dhr. BEVERS Eddy, en algemeen directeur Dhr. BLOMMAERT
Dirk

In overeenstemming met artikel 393 van het Decreet Lokaal Bestuur, wordt de gemeente Bornem
aangesteld als beherende gemeente van de IV.
De administratieve zetel van de IV is gevestigd in het gemeentehuis van de beherende gemeente,
Hingenesteenweg 13 te 2880 Bornem.

Turidische grond

Het decreet van 22 december 2OL7 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikelen 392-395 ;

Het Koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning ;

Overwegende dat artikel .392 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat twee of meer gemeenten
een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid kunnen vormen om, zonder
beheersoverdracht, een welbepaald project van gemeenschappelijk belang te verwezenlijken ;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 392, 93 van het Decreet Lokaal Bestuur de
samenwerkingsverbanden bestaande uit enkel gemeenten "interlokale verenigingen" heten en ze
die term altijd toevoegen aan hun naam ;

Overwegende dat het daadwerkelijke bestuur, met als rechtsgrond de regels over het beheer van
een crisissituatie, kan uitgevoerd worden overeenkomstig de instructies van de centrale overheden,
te weten de provinciegouverneur en de bevoegde Vlaamse en federale overheden, overeenkomstig
het Koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning ;

Overwegende dat de beslissing tot oprichting van de interlokale vereniging behoort tot de
bevoegdheid van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten (artikel 4I,40 Decreet
Lokaal Bestuur) ;
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Overwegende dat de gemeenten overeenkomstig artikel 135, 52, 50 van de Nieuwe Gemeentewet
tot taak hebben het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen zoals epidemieën te
voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;

Adviezen - argumenten

Gunstig advies van het managementteam
Gunstig advies van het CBS

Financiële gevolgen & commun,icatie

Een deel van de kosten van de triagepost dient vergoed te worden door de lokale besturen. Ook de
administratieve ondersteuning is een verantwoordelijkheid van de lokale besturen.

Tot 5 oktober 2O2O bedragen de te verdelen kosten €2L.8L7,O0 waardoor dit voor Willebroek
geraamd wordt opeen bijdrage van €5.672,6. Na 5 oktober blijven de logistieke kosten doorlopen,
maar omdat er met een interim-bu[eau wordt gewerkt, komen er ook personeelskosten bij. Het
totaal bedrag voor Willebroek wordt geraamd op €13.238,60. Vanuit de federale overheid is er een
financiële tussenkomst voor de organisatie van een triagepost.

Besluit: Unaniem

De gemeenteraad besluit

Artikelí: akkoord te gaan met de oprichting van een Interlokale Vereniging (IV) , op grond van
z*iVel ?Q? rran haf darraot van )) daramhor )(117 nver hat lnlzaal hacfrrrrr nenaamrl "Triaaennct

-', J-'

Bornem", voorts genoemd "de IV" of " de vereniging"

Artiket2: akkoord te gaan dat de gemeente Bornem aangesteld wordt als beherende gemeente van
de IV, in overeenstemming met artikel 393 van het Decreet Lokaal Bestuur

Artiket 3: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere afhandeling van
deze beslissing.

Artikel 4: deze beslissing over te maken aan de deelnemende gemeenten.

HRM

3, Verhoging instapratio tweede pensioenpijler in kader van de korting op de
responsabiliseringsbijdrage met ingang van 7 januari 2O27

Motivering

Voorgeschiedenis

Tweede pensioenoijler

Op 19 november 2008 sloten de gesprekspartners in het comité C1 voor de provinciale en
plaatselijke overheidsdiensten, onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap het
sectorale akkoord voor de jaren 2008-2013.
Een van de punten uit dat sectoraal akkoord was de opstart van een aanvullend pensioen of
tweede pensioenpijler. Het personeel van de lokale sector bestond toen voor ongeveer de helft uit
contractuele personeelsleden (Willebroek 2019: 75olo contractueel). Voor een belangrijk deel gaat
het om laaggeschoolden of om personeelsleden in lagele niveaus.

Vóór 2010 hadden die contractuele personeelsleden enkel een werknemerspensioen, dat, rekening
houdend met hun loonniveau en ten opzichte van het overheidspensioen van de statutaire
personeelsleden, laag tot erg laag ligt.
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De geleidelijke uitbouw van een tweede pensioenpijler vanaf 2010 had de bedoeling om die
onrechtvaardigheid t.o.v. de pensioenregeling van statutaire personeelsleden (het
overheidspensioen) te verhelpen.

Vanaf 20.10 werd daarom voor gemeente en OCMW Willebroek een pensioenplan afgesloten bij OFP
Provant (Ofp = Organisme voor de Financiering van Pensioenen) dat werkt met een vaste
prestatieplan. OCMW en gemeente Willebroek kozen vooreen instapratio van 30o/o (kloofdichting).
Dit is te vergelijken met een vaste bijdrageplan en cash balance plan van andere aanbieders van
tweede pensioenpijlers (zoals RSZPPO) van ongeveer 5o/o (= overeenstemmend percentage tussen
pensioenplan van Provant en dat van RSZPPO/Ethias).

Responsabi liseringsbiidrage

Naast het werknemerspensioen voor de contractuele personeelsleden bestaat er voor de vast
benoemde personeelsleden het systeem van een overheidspensioen. De lokale besturen staan zelf
in voor de financiering van de pensioenen van hun statutaire personeelsleden via een gesloten
financieringssysteem. Willebroek is aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds voor de
provinciale en plaatselijke besturen, ondertussen een onderdeel geworden van de federale
pensioendienst.

Een bepaald deel van het loon van de statutaire medewerkers wordt, via een persoonlijke bijdrage
(7,5o/o) en een werkgeversbijdrage (34o/o), als basispensioenbijdrage gestort in dat fonds, dat op
zich verantwoordelijk is voor de uitbetaling van de pensioenen van de statutaire medewerkers.

Dqor allerlei factoren en evoluties stijgen de pensioenuitgaven van de lokale besturen en
overstijgen die bij bepaalde besturen zelfs de basispensioenbijdrage van die besturen. De
prognoses wijzen uit dat het verschil tussen pensioenbijdrage en pensioenlast nog geruime tijd zal
stijgen. Wanneer de pensioenlast hoger is dan de pensioenbijdrage zorgt dit voor een onevenwicht
en dreigt het systeem onbetaalbaar te worden. De besturen die in die positie zitten, worden
geresponsabiliseerd. Concreet betekent dit dat er sinds 2012 bovenop de basispensioenbijdrage
aan die besturen ook een responsabiliseringsbijdrage wordt aangerekend.

Die responsabiliseringsbijdrage wordt berekend door het verschil tussen de pensioenlast en de
basispensioenbijdrage te vermenigvuldigen met een bepaalde responsabiliseringscoëfficiënt. Deze
coëfficiënt bedraagt tot op vandaag 5Oo/o, rflêêr kan en zal in de toekomst enkel maar stijgen
(prognose: stijging naar 760/o in 2025).

Zowel het OCMW als gemeente Willebroek dienen sinds 2012 een responsabiliseringsbijdrage te
betalen die zoals bij zeer veel lokale besturen zwaar weegt op het meerjarenplan.

Korting op de responsabiliserinqsbiidrage

Om een oplossing te bieden aan de stijgende pensioenlasten van de lokale overheden en ter
stimulatie van een meer uitgebreide en dus meer interessante tweede pensioenpijler voor de
contractuele personeelsleden werd er via de wet van 3O/O3/2O78 de mogelijkheid tot een korting
op de responsabiliseringsbijdrage voorzien.

Deze korting wordt bekomen door alle contractuele personeelsleden een tweede pensioenpijler toe
te kennen vanaf 1 januari 2019. Voor het gemeentepersoneel werd dit in orde gebracht.

De minimumbijdrage voor de tweede pensioenpijler werd niet bepaald voor 2019, maar diende in
geval van het vaste-prestatieplan van OFP Provant in 2020 gelijk te zijn aan een instapratio van
minstens 25o/o en vanaf 2027 aan een instapratio van minstens 35o/o.

Aangezien de gemeente en OCMW Willebroek een percentage van 30o/o hebben, voldoen zij op dat
vlak aan de voorwaarden voor 2019 en 2O2O.Vanaf 202L dient dit percentage voor zowel
gemeente als OCMW te verhogen om te kunnen blijven genieten van de financiële incentive op de
responsabiliseringsbijdrage.

Er is echter een belangrijke keerzijde aan de korting, aangezien deze niet wordt gefinancierd door
de hogere overheid of uit de schatkist, maar door de lokale besturen zelf. De financiering van die
korting gebeurt door die besturen die geen of een onvoldoende hoge tweede pensioenpijler hebben
i n gevoerd voor a I le contractuele personeelsleden.
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De kortingen van de andere besturen worden gefinancierd door verhoging van de
responsabiliseringscoëfficiënt van die besturen die niet voldoen naar een maximum 100% (i.p.v. de
huidige 5Oo/o) te brengen. Zodoende hebben alle besturen er baat bij om te voldoen aan de
voorwaarden.

De korting op de responsabiliseringbijdrage bedraagt de helft van de bijdrage, inclusief de
bijzondere werkgeversbijdrage van 8,860/o, aan de tweede pensioenpijler.

De responsabiliseringsbijdrage 2019 bedroeg voor de gemeente 377.3t3 euro en voor het OCMW
3O0.775 euro. Op basisvan de simulaties zal deze bijdrage blijven stijgen de volgende jaren.

Doordat voor 2019 beide besturen voldeden aan de voorwaarden betreffende de tweede
pensioenijler werd een korting bekomen van 45.796 euro voor de gemeente en 69.961 euro voor
het OCMW.

Willebroek heeft er alle baat bij om deze korting te behouden en te blijven voldoen aan de
voorwaarden zoals voorzien in de wet van30/03/2018. Om te kunnen blijven genieten van die
korting dienen wij ook te zorgen dat de instapratio voor de tweede pensioenpijler naar het vereiste
percentage wordt gebracht vanaf 2021.

Feiten en context

Het pensioenplan moet in een voldoende hoog aanvullend pensioen voorzien om van een korting
op de responsabiliseringsbijdrage te kunnen blijven genieten.

In een vorige communicatie was een instapratio van 35o/o voldoende vanaf 2021. In de laatste
versie van de FAQ m.b.t. de korting is er een vaste omzettingscoëfficiënt bepaald om van een
baremieke wedde naar het RSZ-loon over te gaan indien er geen reëel RSZ-loon beschikbaar is.

Met deze nieuwe amzetting komt een plan met instapratio van 35o/o overeen met 5,957o van het
RSZ-loon, terwijl de wet 60lo vên het RSZ-loon oplegt als minimumvoorwaarde. M.a.w. voldoet de
35% niet maar aan de voorwaarden.

Deze wettelijke voorwaarde omgezet naar de instapratio's van het OFP PROVANT Eeven volgende
percentages:
- Vanaf 0t/Ot/2020 moet de instapratio minstens 25olo bedragen
- Vanaf O[/OL/TO2I moet de instapratio minstens @ bedragen

De huidige instapratio van 30olo van de gemeente voor 2O2L voldoet niet aan de voorwaarden en
daardoor is er geen recht op een vermindering van de responsabiliseringsbijdrage voor 2020.

Een verhoging naar een instapratio van 360lo is vereist.

Juridische grond

- Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid op artikels 40, 4t en 84 51;
- De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel

van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;
Het protocol L48/2 van 18 juli 2005 houdende het sectoraal akkoord voor de federaal
gefinancierde gezondheidssectoren - publieke sector, meer bepaald punt 9, waar voor de
personeelsleden van de federaal gefinancierde gezondheidsinstellingen in specifieke
plannen voor een tweede pensioenpijler voor contractanten werden voorzien'

- Het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provin'ciale besturen,
afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008;
De wet van 30/03/2018

- De faq die de FOD publiceerde eind september 2019 over de vermindering van de
responsabiliseringsbijdrage ingevolge de toepassing van de wet van 30/03/2018

- Het GR-besluit tot toetreding tot OFP Provant voor de contractuele personeelsleden van
gemeente Willebroek in 2011

- áiit<omende informatienota WSG over de mogelijke korting op of verhoging van de
responsabiliseringsbijdrage m.b.t. het jaar 2019 en volgende
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Adviezen - argumenten
De intentie en advies van het college van burgemeester en schepenen van 6 november 2020 om
de instapratio te verhogen van 30olo nêar 360/o vanaf 2O2i.

Het protocol afgesloten met de representatieve vakorganisaties in het bijzonder comité van 13
oktober 2021.

Fi nanciële gevolgen & communicatie

Er zal budget voorzien worden in de meerjarenplanning om de kosten te dekken

Besluit: Unaniem
De gemeenteraad besluit:

Artikel I
Om te kunnen blijven voldoen aan de voorwaarden voor de korting op de responsabiliserings-
bijdrage zal de instapratio vanaf 2021 voor alle aangesloten personeelsleden van gemeente
Willebroek verhoogd worden naar 360lo.

ICT

4. Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van ,O
december 2O2O - mandaat van de gemeenteraad

Motivering

Vo;orgeschiedenis

Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 1O december 2020 -mandaat
van de gemeenteraad

Juridische grond

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van22 december 2017 ("DLB") en in het bijzonderop art.40
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en inzake de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna
kortweg "Cipal");

Gelet op de statuten van Cipal;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2019 inzake de aanduiding van de
vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal;

Gelet op de oproeping tot de Algemene Vergadering van Cipal van 10 december 2020 met de
volgende agendapunten :

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 202L
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze Algemene
Vergadering;

I

Gelet op de voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal,



Adviezen - argumenten

Overwegende dat gèen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te
weigeren

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, Michei 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: 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
Artiket 7: Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de
agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal van 10 december 2O2O goedgekgurd

Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de Algemene
Vergadering van Cipal van 10 december.2020 te handelen en te beslissen conform dit besluit.
Indien deze Algemene Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene
Vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de
gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van
onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

Financiën

5. Gemeentelijke dotatie inzake exploitatie en investeringen 2027 Politiezone
Mechelen - Willebroek

Motivering

Voorgeschiedenis

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

Feiten en conte'lft

Op 01 januari 2015 is de politiezone Willebroek met de politiezone Mechelen gefusioneerd tot de
meergemeentenpolitiezone Mechelen - Willebroek.
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Juridische grond

Gelet op het artikel 40 en op het artikel 7! van de wet van 7 december 1998 tot de organisatie van
een geïntegreerde politiedienst (WGP) ;
Gelet op het schrijven d.d.24.OI.2003 van de provinciegouverneur met referentie
fpvlpollO3/tvdw/O73 waarbij de omzendbrief PLP 29 betreffende de begroting van de politiezone:
gemeentelijke dotaties aan de politiezones, wordt overgemaakt;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten en zijn latere wíjzigingen;
Gelet op de omzendbrief BA 2002/L2 van 27 september 2002 houdende het administratief toezicht
op de gemeenten en de politiezones;
Gelet op het Lokaal Decreet;

Adviezen - argumenten

Exploitatiedotatie 2021 politiezone ten bedrage van € 3.914.139,- en een investeringsdotatie 2021
politiezone ten bedrage van € 100.000,- (project ANPR-camera's). Qpgenomen in de
meerja renpla n n i n g 2O2O-2O25.

Financiële gevolgen & communicatie

Besluit: Unaniem
De gemeenteraad besluit :

Artikel 1=

De financiële bijdrage voor het dienstjaar 2O2I van de gemeente Willebroek aan de politiezone
Mechelen/Willebroek wordt vastgesteld op 3.914.139,- euro inzake dotatie exploitatie en op €
100.000,- inzake dotatie investeringen.

Artikel 2:
Afschrift van dit besluit wordt voor kennisgeving en voor verder gevolg overgemaakt aan de
provinciegouverneur, aan de bijzondere rekenplichtige van de politiezone van Mechelen/Willebroek
en aan de korpschef.

Bouwen en wonen

Lokale economae

6, Handelskernversterkend subsidiereglement vanaf O1/ 72/2O2O
Motivering

Voorgeschiedenis

In 2015 werd een strategisch commercieel plan voor detailhandel in Willebroek opgemaakt
De vertaling van dit plan naar actieplannen en budgetten gebeurde in de loop van 2016.

Voor de periode 2Ot7-2OIg/2020 wilde de gemeente:via gerichte subsidies de detailhandel in onze
gemeente en specifiek het afgebakend kernwinkelgebied versterken.

Visum: x nee 0 ja Visumnummer: - Datum:
27/tot2020

Beschikbaar krediet: €3.914. 139,- (exploitatie)
/ € 100.000,- (investeringen)

Actie: AC000097 - MJP002678 -
MJP00227t

Dienstjaar 2O21

Vast te leggen: €3.914.139,- (exploitatie) / €
100. 000,- (i nvesteringen)

AR: 6494007 / 644OLOO
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Feiten en contert

De dienst Lokale Economie merkt op dat handelaars die de handelskernversterkende subsidies aanvragen,
vaak onduidelijkheden in het huidige reglement waarnemen waardoor zij geen of geen correcte aanvraag
indienen.

Het subsidiereglement heeft als doel onze lokale handelaars te steunen in hun projecten, leegstand in het
handelscentrum tegen te gaan en nieuwe ondernemingen naar onze gemeente te halen. Echter is het zo
dat de dienst Lokale Economie veelal merkt dat het reglement niet altijd gekend is, niet correct
geïnterpreteerd wordt of niet correct wordt nageleefd.

Een grondige hervorming van het handelskernversterkend subsidiereglement is een vereiste om
onduidelijkheden, dubbelzinnigheden, struikelpunten, e.a. weg te werken.

De dienst Lokale Economie heeft het subsidiereglement bijgestuurd waar nodig was, met het oog op een
betere, vlottere en meer heldere communicatie met en naar handelaars te kunnen bewerkstelligen.

Het aangepaste subsidiereglement zal in werking treden op l december 2020 en eindigen op 31 december
202r.

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het aangepaste subsidiereglement
in collegezitting van 13 november 2O2Q.

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikels 40, 41 en 56

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen.

Strategisch commercieel plan voor de detailhandel in Willebroek.

Adviezen - argumenten

Door de vele onduidelijkheden, dubbelzinnigheden en struikelpunten is het volgens de dienst Lokale
Economie aangewezen om het reglement aan te passen, dit om een betere, vlottere en meer heldere
communicatie met en naar handelaars te kunnen bewerkstelligen

Financiële gevolgen

De subsidies zijn geraamd op

Visum : x nee Visumnummer: Dienstjaar z 2O2O

Nr. MJP: MJP000231 ARK: 6492000 Gode beleidsveld: 0500
Actie: AC000063 Bedrag : 10.000,00
Visum : x nee Visumnummer: Dienstjaar = 2O2O

Nr. MJP: MJP00O230 ARK: 6492000 Code beleidsveld: 0500
Actie: AC000062 Bedrag : 12.500,00
Visum : x nee Visumnummer: Dienstjaar: 2O2O

Nr. MJP: MJP00021b ARK: 6492000 Code beleidsveld: 0500
Actie: AC000057 Bedrag : 12.000,00
Visum : x nee Visumnummer: Dienstjaar t 2O2I

Nr. MJP: MJP000231 ARK: 6492000 Code beleidsveld: 0500
Actie: AC000063 Bedrag : 10.000,00
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Visum : x nee Dienstjaar = 2O2t

Nr. MJP: MJP00023O ARK:6492000 Code beleidsveld: 0500
Actie: AC000062 Bedrag : 0,00
Visum : x nee Visumnummer: Dienstjaar = 2O2L

Nr. MJP: MlP0O021b ARK:6492000 Code beleidsveld: 0500
Actie: AC000057 Bedrag : 12.000,00

Besluit: Unaniem

De gemeenteraad besluit:

Artikel 1:
het gemeentelijk handelskernversterkend subsidiereglement in bijlage (Bijlage
Handelskernversterkend subsidiereglement vanaf 01.12 .2020) en de bijhorende
aanvraagformulieren (bijlagen 1 en 2) goed te keuren.

7. Ambulante handel op de openbare markt: marktreglement vanaf
o7/o7/2O21

Motivering

Voorgeschiedenis

Feiten en context

In het kader van de nieuwe reglementeringen omtrent ambulante handel op de openbare markten
is een herziening van het gemeentelijk marktreglement noodzakelijk.

Met het oog op een nieuwe inplanting van de wekelijkse woensdagmarkt is dit voor de dienst
Lokale Economie het geschikte moment om een nieuw ontwerp gemeentelijk marktreglement op te
stellen.

De markt zal vanaf 1 januari 2O2L grondig hervormd worden, waarvoor een nieuw gemeentelijk
marktreglement de basis zal vormen.

Per 1 januari 2027 zullen alle standplaatsen van deelnemende marktkramers worden opgeheven,
zodat de inplanting van een nieuwe markt kan gebeuren. Het oorspronkelijke marktplan blijft
behouden zolang er geen nieuwe inplanting heeft plaatsgevonden.

Het College van Burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het aangepaste reglement
in collegezitting van 13 november 2O20.

Juridische grond

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie
van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 juli 2006,22 december 2OO9,2L
januari 2013, gewijzigd bij decreet van 4 maart 2016, gewijzigd bij wet van 29 juni 20t6,
gewijzigd bij decreet van 24 februari 2OL7, gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 december 2017,
gewijzigd bij decreet van 8 juni 2018 en bij besluit van 19 juli 2019.

Het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van
ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 45, gewijzigd bij Besluit Vlaamse
Regering van 21 april2OtT.
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Overwegende dat volgens artikel, 8 $1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van
ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij
gemeentelijk reglement.

Overwegende dat volgens artikel, 9$ 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van
ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en
kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement.

De algemene bestuurlijke politieverordening Mechelen - Willebroek

Adviezen - argumenten

Arqumentatie Lokale Economie
Ee@anhetgemeentelijkmarktreglementiseenvereiste,geziende
gewijzigde wetgeving.

Wanneer de standplaatsen van marktkramers worden opgeheven is het niet de bedoeling om
marktkramers definitief te verwijderen van de markt, maar om iedere marktkramer een meer
geschikte standplaats te kunnen bieden in functie van de gewijzigde wetgeving en op basis van
vei I i g heidsvoorsch riften.

Een grondige hervorming van de markt zal er tevens voor zorgen dat er in onze gemeente opnieuw
een gecentraliseerde en gezellige markt zal kunnen plaatsvinden, zonder openliggende
standplaatsen.

Financiële gevolgen & communicatie

Niet van toepassing

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 I stemmen tegen: Kevin Eeraerts

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

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen tegen: Véronique De Wever

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

Artikel 1:
het aangepast gemeentelijk marktreglement in bijlage (bijtage: Gemeentetijk marktregtement
Willebroek 2020) en de bijhorende aanvraagformulieren (bijlage 1 t.e.m.8) goed te keuren.

Artikel 2:
de dienst Lokale Economie de opdracht te geven de uitwerking van het aangepaste marktreglement
te organiseren.
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Openbare werken

8.' Pidpa - Buitengewone Algemene Vergadering - 78 december 2O2O

Motivering

Voorgeschiedenis

Door Pidpa wordt ons bestuur met schrijven van 23 oktober 2020 uitgenodigd voor de Algemene
Vergadering van vrijdag 18 december 2O2O om 11u00. Omwille van het coronavirus zal de
vergadering georganiseerd worden op afstand.

Feiten en context

Punten op de agenda:

1. Nazicht van de raadsbesluiten voor de afgevaardigden
2. Begroting 2021
3. Toetredingen
4. Benoemingen
5. Varia

a. Synergie Pidpa/water-link en samenwerking Pidpa/Aquafin - stand van zaken -
toelichting

b. Vragen. van vennoten
6. Goedkeuring van het verslag van de vergadering

Vertegenwoordigers, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019
Vertegenwoor.diger: Jeroen De Jonghe (raadslid)

- Plaatsvervanger: Daniel De Maeyer (raadslid)

Juridische grond

Artikel 44, Lo en 30 alinea van Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers
voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure
met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering.

Artikel 59 van hetVlaamse decreetvan 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
waarbij bepaald wordt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de
afgevaardigde op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen.

Artikelen 19 tot en met 26 en artikel42van het Gemeentedecreet van 15 juli 2007 in verband met
de vergaderingen en de beraadslagingen van de Gemeenteraad.

Het decreet lokaal bestuur van 21 december 2077

De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.

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

Financiële gevolgen & comm unicatie
NW
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Besluit:
Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moêns, 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

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

Artikel 1

neemt kennis van de uitnodiging dd.23 oktober 2020 van Pidpa, Desguinlei 246,2018 Antwerpen,
waarbij ons bestuur wordt uitgenodigd op de Buitengewone Algemene Vergadering op
afstand van vrijdag 18 december2O2O om 11u00.

Artikel 2
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering
van de opdiachthoudende vereniging Pidpa d.d. 18 december 2020.

ertixet s
besluit de vertegenwoordiger van de Gemeente Willebroek die zal deelnemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Pidpa op 18 december 2020, op te
dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormelde artikelen.

Artikel4
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
Pidpa, ter attentie van het secretariaat.

Véronique De Wever (raadslid, Onafhankelijk raadslid 2) verlaat de zitting.

Omgeving

g, tlREM - Buitengewone Algemene Vergadering - 78 december 2O2O

Motivering

Voorgeschiedenis

Ons bestuur werd met aangetekend schrijven van IVAREM,.ontvangen op 2 september 2020,
uitgenodigd op de Buitengewone Algemene Vergadering van vrijdag 18 december 2O2O om 17u30.
Afhankelijk van de coronacrisismaatregelen die op dat ogenblik van kracht zijn zal de vergadering
plaats hebben in Vergaderzaal Themis, Administratieve gebouw IVAREM, Leuvensesteenweg 443D,
Muizen of via MS Teams.
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Feiten en context

Punten op de agenda

1. Aanduiding stemopnemers
2. Wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afualbeheer

regio Mechelen (IVAREM):
a. ATtiKeI 6. DUUR EN VERLENGING
b. ATtiKeI 13. VERGOEDING VOOR ALGEMENE WERKINGSKOSTEN - BIJDRAGE

AFVALBEHEER 13.2
3. Volmacht om de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afualbeheer

regio Mechelen (IVAREM) te coórdineren
4. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de

intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afualbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 18
december 2020.

Vertegenwoordigers, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019
- Solange Cluydts - vertegenwoordiger
- Michel Eeraerts - plaatsvervanger

Juridische grond

Decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur

De nieuwe gemeentewet.

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

De statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, vastgesteld door de algemene
vergadering op 26 april 2003, zoals gewijzigd op 5 december 2003, 3 december 2O04,22 juni
2007,30 november 2OO7,26 juni 2009, 17 december 2010, 13 december 20t3, 17 juni 2016, 15
december 2O!7,7 december 2018 en 13 december 2019.

Het lidmaatschap van de Gemeente Willebroek van de intergemeentelijke vereniging IVAREM.

Artikel 434 g 5 van het nieuw Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de algemene vergadering een
code van goed bestuur vaststelt.

Gelet op document WAV2000016, houdende het ontwerp tot wijziging van de statuten van de
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer region Mechelen (IVAREM), zoals
vastgesteld door de raad van bestuur van IVAREM in zitting van 5 juni 2020.

De Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de
vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige
legislatuur (tot en met 31 december 2025).

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 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 Dyclg Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt
Voor de fractie Onafhankelijk raadslid I onthouden zich: Kevin Eeraerts
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Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony
Va noverschelde, Thierry Serrien

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

Artikel 1:
neemt kennis van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 18 december 2O2O

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

Artikel 3:
besluit dat zijn afgevaardigde in de Buitengewone Algemene Vergadering van 18 december 2O2O
van de intergemeentelijke vereniging IVAREM het mandaat heeft om te beraadslagen en te
beslissen overeenkomstig voormeld besluit.

Artikel 4:
kennisgeving hiervan te verrichten aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM, ter attentie van
Vera Noppe (secretariaat).

70. MREM - Bijzondere Algemene Vergadering - 78 december 2O2O

Motivering

Voorgeschiedenis

Ons bestuur werd met een schrijven van IVAREM, ontvangen op 4 september 2020, uitgenodigd op
de Bijzondere Algemene Vergadering van vrijdag 18 december 2O2O om 18u00. Afhankelijk van de
coronacrisismaatregelen die op dat ogenblik van kracht zijn zal de vergadering plaats hebben in
Vergader2aal Themis, Administratieve gebouw IVAREM, Leuvensesteenweg 443D, Muizen of via MS
Teams.

Feiten en context

Punten op de agenda

5. Aanduiding stemopnemers
6. Verlenging IVAREM
7. Bespreking van de ondernemingsstrategie voor 2O2t
8. Bespreking van de begroting voor boekjaar 2027
9. Vaststelling van de statutaire bijdrage voor de algemene werkingskosten en van de

voorlopige werkingsbijdragen voor afualbeheer in 2021
10. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen
11. Goedkeuring van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de

intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 18
december 2020

Vertegenwoordigers, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019
- Solange Cluydts - vertegenwoordiger
- Michel Eeraerts - plaatsvervanger

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur.

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
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Artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking waarbij bepaalt wordt
dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene
vergadering en dat van lid van de andere organen.

De statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, vastgesteld door de algemene
vergadering op 26 april 2003, zoals gewijzigd op 5 december 2003, 3 december 2004,22 juni
2OO7, 30 november 2007, 26 juni 2009, 17 december 2OLO, 13 december 2073, 17 juni 2016, ts
december 2077 en 7 december 2018 en 13 december 2019.

Het lidmaatschap van de Gemeente van de intergemeentelijke vereniging IVAREM.

Artikel 44, Io en 30 alinea van Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers
voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure
met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering.

Artikel 432van het decreet van22 december 2017 houdende het Lokaal Bestuur, het mandaat van
de afgevaardigde voor elke algemene vergadering door de vennoten moet worden herhaald.

Gelet op document WAV20000012, houdende de verlenging van de intergemeentelijke vereniging
voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) en de beheersoverdrachten door de
gemeenten bij de verlenging, dat onderwerp uitmaakt van twee aparte gemeenteraadsbesluiten.

Gelet op document WAV20000013, houdende de ondernemingsstrategie voor het jaar 2021 van de
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afualbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals
vastgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van
18-09-2020.

Gelet op document WAV20000014, houdende de begroting voor het jaar 2021 van de
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals
vastgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van
18-09-2020.

Gelet op document WAV20000015, houdende de voorlopige werkingsbijdragen voor het jaar 2021
van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afualbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals
opgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van
18-09-2020.

De gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de
vertegenwoordigers Ían de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige
legislatuur (tot en met 31 december 2025).

De gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2019, houdende de vervanging van een
vertegenwoordiger van de gemeente aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige
legislatuur (tot en met 31 december 2025).

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 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, Gett Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt
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Voor de fractie Onafhankelijk raadslid I onthouden zich: Kevin Eeraerts

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

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

Artiket 1

neemt kennis van de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van 18 december 2020.

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

Artikel 3:
besluit dat zijn afgevaardigde in de Bijzondere Algemene Vergadering van 18 december 2020 van
de intergemeentelijke vereniging IVAREM het mandaat heeft om te beraadslagen en te beslissen
overeenkomstig voormeld besluit.

Artikel 4:
besluit kennisgeving hiervan te verrichten aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM, ter
attentie van Vera Noppe (secretariaat).
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77, Verlenen beheersoverdrachten en machtiging aan MREM
Motivering

Voorgeschiedenis

Op 26 april 2003 werd een intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio
Mechelen (IVAREM) opgericht voor een termijn van achttien jaar met een 10-tal gemeenten.

IVAREM is als opdrachthoudende vereniging een samenwerkingsverband met beheersoverdracht
waaraan de deelnemende gemeenten de uitvoering van een of meer duidelijk omschreven
bevoegdheden met betrekking tot een of meer beleidsdomeinen toevertrouwen.

Na goedkeuring door de gemeenteraad om de deelname aan de intergemeentelijke vereniging
IVAREM met 18 jaar te verlengen, dienen verschillende beheersoverdrachten opnieuw
toevertrouwd en een machtiging verleend te worden aan IVAREM.

Feiten en context

Conform artikel 26 van het Materialendecreet is bepaald dat elke gemeente, al dan niet in
samenwerking met andere gemeenten, er zorg voor draagt dat de huishoudelijke afualstoffen zo
veel mogelijk worden voorkomen of hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden opgehaald of
op een andere wijze worden ingezameld, en nuttig worden toegepast of verwijderd.
Gelet op de voorwaardelijk gunstige evaluatie door de dienst Omgeving Willebroek van oktober
2020 van de uitvoering van de momenteel overgedragen bevoegdheden.
Gelet op artikel 13 van de statuten van IVAREM betreffende de vergoeding voor de algemene
werkingskosten, de plafonds voor de bijdragen voor afualbeheer en het principe van de
kostendekkende werking.
Overwegende dat niettegenstaande de beheersoverdracht(en) de gemeente haar politionele
bevoegdheden behoudt en houder blijft van haar fiscale en financiële bevoegdheden, onder meer
voor het vaststellen van subsidie-, belasting- en contantbelastingreglementen.
Overwegende dat de gemeente, conform artikel 26 van het Materialendecreet haar
intergemeentelijke vereniging ertoe kan machtigen de door de gemeenteraad vastgestelde
contantbelastingen te innen.
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1. Betreffende het voorkomen en hergebruiken van afvalstoffen en de communicatie
i nzake du u rzaa m afval beheer (klantencontact)
Gelet op de zorgplicht van de gemeenten zoals bepaald in artikel 26 van het Materialendecreet dat
bepaalt dat elke gemeente, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, er zorg voor
draagt dat de huishoudelijke afualstoffen zo veel mogelijk worden voorkomen of hergebruikt.
Overwegende dat thuiscomposteren een wezenlijk element is van afvalpreventie.
Overwegende dat het thuiscomposteren dient te worden ondersteund door de nodige
communicatie, educatie in de scholen, advies van compostmeesters en het ter beschikking stellen
van hulpmiddelen (compostbakken en compostvaten).
Overwegende dat herbruikbare goederen ook worden ingezameld langs de recyclageparken.
Overwegende dat die ondersteuning best op intergemeentelijk vlak wordt georganiseerd.
Gclct op dc vcrhoogdc doelstcllingen voor hcrgcbruik namelijk van 5 kg per inwoner naar 7 kg per
inwoner tegen 2022.
Gelet op de overeenkomst tussen het kringloopcentrum, de gemeente en IVAREM betreffende de
vergoeding van het hergebruik.
Overwegende dat het wenselijk is dat de samenwerking met de kringloopcentra op een
gecoórdineerde wijze gebeurt.
Overwegende dat een performante communicatie noodzakelijk is om de gezinnen te ondersteunen
bij het duurzaam beheer van hun huishoudelijk afval.
Overwegende dat hiervoor een integrale aanpak noodzakelijk is met zowel een informerend
aanbod, een sensibiliserend aanbod als een educatief aanbod en met inzet van alle noodzakelijk
kanalen: gedrukte informatie, een website, een gratis infolijn, een educatief aanbod voor de
scholen en de aanwezigheid (face-to-facecommunicatie) op evenementen en op probleemlocaties.
Overwegende dat het efficiënter en effectiever is om die communicatie intergemeentelijk aan te
pakken.

Overwegendê dat over afvalpreventie,sensibilisatie en educatie door IVAREM driemaandelijks zal
gerapporteerd worden. Indien uit deze rapportage blijkt dat deze dienstverlening geen meerwaarde
betekent, kan de gemeente deze dienstverlening herroepen gedurende de termijn van de
sa menwerki n gsovereen komst.
Gelet op de bijdrageplafonds zoals bepaald in artikel 13 van de statuten van IVAREM.
Overwegende dat de bijdragen voor het voorkomen en hergebruiken van afval en voor
communicatie inzake duurzaam afvalbeheer jaarlijks definitief worden vastgesteld door de
algemene vergadering van IVAREM na toewijzing van de werkelijke opbrengsten en kosten.

2. Betreffende restafval
2.L. De verwerking van restafval (huisvuil, grofvuil, gemeentevuil, gemeentelijk
bedrijfsrestafval en vergelijkbaar bedrijfsafval dat samen met het huishoudelijk afval werd
ingezameld)
Gelet op de zorgplicht van de gemeente inzake het beheer van huishoudelijk afval.
Gelet op de productie van bedrijfsrestafual door de werking van de gemeentelijke diensten.
Gelet op het besluit van de gemeente van 26/O4/2003 betreffende het verlenen aan IVAREM van
de beheersbevoegdheid voor het verwerken van restafval.
Gelet op de langetermijnvisie voor de mechanisch-biologische scheidingsinstallatie (MBS) van
IVAREM en IOK Afvalbeheer in Geel waaruit blijkt dat die installatie het restafval van IVAREM de
komende jaren op een duurzame wijze kan verwerken tegen marktconforme bijdragen.
Overwegende dat de bijdrage voor de verwerking van het restafual ook de kosten dekt voor de
overslag en de afvoer op duurzame wijze van het restafval naar MBS.
Gelet op de bijdrageplafonds zoals bepaald in artikel 13 van de statuten van IVAREM.
Overwegénde dat de bijdragen voor het verwerken van restafval jaarlijks definitief worden
vastgesteld door de algemene vergadering van IVAREM na toewijzing van de werkelijke
opbrengsten en kosten

2,2 Inzameling van huisvuil
Gelet op de zorgplicht van de gemeente inzake het beheer van huishoudelijk afval.
Gelet op de minimale dienstverlening inzake het inzamelen van afvalstromen zoals vermeld in
artíkel 5.1.3.4 van het Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
d.d. 16-09-2016 en latere wijzigingen.
Gelet op het besluit van de gemeente van 26/04/2003 betreffende het verlenen aan IVAREM van
de beheersbevoegdheid inzake het inzamelen van huisvuil.
Overwegende dat de wijze waarop het huisvuil moet aangeboden worden is bepaald in het
desbetreffende politiereglement van de gemeente: in huisvuilzakken, gezinscóntainers of
(onderg rondse) verzamelcontainers.
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Overwegende dat de bijdrage voor de inzameling van het huisvuil afhankelijk is van de wijze
waarop het huisvuil moet aangeboden worden.
Overwegende dat in functie van de kostenbesparing binnen de samenwerkingsovereenkomst,
IVAREM de niet-diftar gemeenten moet aanmanen om binnen een termijn van 2 jaar vanaf deze
samenwerkingsovereenkomst te starten met diftar.
Gelet op de bijdrageplafonds zoals bepaald in artikel 13 van de statuten van IVAREM.
Overwegende dat de bijdragen voor het inzamelen van huisvuil jaarlijks definitief worden
vastgesteld door de algemene vergadering van IVAREM na toewijzing van de werkelijke
opbrengsten en kosten.

3. Betreffendê bedrijfsafval van de gemeentediensten
3.1. De verwerking van de restafvalstroom en de selectieve afvalstrornen van het
gemeentelijk bedrijfsafval (groenafual en bouwafval zoals inerte materialen, grond, sloophout
en roofing) aangeleverd in het afvalverwerkingscentrum in Lier
Gelet op áe productie van een restafualstroom en selectieve afvalstromen door de werking van de
gemeentelijke diensten: groenafual en bouwafual zoals inerte materialen, grond, sloophout en
roofing.
Gelet óp het besluit van de gemeente van 26/04/2003 inzake het verlenen aan IVAREM van de
beheersbevoegdheid voor het verwerken van groenafval.
Gelet op het besluit van de gem'eente van 26/04/2003 inzake het verlenen aan IVAREM van de
beheersbevoegdheid voor het verwerken van inerte materialen.
Overwegende dat IVAREM beschikt over een moderne, vergunde composteerinstallatie in Lier die
g roenafva I verwerkt tegen ma rktconforme bijd ragen,
Gelet op de bijdrageplafonds zoals bepaald in artikel 13 van de statuten van IVAREM.
Overwegende dat de bijdragen voor de verwerking van de restafvalstroom en de selectieve
stromen van het gemeentelijk bedrijfsafual zoals groenafual en bouwafual (inerte materialen,
grond, sloophout en roofing) aangeleverd in het afualverwerkingscentrum in Lier jaarlijks definitief
worden vastgesteld door de algemene vergadering van IVAREM na toewijzing van de werkelijke
opbrengsten en kosten.

3.2. De verwerkirrg van de restafvalstroom en selectieve afvalstromen van het
gemeentelijk bedrijfsafval aangeleverd op het recyclagepark in de gemeente
Gelet op de productie van restafualstromen en selectieve afvalstromen door de werking van de
gemeentelijke d iensten
Overwegende dat het voor de diensten, gelet op de kleine hoeveelheden, aangewezen is die
afualstofFen af te voeren naar het recyclagepark in de gemeente.
Gelet op het besluit van de gemeente van 26/04/2003 inzake het verlenen aan IVAREM van de
beheersbevoegdheid voor het verwerken van groenafval.
Gelet op het besluit van de gemeente van 26104/2003 inzake het verlenen aan IVAREM van de
beheersbevoegdheid voor het verwerken van inerte materialen.
Overwegende dat IVAREM beschikt over een moderne, vergunde composteerinstallatie in Lier die
groenafual verwerkt tegen marktconforme bijdragen.
Gelet op de bijdrageplafonds zoals bepaald in artikel 13 van de statuten van IVAREM.
Overwegende dat de bijdragen voor de verwerking van de restafvalstroom en selectieve
afvalstromen van het gemeentelijk bedrijfsafual aangeleverd op het recyclagepark in de gemeente
jaarlijks definitief worden vastgesteld door de algemene vergadering van IVAREM na toewijzing van
de werkelijke opbrengsten en kosten.

4. Betreffende de inzameling en verwerking van afvalstoffen

4.l.Selectieve inzameling en verwerking van verpakkingsafval en papier en karton die
geen verpakkingen zijn

Gelet op het decreet van 27 januari 1997 tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord
betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafual.
Gelet op het besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie van 20 december 2018 tot
erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk Fost Plus, Olympiadenlaan 2, II4O Evere als
organisme voor verpakkingpafval.
Gelet op de zorgplicht van de gemeente inzake het beheer van huishoudelijk afval.
Gelet op de minimale dienstverlening inzake het inzamelen van afvalstromen zoals vermeld in
artikel 5.1,3.4 van het Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afual en gelijkaardig bedrijfsatual
d.d. 16-09-2016 en latere wijzigingen.
Gelet op het besluit van de gemeente van 26/04/2003 betreftende het verlenen aan IVAREM van
de beheersbevoegdheid inzake het inzamelen en verwerken van papier/karton.
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Gelet op het besluit van de gemeente van 26/04/2003 betreffende het verlenen aan IVAREM van
de beheersbevoegdheid inzake het inzamelen en verwerken van PMD.
Gelet op het besluit van de gemeente van 26/04/2003 betreffende het verlenen aan IVAREM van
de beheersbevoegdheid inzake het inzamelen en verwerken van glas.
Overwegende dat de huidige overeenkomst tussen IVAREM en Fost Plus vzw loopt tot 31 december
2023.
Overwegende dat conform die overeenkomst het verpakkingsafval op meerdere wijzen kan
ingezameld worden: periodiek huis aan huis (in zakken, in pakken/dozen, in gezinscontainers) in
straatcontainers (glas), in ondergrondse containers (papier/karton, glas en PMD) en op de
recyclageparken.
Gelet op de bijdrageplafonds zoals bepaald in artikel 13 van de statuten van IVAREM.
Overwegende dat de bijdragen voor het inzamelen en verwerken van papier/karton definitief
worden vastgesteld door de algemene vergadering van IVAREM na toewijzing van de werkelijke
opbrengsten en kosten.
Overwegende dat de bijdragen voor het inzamelen en verwerken van PMD jaarlijks definitief
worden vastgesteld door de algemene vergadering van IVAREM na toewijzing van de werkelijke
opbrengsten en kosten.
Overwegende dat de bijdragen voor het inzamelen en verwerken van glas jaarlijks definitief worden
vastgesteld door de algemene vergadering van IVAREM na toewijzing van de werkelijke
opbrengsten en kosten.

4.2. Inzameling op afroep en verwerking van de ingezamelde afvalstoffen
(grofvuil en snoeihout)
Gelet op de zorgplicht van de gemeente inzake het beheer van huishoudelijk afval.
Gelet op de minimale dienstverlening inzake het inzamelen van afvalstromen zoals vermeld in
artikel 5.1.3.4 van het Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afual en gelijkaardig bedrijfsatual
d.d. 16-09-2016 en latere wijzigingen.
Gelet op het besluit van de gemeente van 26/04/2003 betreffende het verlenen aan IVAREM van
de beheersbevoegdheid inzake het inzamelen op afroep van grofvuil.
Gelet op het besluit van de gemeente van 26/O4/2003 betreffende het verlenen aan IVAREM van
de beheersbevoegdheid inzake het inzamelen op afroep van snoeihout.
Gelet op de aan IVAREM verleende machtiging om de kostendekkende contantbelastingen voor de
inzameling op afroep en voor de verwerking van grofuuil te innen.
Gelet op de aan IVAREM verleende machtiging om de kostendekkende contantbelastingen voor de
inzameling op afroep en voor de verwerking van snoeihout te innen.
Gelet op de bijdrageplafonds zoals bepaald in artikel 13 van de statuten van IVAREM.
Overwegende dat de bijdragen voor het inzamelen op afroep en verwerken van grofuuil jaarlijks
definitief worden vastgesteld door de algemene vergadering van IVAREM na toewijzing van de
werkelijke opbrengsten en kosten.
Overwegende dat de bijdragen voor het inzamelen op afroep en verwerken van snoeihout jaarlijks
definitief worden vastgesteld door de algemene vergadering van IVAREM na toewijzing van de
werkelijke opbrengsten en kosten.

4.3. Inzameling in straatcontainers en verwerking van de ingezamelde
afva lstoffen (textielafva | )
Gelet op de zorgplicht van de gemeente inzake het beheer van huishoudelijk afval.
Gelet op de minimale dienstverlening inzake het inzamelen van afvalstromen zoals vermeld in
artikel 5.1.3.4 van het Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk atual en gelijkaardig bedrijfsafval
d.d. 16-09-2016 en latere wijzigingen.
Gelet op het besluit van de gemeente van 26/04/2003 betreffende het verlenen aan IVAREM van
de beheersbevoegdheid inzake het inzamelen en verwerken van textielafval.
Gelet op de bijdrageplafonds zoals bepaald in artikel 13 van de statuten van IVAREM
Overwegende dat de bijdragen voor het inzamelen in straatcontainers en verwerken van
textielafual jaarlijks definitief worden vastgesteld door de algemene vergadering van IVAREM na
toewijzing van de werkelijke opbrengsten en kosten.

5. Oprichting en exploitatie van de recyclageparken
Gelet op de zorgplicht van de gemeente inzake het beheer van huishoudelijk afval.
Gelet op de minimale dienstverlening inzake het inzamelen van afvalstromen zoals vermeld in
artikel 5.1.3.4 van het Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afual en gelijkaardig'bedrijfsatual
d.d. 16-09-2016 en latere wijzigingen.
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Overwegende dat de oprichting van het recyclagepark het volledige traject betreft: het ontwerp,
het aanvragen van de nodige vergunningen, het aanbesteden van de nodige werken, leveringen en
diensten, het opvolgen van de werken tot en met de definitieve oplevering en het aanvragen van
de mogelijke subsidies.
Overwegende dat de exploitatie niet enkel het ter beschikking stellen van de nodige personele en
materiële middelen inhoudt, maar ook de afuoer en de verwerklng van de op het recyclagepark
ingezamelde afualstoffen
Gelet op het besluit van de gemeente van 26/04/2003 betreffende het verlenen aan IVAREM van
de beheersbevoegdheid inzake de exploitatie van het recyclagepark.
Gelet op de bijdrageplafonds zoals bepaald in artikel 13 van de statuten van IVAREM.
Overwegende dat de bijdragen voor de oprichting en voor de exploitatie van het recyclagepark
jaarlijks definitief worden vastgesteld door de algemene vergadering van IVAREM na toewijzing van
de werkelijke opbrengsten en kosten.

6. Innen van de contantbelastingen
Overwegende dat de gemeente, conform artikel 26 van het Materialendecreet haar
intergemeentelijke vereniging ertoe kan machtigen de door de gemeenteraad vastgestelde
contantbelastingen te innen.
Gelet op het aanbod'van IVAREM waardoor de gemeente volledig wordt ontzorgd voor het innen
van de contantbelastingen.
Gelet op de aan IVAREM verleende machtiging voor het innen van de contantbelastingen voor het
afualbeheer, meer bepaald:

- De vaste afualbelasting
- De contantbelastingen voor het aanbieden van huisvuil

De contantbelastingen voor het aanbieden van selectieve fracties
- De contantbelastingen voor het aanbieden van grofuuil en snoeihout bij de inzamelingen op

afroep
- De contantbelastingen voor het aanbiecjen van aivaistoffen op cie recyclageparken en cie

bijhorende dienstverlening (extra toegangsbeurt, tijdelijke toegangskaart ...).
Gelet op de bijdrageplafonds zoals bepaald in artikel 13 van de statuten van IVAREM.
Overwegende dat de bijdragen voor het innen van de contantbelastingen jaarlijks definitief worden
vastgesteld door de algemene vergadering van IVAREM na toewijzing van de werkelijke
opbrengsten en kosten.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2Qt7

Het Materialendecreet van 23 december 2011 en latere wijzigingen.

Het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afualstoffen
(VLAREMA) van 17 februari 2OI2 en latere wijzigingen.

Het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afual en gelijkaardig bedrijfsafual van 16 september
2016 en latere wijzigingen.

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband met de opdrachthoudende vereniging IVAREM van
26 april 2003.

Adviezen - argumenten

Het voorwaardelijk gunstig advies van de dienst Omgeving op basis van een evaluatie(versie
oktober 2O2O) over de werking van IVAREM in de voorbije periode.

Financiële gevolgen & communicatie

De middelen voor áfualverwerking zijn voorzien in het meerjarenprogramma.

Besluit:
Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever
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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 Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux
Artiket 7:
De gemeenteraad besluit de in artikel 2 vernoemde beheersoverdrachten toe te vertrouwen en de
machtiging te verlenen aan IVAREM.

Artikel 2:
De gemeente Willebroek verleent onder voorwaarde aan de'Intergemeentelijke vereniging voor
duurzaam afualbeheer regio Mechelen'(IVAREM) de beheersbevoegdheid inzake het voorkomen en
hergebruiken van afvalstoffen en de communicatie betreffende duurzaam afualbeheer.

De gemeente Willebroek verleent aan de'Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam
afvalbeheer regio Mechelen'(IVAREM) de beheersbevoegdheid inzake de verwerking van restafval
zijnde huisvuil, grofvuil, gemeentevuil, gemeentelijk bedrijfsrestafual en vergelijkbaar bedrijfsafval
dat samen met het huishoudelijk afual werd ingezameld.

De gemeente Willebroek verleent aan de 'Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam
afualbeheer regio Mechelen'(IVAREM) de beheersbevoegdheid inzake de inzameling van huisvuil
en vergel ijkbaar bedrijfsatual.

De gemeente Willebroek verleent aan de'Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam
afualbeheer regio Mechelen'(IVAREM) de beheersbevoegdheid inzake de verwerking van de
restafualstroom en de selectieve afualstromen van het gemeentelijk bedrijfsafual (zoals groenafval
en bouwafual, zoals inerte materialen, grond, sloophout en roofing) aangeleverd in het
afualverwerkingscentrum in Lier.

De gemeente Willebroek verleent aan de'Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam
afvalbeheer regio Mechelen' (IVAREM) de beheersbevoegdheid inzake de verwerking van de
restafualstroom en selectieve afvalstromen van het gemeentelijk bedrijfsafual aangeleverd op het
recyclagepark in de gemeente.

De gemeente Willebroek verleent aan de'Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam
afualbeheer regio Mechelen'(IVAREM) de beheersbevoegdheid inzake de selectieve inzameling en
verwerking van verpakkingsafval zijnde papier/karton in te zamelen aan huis in pakken/dozen of
gezinscontainers en in ondergrondse containers, glas in te zamelen in bovengrondse en
ondergrondse glasbollen, en PMD in te zamelen in.zakken en in ondergrondse containers; alsook
inzake de inzameling en verwerking van papier en karton die geen verpakkingen zijn.

De gemeente Willebroek verleent aan de'Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam
afualbeheer regio Mechelen'(IVAREM) de beheersbevoegdheid inzake de inzameling op afroep van
grofvuil en de verwerking van de ingezamelde afualstoffen.

De gemeente Willebroek verleent aan de'Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam
afvalbeheer regio Mechelen'(IVAREM) de beheersbevoegdheid inzake de inzameling op afroep van
snoeihout en de verwerking van de ingezamelde afualstoffen.

De gemeente Willebroek verleent aan de'Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam
afvalbeheer regio Mechelen'(IVAREM) de beheersbevoegdheid inzake de inzameling van textiel in
straatcontainers en de verwerking van de ingezamelde afualstoffen.
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De gemeente Willebroek verleent aan de'Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam
afualbeheer regio Mechelen'(IVAREM) de beheersbevoegdheid inzake de oprichting en exploitatie
van de recyclageparken en het transport en de verwerking van de ingezamelde afualstoffen.

De gemeente Willebroek machtigt de 'Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer
regio Mechelen'(IVAREM) ertoe de contantbelastingen voor afualbeheer te innen.

Artikel 3:
De in artikel 2 vermelde beheersoverdrachten en machtiging gelden vanaf 26 april 2O2t tot en met
25 april 2039.

Artikel 4:
De gemeente Willebroek wenst op basis van de voorwaardelijk gunstige evaluatie in dialoog te
gaan met IVAREM ter verbetering van de samenwerkingsovereenkomst.

Artiket 5:
De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de
uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten
aan IVAREM, Leuvensesteenweg 443D te 2812 Mechelen, ter attentie van het secretariaat.

72. Verlenging intergemeenteliik samenwerkingsverband IVAREM

Motivering

Voorgeschiedenis

Op 26 april 2003 werd een intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afualbeheer regio
Mechelen (IVAREM) opgericht voor een termijn van achttien jaar met een,10-tal gemeenten.

Door de toetreding werd door de gemeenten de uitvoering van één of meerdere
beheersoverd rachten toevertrouwd aa n de veren i g i ng :

1. Inzameling, transport, voorbehandeling en verwerking van restafval
2. Inzameling, transport, voorbehandeling en verwerking van selectieve afualfracties.
3. Hergebruik van afualstoffen
4. Afualpreventie
IVAREM heeft in grote mate tijdens de duur van het samenwerkingsverband de gemeente ontzorgd
van haar taken in uitvoering van haar zorgplicht voor huishoudelijk afual en voor het innen van de
afvalbelastingen.

Op 26 april2O2I eindigt aldus het samenwerkingsverband tussen de gemeente(n) en IVAREM.
Een nieuwe overeenkomst dient te worden afgesloten voor de komende jaren.

Overeenkomstig art.6 van de samenwerkingsovereenkomst en art.423 van het Decreet Lokaal
bestuur kan na afloop van de statutair bepaalde duur de vereniging opeenvolgende keren verlengd
worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar.

Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal gemeenten en op voorwaarde dat
het verzoek gedragen wordt door een drievierdemeerderheid van het aantal deelnemende
gemeenten, kan de laatste algemene vergadering vóór het verstrijken van de duur, tot de
verlenging beslissen met een drievierdemeerderheid van het aantal stemmen.

De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel
uit te maken van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging op het einde van het jaar
waarin de algemene vergadering tot de verlehging heeft beslist.
Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden
geacht verder deel uit te maken van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.
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Feiten en context

Artikel 26 van het Materialendecreet bepaalt dat elke gemeente er zorg moet voor dragen dat
huishoudelijke afvalstofFen zoveel mogelijk worden voorkomen of hergebruikt, opgehaald, of op
andere wijze ingezameld en nuttig toegepast of verwijderd.
De gemeente wenst in haar afvalbeleid goede afualcijfers te behalen, een optimale dienstverlening
te bieden aan de gezinnen en lage kosten voor de gemeente en sturende, maar sociaal
gecorrigeerde tarieven voor haar inwoners te garanderen.
Daarnaast wil de gemeente door haar afualbeleid bijdragen tot het realiseren van de circulaire
economie en de klimaatdoelstellingen en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waartoe ze zich
heeft geëngageerd.

Aangezien hiervoor een innovatieve en integrale aanpak - dus meer dan inzamelen en verwerken -
noodzakelijk is die de hele afvalbeheerhiërarchie bestrijkt (preventie, hergebruik, inzamelen,
nuttige toepassing en verwijdering), die alle noodzakelijke instrumenten combineert
(dienstverlening en communicatie op maat, sturende politiereglementen en belastingreglementen)
en die daardoor minder geschikt is om over te laten aan de private markt.
De genteente neemt voor meerdere taken betreffende afvalbeheer deel aan IVAREM.
De verlenging van de deelname aan IVAREM is geagendeerd op de bijzondere algemene
vergadering van IVAREM van 18 december 2020.
Artikel 423 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraadsbeslissing over de
verlenging van de intergemeentelijke samenwerking gebaseerd is op een onderzoek, in
voorkomend geval op basis van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende
beheersvormen reëel aanbieden.

De verdere deelname van de gemeente aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVAREM
is niet onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten vermits is voldaan aan de voorwaarden
van art. 30 en 31 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016 betreffende het'in house'-
principe, wat betekent dat de gemeente geen overheidsopdracht dient uit te schrijven voor de
taken die ze aan IVAREM wil overdragen.
Aangezien naast intergemeentelijke samenwerking, uitvoering in eigen beheer door de gemeente
en uitbesteding door de gemeente of een combinatie van beide mogelijke beheersvormen zijn.
De gemeente beschikt niet over het nodige uitvoerend en ondersteunend personeel, de nodige
infrastructuur en het nodige materieel om de taken betreffende huishoudelijk afualbeheer al dan
niet volledig in eigen beheer uit te voeren en het niet mogelijk is die middelen op korte termijn te
verwerven.
De gemeente beschikt niet over voldoende (dienaangaande deskundig) personeel om de
verschillende taken van afvalbeheer die zij niet in eigen beheer uitvoert uit te besteden en op te
volgen en dat de privaatrechtelijke operatoren niet voor alle taken een gepast vervangend aanbod
kunnen leveren;
Aangezien bij een uitbesteding door de.gemeente ook de verborgen indirecte gemeentelijke kosten
zoals die voor aanbesteding, opvolging, bestuurskosten, algemene overhead en dergelijke in
rekening dienen te worden gebracht.
Aangezien uit internátionaal onderzoek (zle studie WSG) blijkt dat er geen aantoonbaar bewijs is
dat uitbesteding van het afvalbeheer leidt tot mogelijke kostenbesparingen en dat uitbesteding op
langere termijn, door stelselmatige verhoging van de prijzen en een feitelijke verschraling van de
markt (gebrek aan mededinging), uiteindelijk meestal duurder uitvalt dan (inter)gemeentelijk
beheer en meer kopzorgen oplevert dan het waard is.
Aangezien Ínternationaal (UNEP) intergemeentelijke samenwerking als één van de instrumenten
naar voor wordt geschoven om voldoende draagkracht te creëren voor een effectief en efficiënt
atualbeleid.
Aangezien uit internationaal onderzoek (zie studie WSG) blijkt dat er wel een duidelijk
aantoonbaar verband is tussen intergemeentelijke samenwerking en mogelijke kostenbesparingen.
Aangezien intergemeentelijke samenwerking op het vlak van afvalbeheer de volgende voordelen
biedt voor de deelnemende gemeenten:

- Schaalvooidelen en mogelijkheden tot gemeentegrensoverschrijdende werking voor
operationele taken (inzameling, overslag en transport en verwerking, zowel in eigen beheer
door het intergemeentelijk samenwerkingsverband als bij uitbesteding door het
intergemeentelijk samenwerkingsverband), wat leidt tot lagere kosten (directe en
indirecte) voor de gemeente en een betere dienstverlening naar de gezinnen en wat toelaat
nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
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- Afstemming van het beleid, zowel wat betreft de dienstverlening als wat betrèft het
flankerend beleid (reglementering (acceptatiecriteria), tarieven, communicatie ...),
waardoor het draagvlak bij de bevolking wordt versterkt en 'afvaltoerisme'wordt
tegengegaan.

- Bundelen van en behoud van de nodige expertise (afualbeleid, afualwetgeving, operationele
kennis, technische kennis, marktkennis, afualcommunicatie ...), wat niet haalbaar is voor de
individuele deelnemende gemeenten.

- Het bereiken van gezamenlijke standpunten, wat toelaat de belangen van de lokale
besturen beter te verdedigen op andere beleidsniveaus, in de relatie met de
beheersorganismen voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (Fost Plus,
Recupel, Bebat...) en in de relatie met private operatoren (inzamelaars en verwerkers);

Aangezien 83 o/o vên de bevolking van Vlaanderen (81 o/o in centrumsteden) tevreden is over de
dienstverlening inzake huishoudelijk afval (gemeente- en stadsmonitor 2017) die voor 296 van de
300 gemeenten in Vlaanderen wordt verzorgd door een intergemeentelijksamenwerkingsverband.
Aangezien uittreding uit IVAREM en toetreding tot een ander intergemeentelijk
samenwerkingsverband voor afualbeheer ook een mogelijke beheersvorm is.
Artikel 420 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraadsbeslissing over de
toetreding tot een (ander) intergemeentelijk samenwerkingsverband (voor afualbeheer) eveneens
is gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis van een vergelijkend onderzoek als
er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden.
Aangezien het vergelijken van de door de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
aangerekende werkingsbijdragen zeer moeilijk is:

- Het aanbod van de diensten kan sterk verschillen:
. Alles of niets
. Een verplicht basispakket met bijkomende optiês

; 
Een vrij te kiezen menu

De invulling van de overgedragen taken kan sterk verschillen van samenwerkingsverband
tot samenwerki ngsverband
Communicatie en afualpreventie kunnen beperkt of ruim worden ingevuld
De scholenwerking wordt beperkt of ruim ingevuld
De inzameling van kleine, herbruikbare goederen kan beperkt of ruim operationeel en
financieel worden ondersteund
Glas kan met bovengrondse glasbollen worden ingezameld, met ondergrondse of aan huis
Een recyclagepark kan sober worden ingericht of op een comfortabele wijze en de
openingsuren en bezetting kunnen beperkt zijn of ruiin
Restafual kan worden ingezameld in gezinscontainers (DIFTAR) of ih zakken
Papier en karton kan worden ingezameld in dozen/samengebonden of in containers
De intergemeentelijke inzameling op afroep kan beperkt zijn of ruim

De toewijzing van kosten aan de verschillende deelopdrachten kan sterk verschillen
Zitten de kosten voor de infolijn bij DIFTAR, bij selectieve inzamelingen of bij
communicatie?
Wordt overslag en transport apart aangerekend of is het een onderdeel van inzamelen of
van verwerking?
De niet-directe kosten kunnen op zeer verschillende wijze arbitrair worden toegewezen aan
de verschillende afualbeheerstaken. Of apart worden aangerekend

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

De kenmerken van de verschillende werkingsgebieden (bevolking, logistiek, regionale
afvalmarkt, regionale arbeidsmarkt ...) verschillen sterk waardoor ook de kosten
verschillen, ongeacht de werking van het samenwerkingsverband.
De door het samenwerkingsverband aan de gezinnen direct aangerekende kosten worden
op verschillende wijze in rekening gebracht in de werkingsbijdragen van de gemeenten:
ofwel worden die aangerekende kosten in mindering gebracht en worden enkel de
nettokosten aangerekend aan de gemeente, ofwel worden de aangerekende kosten
doorgestort aan de gemeente en worden de brutokosten verrekend in de
werkingsbijdragen.
De historiek van de samenwerkingsverbanden is verschillend:
Samenwerkingsverbanden die al langer activiteiten in eigen beheer uitvoeren, beschikken
meestal over afgeschreven activa en hebben dus minder afschrijvingskosten. Ze hebben
meestal ook hun operationele kinderziekten overwonnen waardoor de kostenefficiëntie
hoger is.

a
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Het ene samenwerkingsverband heeft meer eigen vermogen kunnen opbouwen dan het
andere waardoor de financieringskosten lager liggen.
Sommige samenwerkingsverbanden hebben infrastructuur gratis overgenomen van de
gemeenten (bestaand recyclagepark) en andere hebben ze zelf ontworpen en gebouwd.

Aangezien de toetreding tot een andere intercommunale voor afualbeheer ingaat tegen de
beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering om te komen tot homogene regio's voor meerdere
beleidsaangelegenheden (vaste regio-omschrijvi ng).
In het Vlaams regeerakkoord wordt rond het thema Binnenlands bestuur en stedenbeleid ingezet
op Regiovorming. De samenwerking van gemeenten binnen IVAREM komt grotendeels overeen met
de regionale samenwerking in Rivierenland.
Aangezien in het Uitvoeringsplan intercommunale restafualdoelstellingen zijn bepaald door het
Vlaams Gewest op basis van de huidige intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Aangezien de samenwerking met de verschillende beheersorganismen voor de uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid contractueel langs de huidige intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden is geregeld.
Aangezien, gelet op de relevante verschillen in beleid en dienstverlening, de toetreding tot een
ander intergemeentelijk samenwerkingsverband een grote impact zou hebben op de
dienstverlening aan de gezinnen en aan de gemeente.
Aangezien de toetreding tot een ander, in de praktijk groter, intergemeentelijk
samenwerkingsverband het relatieve aandeel en de zeggenschap en vertegenwoordiging van de
gemeente zou verminderen.
Aangezien de ontzorging die IVAREM biedt niet in gelijke mate wordt geleverd door andere
samenwerkingsverbanden (vooral innen contantbelastingen) waardoor bepaalde taken terug door
de gemeente zelf zouden moeten uitgevoerd worden.
Aangezien de uittreding uit IVAREM en de toetreding tot een ander intergemeentelijk
samenwerkingsverband aanzienlijke transactiekosten met zich zou meebrengen:

- Overname infrastructuur (indien gewenst/mogelijk) en personeel (verplichte artikelen 17
en 48 statuten).

- Naleven contractuele verbintenissen (artikel 6 statuten, artikel 423 DLB, vierde lid).
- Toetredingskosten (aandelen plus eventueel instappremie);

Gelet op de voorwaardelijk gunstige evaluatie door de dienst Omgeving van de gemeente
Willebroek (oktober 2O2O) over de werking van IVAREM in de voorbije periode als volgt:

- Door de samenwerking wordt de gemeente ontzorgd.
- De atualcijfers van de lVAREM-gemeenten zijn sterk verbeterd (daling restatual).
- De dienstverlening naar de bevolking en de gemeente is sterk uitgebreid en de kwaliteit is

verbeterd.
- Er is een betere communicatie/bijsturing vereist tussen de ophaler en IVRÁEV.
- Er is nood aan een efficiëntere lediging van overvolle glasbollen en textielcontainers in

functie van de netheid.
- De begrotingscijfers dienen overzichtelijker met 1 versie en tijdig aangeleverd te worden in

functie van de begroting van de gemeente.
- Er dient een transparantie van de financiële cijfers van dienstverlening, nieuwe

investeringen en de kosten van het recyclagepark nagestreefd te worden;
- IVAREM is financieel gezond;
- IVAREM dient binnen een termijn van 2 jaar de niet-diftar gemeenten aan te sporen om

over te schakelen op diftar om de kosten te verlagen en een uniformiteit te creëren.
- Wij verwachten meer sensibilisatie, preventie en handhaving rond brengpunten en

d ifta rcontai ners(leegsta nd ).- Er wordt bijzondere aandacht gevraagd voof de netheid van de straten bij ophaling van de
afvalfracties, geluidshinder bij glasbollen, klantvriendelijkheid en hulpvaardigheid van de
toezichthouders op het recyclagepark.

- Er is een optimalisatie vereist van het klantencontact(audit).
- Er wordt meer feedback gevraagd over sensibilisatie, preventie en educatieve acties binnen

de gemeente en dit door een driemaandelijkse rapportage.
- De mogelijkheid dient geboden te worden om bepaalde acties te herroepen indien uit,de

rapportage blijkt dat deze geen meerwaarde meer betekenen.
Gelet op de goede staat van de materiele vaste activa van IVAREM:

Een recent kantoorgebouw met huisvesting voor de inzameldienst in Muizen.
- Een goed onderhouden voorbehandelingsinstallatie in Geel.
- Goed uitgeruste recyclageparken.
- Nieuwe, éonische vulsluizen op de ondergrondse containers,
- Een jong wagenpark;

a
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Gelet op de grote mate van 'ontzorging'van de gemeente door IVAREM voor haar taken in
uitvoering van haar zorgplicht voor huishoudelijk afual en voor het innen van de afvalbelastingen
(art. 26 Materialendecreet).
Aangezien de door IVAREM geïnde contantbelastingen ongeveer 80 o/o van de kosten voor
huishoudelijk afvalbeheer dekken, zodat slechts ongeveer 20 o/o dient te worden gedekt vanuit de
algemene middelen van de gemeente, waardoor die algemene middelen in hogere mate kunnen
worden besteed aan andere maatschappelijke noden.
Gelet op de visie van IVAREM betreffende een evenwichtige verdeling (minimaal30o/o, maximaal
70 o/o) tussen uitvoering in eigen beheer en uitbesteden die IVAREM verplicht om aandacht te
besteden aan haar kostenefÍiciëntie en de private dienstverleners verplicht om aandacht te
besteden aan de kwaliteit van hun dienstverlening.
Gelet op het goedgekeurde ondernemingsplan 2OL9-2O24 van IVAREM.
Gelet op de financiële meerjarenplanning van IVAREM voor de gemeentelijke bijdragen waaruit
blijkt dat meerdere bijdragen de komende jaren dalen (restafval met 15 EUR per gezin door het
wegvallen van afschrijvingen van de voqr-behandelingsinstallatie (MBS) in Geel) en andere door het
wegvallen van de afschrijvingen voor de zonnepanelen op de stortplaats in Lier, waardoor, ondanks
de inflatie/indexeringen en de toename van de bevolking/gezinnen, de totale geraamde bijdragen
tot in 2026 stabiel blijven op het niveau van 2019.

Juridische grond

Het decreet lokaal bêstuur van 22 december 2017.

Het Materialendecreet van 23 december 2011 en latere wijzigingen

Het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA) van 17 februari 2OL2 en latere wijzigingen.

Het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk atual en gelijkaardig bedrijfsafval van 16 september
2016 en latere wijzigingen.

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband mêt de opdrachthoudende vereniging IVAREM van
26 april 2003.

Adviezen - argumenten

Het voorwaardelijk gunstig advies van de dienst Omgeving op basis van een evaluatie(versie
oktober 2O2O) over de werking van IVAREM in de voorbije periode.

Fi nanciële gevolgen & comm unicatie

De middelen voor afualverwerking zijn voorzien in het meerjarenprogramma.

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 I 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

30



Artikêl 1:
De gemeenteraad besluit om de verlenging van het intergemeentelijk samenwerkingsverband
IVAREM goed te keuren voor een termijn van 18 jaar (tot 26 april2039), in te stemmen met de
verlenging van de statutaire duur van IVAREM voor dezelfde periode en daarmee het advies van
het college van burgemeester en schepenen op te volgen.

Artikel 2:
De gemeente Willebroek wenst in functie van de voorwaardelijk gunstige evaluatie in dialoog te
gaan met IVAREM ter verbetering van de samenwerkingsovereenkomst als volgt:

- Er is een betere communicatie/bijstuling vereist tussen de ophaler en IVAREM.
- Er is nood aan een efficiëntere lediging van overvolle glasbollen en textielcontainers in

functie van de netheid.
- De begrotingscijfers dienen overzichtelijker met 1 versie en tijdig aangeleverd te worden in

functie van de begroting van de gemeente.
- Er dient een transparantie van de financiële cijfers van dienstverlening, nieuwe

investeringen en de kosten van het recyclagepark nagestreefd te worden;
- IVAREM dient binnen een termijn van 2 jaar de niet-diftar gemeenten aan te sporen om

over te schakelen op- diftar om de kosten te verlagen en een uniformiteit te creëren.
- Wij verwachten meer sensibilisatie, preventie en handhaving rond brengpunten en

d ift a rconta i ners(leegsta nd).
- Er wordt bijzondere-aandacht gevraagd voor de netheid van de straten bij ophaling,

geluidshinder bij glasbollen, klantvriendelijkheid en hulpvaardigheid van de toezichthouders
op het recyclagepark.
Er is een optimalisatie vereist van het klantencontact(audit).

- Er wordt meer feedback gevraagd over sensibilisatie, preventie en educatieve acties binnen
de gemeente en dit door een driemaandelijkse rapportage.

- De mogelijkheid dient geboden te worden om bepaalde acties te herroepen indien uit de
rapportage blijkt dat deze geen meerwaarde meer betekenen.

Artikel 3:
De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de
uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten
aan IVAREM, Leuvensesteenweg 443D te 2812 Mechelen, ter attentie van het secretariaat.

73, IGEMO - Algemene Vergadering - 77 december 2O2O

Motivering

Voorgeschiedenis

Ons bestuur werd met schrijven van IGEMO van 28 oktober 2020, uitgenodigd op de Algemene
Vergadering van vrijdag 11 december2O2O om 17u30. De locatie zal later nog doorgegeven
worden.

Feiten en context

Punten op de agenda:

1. Aanduiding stemopnemers.
2. Bespreking van de ondernemingsstrategie voor 2O2t
3. Bespreking van de begroting voor het boekjaar 2021
4. Vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten 2021
5. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen
6. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 11 december 2020

Vertegenwoordiger: Jeroen De Jonghe - Raadslid
Plaatsvervanger: Daniel De Maeyer - Raadslid
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Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van22 december 2017 verschenen op 15 februari 2018 in het Belgisch
Staatsblad;

Overwegende dat ingevolge Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, de agenda van de
algemene vergadering door de vennoten moet worden voorgelegd aan hun respectieve raden.

Gelet op artikel 35 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO.

De statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO, vastgesteld door de algemene
vergadering op 2 juni 1973,zoals gewijzigd op 19 juni 1978,26 mei 1981,24 juni 1988,3 mei
t99t,29 oktober t993,26 maart L999,29 juni 2001, 21 juni 2002,26 april 2003, 5 december
2003, 25 juni 2004, 22 juni 2007, 26 juni 2009, 28 juni 20L3, 20 juni 2014,9 december 2016 en
15 december 2Ol7 en 14 december 2018.

Artikel 44, to en 30 alinea van Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers
voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de ledên van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure
met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering

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

De gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019, houdende de aanstelling van de
vertegenwoordigers van ons bestqur aan de algemene vergaderingen gedurende de huidige
legislatuur (tot en met 31 december 2024).

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 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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux

De gemeenteraad besluit:

Artikel I
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van IGEMO van 11
december 2020, houdende:

7. Aanduiding stemopnemers.
B. Bespreking van de ondernemingsstrategie voor 202t
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9. Bespreking van de begroting voor het boekjaar 2021
10. Vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten 2021
11. Volmacht aan de raad van bestuurtot uitvoering van de genomen beslissingen
12. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van ll december 2020

Artikel 2
de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van
IGEMO op 11 december 2020, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. artikel 1 van de
onderhavige raadsbeslissing.

Artikel 3
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IGEMO, Schoutetstraat 2 te
2800 Mechelen, ter attentie van het secretariaat.

í4. Ruimtelijke ontwikkeling van het centrum van Willebroek - strategisch
masterplan Wittebroek centrum - Deelname aan de Open Oproep van de
Vlaamse Bouwmeester januari 2027 - mandaat

Motivering

Voorgeschiedenis

Naar aanleiding van de gezamenlijke motie van de voltallige gemeenteraad dd. 18 december 2018:
'met betrekking tot een gedragen ruimtelijke ontwikkeling van het centrum van Willebroek en de
kernversterking als hoeksteen van de gemeente voor de toekomst', wenst het gemeentebestuur
zich kandidaat te stellen voor de open oproep van de Vlaamse Bouwmeester van januari 2021.

Op 77/O6/2020 werd er een toelichting van de werkwijze van de Open Oproep van de Vlaamse
Bouwmeester, aan de gemeenteraadscommissie gegeven, waarbij de raadsleden de mogelijkheid
tot vraagstelling hadden en er een uitgebreide toelichting over de opdracht werd gegeven.

Tijdens de toelichting werd er voorgesteld dat het centrumproject zal deelnemen aan de open
oproep van de Vlaamse bouwmeester in januari 2027 en wat hier de vormvereisten voor zijn.

De nodige documenten worden voor de kandidaatstelling aan de open oproep van de Vlaamse
bouwmeester voor de periode januari 2021 opgemaakt en voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen en aan de eerstvolgende gemeenteraad van november 2020:

r Projectomschrijving - projectdefinitie
. Mandaat van de gemeenteraad
. Reglement

Feiten en context

De ontwerpopdrachten van de Open Oproep worden gegund aan de gekozen ontwerper via de
mededingingsprocedure met onderhandeling, zoals bedoeld in artikel 38,51, 10, b) van de wet
inzake overheidsopdrachten van L7 juni 2016.

Voor deelname aan de open oproep is er een mandaat van de gemeenteraad nodig, dit mandaat
wordt ter kennisgeving en goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad.

Na goedkeuring door de gemeenteraad kan er overgegaan worden tot indiening van'de volledige
studieopdracht voor de opmaak van het 'strategisch masterplan Willebroek Centrum 2050'.

Dit project is opgenomen in de meerjarenplanning met nummer MJP000009 en als actie: 000004
met omschrijving: onderzoek naar een kwaliteitsvol centrum van Willebroek (investeringen).
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Juridische grond

De ontwerpopdrachten van de Open Oproep worden gegund aan de gekozen ontwerper via de
mededingingsprocedure met onderhandeling, zoals bedoeld in artikel 38,51, 1o, b) van de wet
inzake overheidsopdrachten van t7 juni 2016.

Het decreet over het lokaal bestuurvan 22 december20L7, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 56 en 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en Schepenen

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018

Decreet over het lokaal bestuurvan 22 december2OtT, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 326 tot en met 341 betrefFende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. :

Het koninklijk besluit van 18 april2077 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.

Financiële gevolgen & comm unicatie

Visum: 0 nee X ja Visumnummer: 20211001 Datum
z 27/LO/2O2O

Beschikbaar krediet: € 100.000 Actie: AC000004 Dienstiaar
Vast te leggen: €100.000
Resterend budqet naar 2022 e.v.

AR: 2140007 202r

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 dd 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 stemmen voor: Kevin Eeraerts

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

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen voor: Véronique De Wever

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

Artikel 1

Kennis te nemen van de projectomschrijving voor de studieopdracht'strategisch masterplan
Willebroek centrum 2O5O', het voorstel tot mandaat van de gemeenteraad voor deelname aan de
open oproep van de Vlaamse Bouwmeester.
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Artikel 2
Principieel akkoord te gaan met de projectomschrijving en het voorstel tot mandaat om zich
kandidaat te stellen voor de deelname aan de open oproep van de Vlaamse Bouwmeester die in
januari 2O2L zal plaatsvinden en haar mandaat hiervoor te verlenen.

Artikel 3
Om het mandaat en de projectomschrijving voor de volledige studieopdracht voor de opmaak van
het'strategÍsch masterplan Willebroek Centrum 2050' goed te keuren.

75. OMV2O2OOOOSV - Vastlegging rooilijnen en weguitrusting nieuwe wegenis -
goedkeuring rooilijnplan - wegtracé en weguitrusting

Motivering

Voorgeschiedenis

Het college van burgemeester en schepenen ontving op 8 juni 2020 een aanvraag voor het creëren
van 8 kavels, waarvan 1 voor open bebouwing, 6 voor halfopen bebouwing en 1 voor een
appartementsgebouw - op een perceel gelegen gelegen Baeckelmansstraat 50A, 52 en 528, 2830
Willebroek - kadastraal gekend: afdeling 5 sectie A nrs. 52122,525L3, 526X3, 52623,526Y3,
526W3 en 52687

Het dossier werd op 23 juni 2020 vervolledigd en de aanvraag werd ontvankelijk en volledig
verklaard op 27 juli 2O2O.

Op 6 november 2O2O besloot het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad voor
te stellen over te gaan tot het goedkeuren van het rooilijnplan, het wegtracé en de weguitrusting

Feiten en context

De omgevingsvergunningsaanvraag omvat wegeniswerken waarover de gemeenteraad
beslissingsbevoegdheid heeft. Indien de bevoegde overheid oordeelt dat de omgevingsvergunning
kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de
bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag.

Het dossier dient aan de gemeenteraad te worden voorgelegd voor goedkeuring van de rooilijnen,
de weguitrusting en oplegging van de lasten voor uitvoering van het openbaar domein.

Ooenbaar onderzoek
De aanvraag werd van 3 augustus 2O2O tot en met 1 september 2O2O openbaar gemaakt volgens
de regels vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25
april 2074 betreffende de Om gevi n gsverg u n ni ng.

Er werd 4 bezwaarschriften ingediend

Juridische grond

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de latere uitvoeringsbesluiten, inzonderheid op artikel
4.2.r7.

Besluit van de Vlaamse regering van 29 april L997 betreffende de vaststelling van een algemene
bouwverorden i n g i nza ke wegen en voetga ngersverkeer.

Besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Het decreet van 18 juli 2003 over het integraal waterbeleid.
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Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid en latere wijzigingen.

Decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen.

Gelet op artikel 15-10 en 20 van het algemeen reglement op het bouwen van 27 juli 1953 waarbij
bepaald wordt dat, zonder af te zien van de bijzondere voorwaarden door de omstandigheden
vereist, de toelating tot openen van wegen aan de volgende voorwaarden kunnen onderworpen
worden:

de kosteloze afstand aan de gemeente van de bedding van de weg
- de verplichting van de aanvragers, om de kosten van bestrating, riolering, instèlling van

openbare verlichting en beplanting van de weg te dragen.

Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

Adviezen - argumenten

Art. 31 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning stelt het volgende: "Als de
vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid
heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan
worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de
bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag.
Als dat nodig is, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie respectievelijk de
Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar, de gemeenteraad samen. De
gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen
een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur."

Art. 75 van het Decreet betreffende Omgevingsvergunning stelt het volgende: "De bevoegde
overheid kan aan een omgevingsvergunning lasten verbinden. Die lasten vinden hun oorsprong in
het voordeel dat de begunstigde van de omgevingsvergunning uit die vergunning haalt en in de
bijkomende taken die ile overheid door de uitvoering van de vergunning op zich moet nemen.
Lasten kunnen ook inhouden dat als de werken zijn begonnen, aan de overheid gratis, vrij en
onbelast de eigendom wordt overgedragen van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare
wegen, groene of verharde ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, of de gronden
waarop die worden of zullen worden aangelegd."

Overwegende dat de ontwikkelaar verplicht dient in te staan voor de aanleg van de weg- en
rioleringswerken en de nutsvoorzieningen. De kostenramingen van de nutsmaatschappijen zullen
als lastvoorwaarden in de verkavelingsvergunning worden opgelegd.

Er moet een overeenkomst worden opgemaakt met de gemeente. In deze overeenkomst moeten
de gevraagde aanvullingen van de meetstaat in verband met de aanleg en inrichting van het
openbaar domein worden opgenomen.

In de samenwerkingsovereenkomst moet opgenomen worden dat het volledig technisch dossier
moet goedgekeurd zijn vooraleer het financieel attest kan worden afgeleverd.

Het vastleggen van het wegtracé en rooilijnen heeft tot doel de openbare weg op een bepaalde
breedte te brengen om te beletten dat op deze weg en zijn aanhorigheden bouwwerken kunnen
worden opgericht.

Alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé en
rooilijn, inclusief de zones voor openbaar groen, wegenis, nutsvoorzieningen worden kostenloos
aan de gemeente afgestaan om te worden. ingelijfd bij het openbaar domein van de gemeente
Willebroek. De kosten aan deze overdracht verbonden, neemt de projectontwikkelaar ten zijne
laste.

Adviezen
Aan Dienst Openbare Werken werd op 27 juli 2020 advies gevraagd. Er werd geen advies gegeven

Aan Brandweerzone Rivierenland werd op 27 juli 2020 advies gevraagd. Op 30 augustus 2020 werd
een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht
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Aan Fluvius werd op 27 juli 2020 advies gevraagd. Op 6 augustus 2020 werd een voorwaardelijk
gunstig advies uitgebracht.

Aan Integan werd op 27 juli 2020 advies gevraagd Er werd geen advies gegeven

Er werd geen advies gegevenAan IVAREM werd op 27 juli 2020 advies gevraagd

Aan Pidpa werd op 27 juli 2020 advies gevraagd
uitgebracht.

Op 30 juli 2020 werd een gunstig advies

Aan Pidpa Hidrorio werd op Z7 juli 2020 advies gevraagd. Op 21 augustus 2020 werd een
voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Aan Polder Vliet en Zielbeek werd op 27 juli 2020 advies gevraagd. Op 2I augustus 2020 werd een
voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Aan Proximus NV werd op 27 juli 2020 advies gevraagd. Op 14 augustus 2020 werd een
voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Aan Telenet werd op 27 juli 2020 advies gevraagd. Op 31 augustus 2020 werd een voorwaardelijk
gunstig advies uitgebracht.

De in de voornoemde adviezen geformuleerde voorwaarden geven geen aanleiding tot aanpassing
van het ontwerp wegtracé.

Financiële gevolgen & comm unicatie
Niet van toepassing.

Bestuit: Unaniem
De gemeenteraad besluit:

Artikel 1

Het rooilijnplan vast te stellen en het wegtracé met de weguitrusting van het verkavelingsontwerp
tot het creëren van 8 kavels, waarvan 1 voor open bebouwing, 6 voor halfopen bebouwing en 1

voor een appartementsgebouw, ingediend op 8 juni 2020 - op een perceel gelegen
Baeckelmansstraat 50A, 52 en 528, 2830 Willebroek - kadastraal gekend: afdeling 5 sectie A nrs.
52122, 52 5L3, 526X3, 52623, 526Y 3, 526W3 en 52687
- goed te keuren.

Artikel 2
Volgende lasten op te leggen,aan de verkavelaar:
Aanleg van verharde wegen en riolering;
Aanleg van de wadi en alle aanhorigheden;
Aanleg van groenvoorzieningen i
Aanleg van parkeergelegenheid ;
Uitbreiding van het rioleringsnet van Pidpa Hidrorio;
Uitbreiding van het waterleidingnet volgens kostenraming van Pidpa;
Uitbreiding van aardgas- en elektriciteitsnet en aanleg van openbare verlichting volgens
kostenraming van Fluvius;
Uitbreiding van het distributienet volgens kostenraming van Telenet; .

Uitbreiding van het telefonienet door Proximus;

De bedragen die worden voorgesteld door de nutsmaatschappijen betreffen slechts "geraamde
bedragen, de definitieve afrekening gebeurt op basis van facturen van de betreffende
nutsmaatschappijen.

Artikel 3
Dat de verkavelaar de palen en armaturen van de openbare verlichting gratis (kosteloos), vrij en
onbelast dient over te dragen aan de gemeente en dat de gemeente hiervan eigenaar blijft.
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Artikel 4
Dat de verkavelaar instaat voor alle benodigde verkeerssignalisatie. De verkavelaar dient hiervoor
eerst een voorstel in te dienen bij het gemeentebestuur.

Artikel 5
Dat de groenvoorzieningen kunnen worden aangelegd na afwerking van de verharde gedeelten
aangezien deze zich in de niet te bebouwen zone bevinden.

Artikel 6
Dat de keuze van aanplantingen dient te worden beoordeeld door de dienst Omgeving en de
Gemeentelijke Werkplaats. Bij voorkeur worden inheemse en onderhoudsvriendelijke soorten
toegepast.

Artikel 7
Dat alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé
en rooilijnplan, inclusief zones voor openbaar groen kosteloos aan de gemeente afgestaan dienen
te worden om te worden ingelijfd bij het openbaar domein van de gemeente Willebroek.
De eventuele kosten aan deze overdracht verbonden, neemt de ontwikkelaar ten zijne lasten.

Artikel I
Dat er een overeenkomst moet worden opgemaakt met de gemeente. In de
samenwerkingsovereenkomst moet opgenomen worden dat het volledig technisch dossier moet
goedgekeurd zijn vooraleer het financieel attest kan worden afgeleverd.

IV-À- Innova

76, Definitieve vaststelling wijziging Rooilijnplan hoek Torenstraat-A Van
Landeghemstraat

Motivering

Voorgeschiedenis

In het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Willebroek Centrum, zoals definitief vastgesteld
door de gemeenteraad op27 november 2OI2 en goedgekeurd op 21 februari 2013 door de
deputatie, werd de realisatie van een openbaar plein voor de Sint Niklaaskerk voorzien.

Grafisch Plan RUP

Teneinde een openbare bestemming aan deze gronden te verlenen en de grenzen van deze
gemeentewegen (plein) te bepalen, nam het college van burgemeester en schepenen de nodige
maatregelen voor de opmaak van een ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan.
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In zitting van 8 mei 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen om kennis te nemen
van dit rooilijnplan en om dit ter voorlopige vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

De gemeenteraad stelde het "Rooilijnplan Torenstraat - A. Van Landeghemstraat" met referentie
W0481, opgemaakt door Jan Foqué bvba Landmeetkundig Studiebureel Bezelaerstraat 128 te
Willebroek dd. 4 mei 2020 voorlopig vast.

Na aankondiging van het openbaar onderzoek werd één bezwaarschrift ontvangen. l-lierin werden
bepaalde onduidelijkheden in het rooilijnplan opgemerkt, zoals de exacte ligging van de rooilijn ten
opzichte van de perceelgrens van bezwaarindieners.

Teneinde hieraan tegemoet te komen werden wijzigingen aan het rooilijnplan doorgevoerd.
Aangezien ook de inplanting van de rooilijn licht werd aangepast, is het noodzakelijk hierover een
nieuw openbaar onderzoek te organiseren.

Zodoende wordt het dossier thans hernomen en het aangepaste "Rooilijnplan tot gedeeltelijke
wijziging Torenstraat - A. Van Landeghemstra.at" ter voorlopige vaststelling aan de gemeenteraad
voorgelegd.

Feiten en context

De voorgenomen wijzigingen situeren zich op beide hoeken van de Torenstraat met de August Van
Landeghemstraat.

Voor de inplanting van nieuwe gebouwen geldt op dit moment nog steeds de rooilijn zoals
vastgesteld in het "Provincia[e rooilijnplan van Groot-Klein Willebroek" ref LOO0-242-0003-0001 en
goedgekeurd de dato 22/06/1922.

Intussen vormen beide wegen gemeentewegen in de zin van het Decreet van 3 mei 2019
houdende de gemeentewegen, dat bepaalt dat de wijziging van een gemeenteweg steeds
voorafgegaan moet worden door een goedkeuring van de gemeenteraad. Dit via de vaststelling van
een rooilijnplan waarin de nieuwe ligging en breedte van de gemeenteweg wordt vastgesteld.

Op dit rooilijnplan worden de bestaande rooilijnen die gewijzigd worden in gele kleur aangeduid
(lijnstukken 1-6-5 en 7-10-9) en de nieuwe rooilijnen in rode kleur aangeduid (lijnstukken 1-2-3-4-
5 en 7-8-9),

Volgende kadastrale percelen worden getroffen door de nieuwe rooilijnen:

Perceel nr. Afdeling 1, Sectie
Perceel nr. Afdeling 1, Sectie

A, nr. 1

A, nr, 9
059A/deel
62M/deel

Deze percelen hebben een oppervlakte van respectievelijk4oat4ca en 15a69ca, waarvan een
oppervlakte van 01a 29ca respectievelijk 02a25ca door de wijziging binnen de rooilijnen komt te
liggen.

Voor de zuidelijke rooilijn wordt in afwijking van de vorige versie van het rooilijnplan, de
perceelgrens gevolgd. Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan de opmerkingen van de
aangelande eigenaars, waardoor hun eigendom niet langer met deze rooilijn wordt bezwaard.

Tot slot wordt er geen onteigeningsplan aan dit rooilijnplan gekoppeld, althans niet gelijktijdig. In
eerste instantie zal voor de realisatie van deze rooilijnen gekeken worden naar de minnelijke
realisatiemogelijkheden zoals de aankoop in der minne, kosteloze grondafstand dan wel vestiging
van een erfdienstbaarheid van openbaar nut voor de grondstroken die binnen de rooilijnen komen
te liggen. Dit zoals voorzien door het Decreet Gemeentewegen.

In ontbrekend geval kan nog steeds het instrument.van de onteigening ingezet worden, hetgeen de
opmaak van een rooilijnplan zou vereisen.
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Procedure

^Gezien beoogd wordt om de breedte van beide straten ter hoogte van deze hoeken te verbreden,
kwalificeert dit als een 'wijziging van een gemeenteweg' in de zin van artikel 2, I2o van het
Decreet Gemeentewegen.

De procedure zoals voorgeschreven door afdeling 2 van hoofdstuk 3 dient te worden gevolgd.

Daarbij dienen bij wijzigingen aan het gemeentelijk wegennet rekening gehouden te worden met
volgende principes, die de overheid voor ogen moet houden:

lowijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen betang;
2oeen wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel
die afdoende wordt gemotiveerd;
3" de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden sfeeds in acht
t""iriliírqen 

aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschriidend
perspectief;
5o bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele
functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het
gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende
maatscha ppel ijke activiteiten gelijktijdig tegen el kaa r afgewogen.

Overwegende dat de wijziging aan het gemeentelijk wegennet als volgt kan worden gemotiveerd.

Motivering - argumenten

Algemeen belang

Overeenkomstig artikel 4, 10 van het Decreet Gemeentewegen dienen wijzigingen van het
gemeentelijk wegennet steeds ten dienste staan van het algemeen belang.

Voorliggende wijziging voorziet om de huidige rooilijnen ter hoogte van beide hoeken van de
Torenstraat met de August Van Landeghemstraat, in overeenstemming te brengen met het RUP
Willebroek Centrum.

Met dit RUP werden deze perceeldelen immers ruimtelijk bestemd tot een 'zone voor publiek
domein' en meer specifiek Pleinruimten

Opzet bestaat er dus in een pleinfunctie te creëren rondom de Sint-Niklaaskerk.

Daar waar het RUP de percelen hier stedenbouwkundig toe bestemde, zorgt het rooilijnplan ervoor
dat voldoende ruimte gevrijwaard wordt voor dit openbaar plein. Het rooilijnplan zal immers de
grenzen van de betreffende gemeentewegen bepalen en een openbare bestemming aan de erin
begrepen gronden geven (cf. art. 2, 50 Decreet Gemeentewegen).

Ook ontstaat hierdoor een zogenaamde zone non aedificandi, waarbinnen geen constructies
opgericht kunnen worden. Op grond van artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
kan immers geen vergunning verleend worden voor het bouwen,'verbouwen, herbouwen of
uitbreiden van een constructies,op een stuk grond dat door een rooilijn getroffen is, behoudens
enkele specifiek bepaalde uitzonderingen.

De wijzigingen van de rooilijnen beogen aldus voldoende ruimte te vrijwaren voor de realisatie van
een openbaar plein, hetgeen een onbepaald aantal personen en dus het algemeen belang ten
goede komt.

Bovendien wordt hierdoor de exacte grens van deze openbare wegen en dus het beoogde openbaar
plein duidelijk afgebakend en verordenend vastgelegd.

Tot slot draagt het rooilijnplan bij tot de verwezenlijking van het RUP Willebroek Centrum. Ook
dergelijke realisatie van een ruimtelijke bestemming wordt geacht het algemeen belang na te
streven.
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Daarbij bestond op het ogenblik van de opmaak van het RUP overigens geen enkele verplichting
om hieraan een rooilijnplan te verbinden. Gezien de wijzigingen aan de gemeentewegen slechts
een beperkt deel betreffen en een verankering in een RUP zou vereisen dat bij elke wijziging ook
het RUP zou moeten worden aangepast, is dit niet aangewezen

Meest geëigende instrument is dan ook om de nieuwe grenzen van deze gemeentewegen vast te
leggen in een afzonderlijk rooilijnplan.

Zodoende wordt met de voorgenomen wijziging het algemeen nut nagestreefd

a U itzo nderi ng ska ra kte r w i izig i ng

Overeenkomstig artikel 4, 20 van het decreet Gemeentewegen is elke wijziging, verplaatsing of
afschaffing van een gemeenteweg een uitzondering, die gemotiveerd dient te worden.

Blijkens de memorie van toelichting bij het nieuwe decreet werd deze motiveringsverplichting in
het leven geroepen, met het oog op de bescherming van de trage wegen, d.w.z. de wegen niet
hoofdzakelijk bestemd voor gemotoriseerd verkeer, in het bijzonder de oude voetwegen
opgenomen in de atlas der buurtwegen.

Hierbij wenste de decreetgever de ondoordachte opheffing van zulke trage wegen tegen te gaan,
gezien hun belangrijke maatschappelijke en mobiliteits- functie.

In voorliggend geval gaat het evenwel om een wijziging van twee bestaande gemeentewegen voor
gemotoriseerd verkeer, waarbij deze ter hoogte van de Sint-Niklaaskerk wonden verbreed. Er is
geen sprake van een verplaatsing of opheffing van deze wegen, die hun mobiliteitsfunctie
behouden.

Voorliggend rooilijnplan heeft tot doel de wegenis deels te verbreden en zodoende een openbare
pleinfunctie mogelijk te maken, hetgeen ook ten goede van de zwakke weggebruikers is. Er wordt
meer ruimte voor (trage) mobiliteit gecreëerd.

Dit alles overeenkomstig de aanwezige beleidskaders en planningsinstrumenten, met name het
RUP Willebroek Centrum.

Verkeersveiligheid

Overeenkomstig artikel 4, 30 dienen bij de beslissingen omtrent de wijzigingen aan het
gemeentelijk wegennet steeds de verkeersveiligheid en de ontsluiting van de aangelande percelen
in aanmerking te worden genomen.

Betreffende de verkeersveiligheid wordt vooreerst verwezen naar hetgeen dienaangaande reeds
uiteen werd gezet onder de titel 'algemeen belang'.

De verbreding van de Torenstraat en August Van Landeghemstraat ter hoogte van de Sint-
Niklaaskerk, heeft geen nadelige impact op de verkeersveiligheid op deze wegen. Integendeel
wordt meer ruimte voorzien (pleinfunctie) voor de zwakke weggebruikers.

Ook worden de hoeken van bebouwing gevrijwaard, waardoor een betere zichtbaarheid zal
ontstaan voor afslaand verkeerd.

Tot slot komt door deze beperkte verbreding geen enkele ontsluiting van aangrenzende percelen in
het gedrang. Alle aangelande percelen blijven zich bevinden langsheen een voldoende uitgeruste
gemeenteweg.

G e m ee n tea re n sove rsch ri i d e n d pe rs pecti efa

Overeenkomstig artikel 4,40 van het Decreet Gemeentewegen dient zo nodig de wijziging aan het
gemeentelijk wegennet te worden beoordeeld in grensoverschrijdend perspectief.
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In voorkomend geval paalt de betrokken wegenis evenwel niet aan een van de aanpalende
gemeenten, noch kan door voorliggende wijziging van de rooilijn redelijkerwijze enige hinder voor
de buurgemeenten verwacht'worden.

Dit gezien het tracé door voorliggend rooilijkplan niet gewijzigd wordt.

Actuele functie - toekomstioe qeneraties

Overeenkomstig artikel 4, 50 van het Decreet Gemeentewegen dient rekening gehouden te worden
met de actuele functie van de gemeenteweg, zonder hierbij de behoeften van de toekomstige
generaties in het gedrang te brengen"

Daarbij dienen tevens de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten
gelijktijdig tegen elkaar afgewogen te worden.

Voorliggend rooilijnplan beoogt de realisatie van een openbaar plein ter hoogte van de Sint-
Niklaaskerk mee mogelijk te maken

De behoeften van de toekomstige generaties komt door voorliggende wijziging van de rooilijn niet
in het gedrang, integendeel, Het voorzien van voldoende open ruimte in het centrum komt de
inwoners en bezoekers te Willebroek ten goede. Ook de verkeersveiligheid verhoogt ter hoogte van
dit kruispunt, gezien een goede zichtbaarheid zal gevrijwaard worden.

In toepassing van artikel 16 tot en met 23 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de
gemeentewegen, heeft het college van burgemeester en schepenen van het gemeentebestuur van
Willebroek aan de bevolking ter kennis gebracht dat de gemeenteraad, in zittingvan22 september
2020, beslist heeft tot "Voorlopige vaststelling van het ontwerpplan 'rooilijnplan Torenstraat - A.
Van Landeghemstraat d.d. 07/09/2020 met referentie W0481".
Op last van het college van burgemeester en schepenen van het gemeentebestuur van Willebroek
werd een openbaar onderzoek georganiseerd? Dit openbaar onderzoek vond plaats vanaf 5 oktober
2020 tot en met 3 november 2020.

Er werden door de Deputatie, het Departement MOW en de vervoersmaatschappij De Lijn geen
specifieke adviezen verleend die aanleiding zouden geven tot wijziging van voorgestelde definitieve
vaststelling van het dossier "Rooilijnplan Torenstraat - A. Van Landeghemstraat" met referentie
w0481.

Er werden tijdens het openbaar onderzoek van 5 oktober 2O2O tot en met 3november 2020 geen
bezwaarschriften ontvangen.

Juridische grond

Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, in het bijzonder de artikelen 8, 10, 16,
17 en 27.
Op grond van artikel 77, gL komt het aan de gemeenteraad toe om het gemeentelijk rooilijnplan
voorlopig vast te stellen.

Financiële gqvolgen & 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
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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
Vanoverschelde, 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
Het "Rooilijnplan tot gedeeltelijke wijziging Torenstraat - A. Van Landeghemstraat" met referentie
W0481, opgemaakt door Jan Foqué bvba Landmeetkundig Studiebureel Bezelaerstraat 128 te
2830 Willebroek de dato íJ7lO9l2O2O definitief vast te stellen.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de publicatie van de definitieve
vaststelling op de gemeentelijke website en aanplakking bij het gemeentehuis en ter
plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt van het nieuwe, gewijzigde of verplaatste rooilijn

77. Desaffectatie en overdracht openbaar domein aan Volkshuisvesting
Willebroek - Project Willebroek Stad

Motivering

Voorgeschiedenis

Het stedenbouwkundig project "Willebroek stad" werd in de jaren 1960-70 door de plaatselijke SM
voór Huisvesting van Willebroek gerealiseerd

Ingevolge art.80 van de huisvestingscode en nadien vervangen door art.65 van de Vlaamse
Wooncode dient de wegenis, voetpaden en andere infrastructuur overgedragen te worden door de
verkavelaar (VHM) aan de gemeente om het in het gemeentelijk openbaar domein in te lijven.

Op 21 juni 1983 werden delen van de voornoemde infrastructuur middels een administratieve akte
aan de gemeente Willebroek overgedragen.

Feiten en context

Enkele jaren geleden is Huisvesting Willebroek gestart met de opmaak van een masterplan
houdende de herontwikkeling en vernieuwing van de site "Willebroek Stad", bestaande en
verouderde wooncomplexen zullen plaats ruimen voor nieuwe kwalitatieve en gezonde woningen;

Het masterplan voorziet ook in een vernieuwde wegenis, infrastructuur en groenvoorziening;

Het masterplan werd opgedeeld in verschillende fasen waarbij nu kortelings zal gestart worden met
de herontwikkelingen rond de Schuttersstraat, Doelstraat, Wipstraat, Bosstraat, Viooltjesstraat,
Begoniastraat en groenomgeving met onder andere de vijver aan de residenties..

Voor de realisatie van het project is het noodzakelijk om bestaande woningen te slopen en samen
met de huidige straten, omliggende paden en groenomgeving toe te voegen aan de project-
bouwzone.

43



Juridische grond

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 20t7, gewijzigd.

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van22december 2OTT,inzonderheid arï.4I, g1, 110

Adviezen - argumenten

Gelet op de noodzaak tot herontwikkeling en vernieuwing van de site "Willebroek Stad", waarbij
het sterk verouderde patrimonium plaats zal ruimen voor nieuwe kwalitatieve en gezonde
woningen.

Overwegende dat voor de realisatie van het project het noodzakelijk is om bestaande woningen te
slopen en samen met de huidige straten en omliggende paden en deels groenomgeving toe te
voegen aan de project-bouwzone.

Voormelde wegen, paden en groenomgevingen werden destijds, na realisatie van "Willebroek stad"
door de toenmalige SM voor Volkshuisvesting, kosteloos overgedragen aan de gemeente Willebroek
(akte van afstand de dato 21 juni 1983).

Voorgesteld wordt dat de gemeente Willebroek akkoord gaat met de afstand om NIET van:

1) De overdracht van de Schuttersstraat, Doelstraat, Wipstraat en omliggende groenomgeving
inclusief de vijver, gelegen Willebroek 2de afdeling sectie CZN, nr47/T/deel en 69Nldeel,
aangeduid met rode omranding als LOT 1 en met een gemeten oppervlakte van 02ha 06a
48ca op het opmetingsplan met referentie WO694/002 opgemaakt de dato 2 november
2020 door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek, dit ten voordele
van Huisvesting Willebroek cvba-so August Van Landeghemplein 2 te Willebroek.

De overdracht van een groenstrook, gelegen Willebroek 2de afdeling sectie C ZN,
aangeduid met groene omranding als LOT 2 en met een gemeten oppervlakte van 12a 68ca
op het opmetingsplan met referentie W0694/002 opgemaakt de dato 2 november 2020
door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek, dit ten voordele van
Huisvesting Willebroek cvba-so August Van Landeghemplein 2 te Willebroek.

2) De overdracht delen van de Bosstraat en aansluitende paden, gelegen Willebroek 2de
afdeling sectie C ZN, aangeduid met blauwe omranding als LOT 1 en met een gemeten
oppervlakte van 27a 91ca op het opmetingsplan met referentie WO694/003 opgemaakt de
dato 28 oktober 2020 door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek,
dit ten voordele van Huisvesting Willebroek cvba-so August Van Landeghemplein 2 te
Willebroek.

3) De overdracht van een pad met groenstrook, gelegen Willebroek 2de afdeling sectie C ZN,
aangeduid met groene omranding als LOT 1 en met een gemeten oppervlakte van Ola
18ca op het opmetingsplan met referentie WO694/001 opgemaakt de dato 4 november
2020 door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek, dit ten Voordele
van Huisvesting Willebroek cvba-so August Van Landeghemplein 2 te Willebroek.

De overdracht delen van de Viooltjesstraat en een groenstrook, gelegen Willebroek 2de
afdeling sectie C ZN, aangeduid met blauwe omranding als LOT 2 en met een gemeten
oppervlakte van 11a 84ca op het opmetingsplan met referentie WO694/001 opgemaakt de
dato 4 november 2020 door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek,
dit ten voordele van Huisvesting Wiliebroek cvba-so August Van Landeghemplein 2 te
Willebroek.

De overdracht delen van de Begoniastraat, gelegen Willebroek 2de afdeling sectie C ZN,
aangeduid met oranje omranding als LOT 3 en met een gemeten oppervlakte van 09a 62ca
op het opmetingsplan met referentie WO694/001 opgemaakt de dato 4 november 2020
door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek, dit ten voordele van
Huisvesting Willebroek cvba-so August Van Landeghemplein 2 te Willebroek.
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Overwegende dat voornoemde straten, paden en groenomgeving deel uitmaken van het openbaar
domein is een voorafgaandelijke desaffectatie noodzakelijk.

Financiële gevolgen & communicatie
Aan voorgestelde afstand zijn geen financiële gevolgen verbonden.

Besluit: Unaniem
De raad besluit goedkeuring te verlenen aan:

Artikel 1:
4) De desaffectatie van de Schuttersstraat, Doelstraat, Wipstraat en omliggende

groenomgeving inclusief de vijver, gelegen Willebroek 2de afdeling sectie C ZN, nr47lf ldeel
en 69/Y/deel, aangeduid met rode omranding als LOT 1 en met een gemeten oppervlakte
van 02ha 06a 48ca op het opmetingsplan met referentie WO694/OO2 opgemaakt de dato 2
november 2020 door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek.

De desaffectatie van een groenstrook, gelegen Willebroek 2de afdeling sectie C ZN,
aangeduid met groene omranding als LOT 2 en met een gemeten oppervlakte van 12a 68ca
op het opmetingsplan met referentie WO694/OO2 opgemaakt de dato 2 november 2020
door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek.

5) De desaffectatie over delen van de Bosstraat en aansluitende paden, gelegen Willebroek
2de afdeling sectie C ZN, aangeduid met blauwe omranding als LOT 1 en met een gemeten
oppervlakte van 27a 91ca op het opmetingsplan met referentie WO694/003 opgemaakt de
dato 28 oktober 2O2O door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek.

6) De desaffectatie van een pad met groenstrook, gelegen Willebroek 2de afdeling sectie C
ZN, aangeduid met groene omranding als LOT 1 en met een gemeten oppervlakte van 0la
18ca op het opmetingsplan met referentie WO694/00lopgemaakt de dato 4 november
2020 door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek.

De desaffectatie over delen van de Viooltjesstraat en een groenstrook, gelegen Willebroek
2de afdeling sectie C ZN, aangeduid met blauwe omranding als LOT 2 en met een gemeten
oppervlakte van 1la B4ca op het opmetingsplan met referentie WO694/001 opgemaakt de
dato 4 november 2O2O door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek.

De overdracht delen van de Begoniastraat, gelegen Willebroek 2de afdeling sectie C ZN,
aangeduid met oranje omranding als LOT 3 en met een gemeten oppervlakte van 09a 62ca
op het opmetingsplan met referentie WO694/001 opgemaakt de dato 4 november 2020
door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek.

Artikel 2:
1) De overdracht om NIET van de Schuttersstraat, Doelstraat, Wipstraat en omliggende

groenomgeving inclusief de vijver, gelegen Willebroek 2de afdeling sectie CZN, nr47/f /deel
en 69N/deel, aangeduid met rode omranding als LOT 1 en met een gemeten oppervlakte
van O2ha 06a 48ca op het opmeting'splan met referentie WO694/002 opgemaakt de dato 2
november 2O2O door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek, dit ten
voordele van Huisvesting Willebroek cvba-so August Van Landeghemplein 2 te Willebroek.

De overdracht om NIET van een groenstrook, gelegen Willebroek 2de afdeling sectie C ZN,
aangeduid met groene omranding als LOT 2 en met een gemeten oppervlakte van 12a 68ca
op het opmetingsplan met referentie WO694/OO2 opgemaakt de dato 2 november 2020
door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek, dit ten voordele van
Huisvesting Willebroek cvba-so August Van Landeghemplein 2 te Willebroek.

2) De overdracht om NIET delen van de Bosstraat en aansluitende paden, gelegen Willebroek
2de afdeling sectie C ZN, aangeduid met blauwe omranding als LOT 1 en met een gemeten
oppervlakte van 27a 9lca op het opmetingsplan met referentie WO694/003 opgemaakt de
dato 28 oktober 2020 door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek,
dit ten voordele van Huisvesting Willebroek cvba-so August Van Landeghemplein 2 te
Willebroek.
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3) De overdracht om NIET van een pad met groenstrook, gelegen Willebroek 2de afdeling
sectie C ZN, aangeduid met groene omranding als LOT 1 en met een gemeten gppervlakte
van 01a 18ca op het opmetingsplan met referentie WO694/001 opgemaakt de dato 4
november 2020 door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek, dit ten
voordele van Huisvesting Willebroek cvba-so August Van Landeghemplein 2 te Willebroek.

De overdracht om NIET delen van de Viooltjesstraat en een groenstrook, gelegen
Willebroek 2de afdeling sectie C ZN, aangeduid met blauwe omranding als LOT 2 en met
een gemeten oppervlakte van 1la 84ca op het opmetingsplan met referentie WO694/001
opgemaakt de dato 4 november 2020 door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat
2830 Willebroek, dit ten voordele van Huisvesting Willebroek cvba-so August Van
Landeghemplein 2 te Willebroek.

De overdracht om NIET delen van de Begoniastraat, gelegen Willebroek 2de afdeling sectie
C ZN, aangeduid met oranje omranding als LOT 3 en met een gemeten oppervlakte van
09a 62ca op het opmetingsplan met referentie WO694/001 opgemaakt de dato 4 november
2020 door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek, dit ten voordele
van Huisvesting Willebroek cvba-so August Van Landeghemplein 2 te Willebroek.

Artikel 3 :
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en
uitvoering van het dossier en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend schepen voor de
gemeente zal optreden bij het verlijden der akte.

Leven en reizen

Burgerteam

78. PONTES - Atgemene vergadering 77 december 2O2O

Motivering

Voorgeschiedenis

Feiten en context

We ontvingen op 3 november 2O2O per mail een brief van 3 november 2O2O van Pontes (voorheen
de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen) waarbij het
gemeentebestuur van Willebroek wordt uitgenodigd op de Algemene Vergadering van 17
december 2020 om 19uur bij het crematorium van Turnhout, Steenweg op Merksplas 68 te 2300
Turnhout.

Schepen Ronny Somers werd door de gemeenteraad van 29 januari 2019 aangeduid als
vertegenwoordiger van de gemeente op de vergaderingen van Pontes. Raadslid Carine Praet werd
aangeduid als plaatsvervanger.

De agenda van de algemene veroadering ziet er uit als volgt:

1. Algemene vergadering: verslag 10 juni 2O2O - goedkeuring

2. Beleid: beleidsnota 2O2I - goedkeuring

3. Financiën: budget 2O2t - goedkeuring

4. Varia en rondvraag

Aansluitend wordt door de voorzitter en de algemeen directeur een toelichting gegeven bij de
impact van de corona-crisis en de daaraan verbonden maatregelen op de werking van de
intergemeentel ijke vereniging PONTES.
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Juridische grond

Decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikels 41 en 386

Het decreet van 6 juli 2001 betrefl'ende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder op
de artikelen 39, 44,46, 47 en 48;

Het besluit van de gemeenteraad van 24 april2001 houdende de toetreding van de gemeente
Willebroek tot de intergemeentelijke vereniging PONTES;

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 november 2O2O;

Fi nanciële 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
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 om schepen Ronald Somers/raadslid Carine Praet aan te duiden om ons
bestuur op deze vergadering te vertegenwoordigen en goedkeuring te hechten aan de punten
vermeld op de agenda. Deze Algemene Vergadering vindt plaats op 17 december2O2O om 19u, bij
PONTES, crematorium van Turnhout, steenweg, op Merksplas 68 te 2300 Turnhout.

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

Bibliotheek

79. Leesbevorderingsproducten Bieblo en Mijn Leestipper
Motivering

Voorgeschiedenis

Cultuurconnect is een intermediaire organisatie die het Vlaamse beleid helpt te vertalen in de
lokale praktijk. Naast het EBS (eengemaakt bibliotheeksysteem) heeft Cultuurconnect de opdracht
om digitale producten te ontwikkelen,,in samenspraak en nauw overleg met de bibliotheeksector.

Cultuurconnect ontwikkelde 2 dÍgitale producten die de lezer bijstaan om een keuze te maken in de
enorme lading boeken uit de collectie van de bibliotheek.

Bieblo: boekentips voor kinderen tussen 6 en 11 jaar
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a Mijn Leestipper: maandelijkse leestips voor volwassenen op basis van hun leesprofiel

Feiten en context
r Bieblo

Bieblo is een intuitief spel dat kinderen tussen 6 en 11jaar boeken tipt die aansluiten bij hun
interesses en leeftijd. De boeken komen rechtstreeks uit de collectie van onze bibliotheek. Het
systeem filtert automatisch boeken die uitgeleend zijn. De boekentips zijn dus aanwezig en kunnen
direct uitgeleend worden.

Bieblo is een soort game. Kinderen geven eerst hun leeftijd op en swipen daarna illustraties op het
scherm. Wat vinden ze leuk? Wat vinden ze niet leuk? Op basis van hun leeftijd en de thema's die
hen aanspreken krijgen ze boekentips uit de collectie van de bib die ze meteen kunnen uitlenen.
De toepassing wordt immers per bib gekoppeld aan de catalogus.
Een ander kind dat gelijktijdig bezig is met Bieblo krijgt nooit dezelfde resultaten. Dit om te
vermijden dat twee kinderen op zoek gaan naar hetzelfde boek.

Leestipper

Mijn Leestipper geeft volwassen leners maandelijks persoonlijke leestips uit de fictiecollectie van de
bib. Deze dienst adviseert, inspireert en helpt naar een goed boek. Doordat alle deelnemende
bibliotheken mee maandthema's aandragen, komen zo ook oudere of mindei populaire boeken
(opnieuw) in de kijker.

Mijn Leestipper baseert zich op het leesprofiel en de leenhistoriek van gebruikers en stelt boeken
voor die passen bij hun smaak en voorkeur. Hiervoor dienen ze wel een profiel aan te maken op
rilur ileesLrÍJpeÍ . uruiluu reeK. ue.
Elke maand krijgen de leners nieuwe leestips, waarvan ze per mail op de hoogte gebracht worden.
Ze kunnen dan meteen de beschikbaarheid online controleren via Mijn Bibliotheek

Beide producten bevorderen het lezen van boeken. Bij Bieblo is dit door een visuele weergave te
koppelen met een spelelement. Bij Mijn leestipper is dit op maat gemaakte leestips, waarbij het
ingegeven profiel en de leengeschiedenis de basis vormen.

Voor beide producten wordt er een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Willebroek en
Cultuurconnect om deze producten af te nemen.

Juridische grond

Meerjarenplan 202O-2025, gemeente Willebroek, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17
december 2019
Actieplan 0OOO21, Actie000099 : We zetten actief in op het toegankelijk maken van
vrijetijdsactiviteiten

Adviezen - argumenten

Gelet op de statuten van vzw Cultuurconnect van 1 juli 2016.
Gelet op dat beide producten het lezen bevorderen.
Gelet op dat de collectie van de bib meer in de kijker wordt geplaatst.
Gelet op meer mogelijkheden voor de lener, om gemakkelijker een keuze te maken. Dit betekent
een betere dienstverlening naar de lezer toe.

Financiële gevolgen & comm unicatie

Voor beide producten wordt er door Cultuurconnect een gratis promotiepakket voor de bibliotheek
aangeboden.
Jaarlijkse bijd rage overeenkomst :

Bieblo:
€2t9,45 + €.O,OL22 per inwoner krijgen de jonge leners onbeperkt boekentips via Bieblo in de
bib. Voor Willebroek zal dit ongeveer € 536,43 zijn om in te schrijven.
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Mijn leestipper:
€2L9,45 + € 0,05486 per inwoner ontvangen leners maandelijks persoonlijke boekentips. Voor
Willebroek zal dit ongeveer € 1645,88 zijn om in te schrijven.

In het meerjarenplan 2O2O-2O25 is hiervoor jaarlijks een budget voorzien op
8D00004 / Actie000O99 / MJP002497 / O7O3 / 6749000

Besluit: Unaniem
De gemeenteraad beslist om de leesbevorderingsproducten Bieblo en Mijn Leestipper van
Cultuurconnect door de bibliotheek af te laten nemen.
De gemeenteraad neemt kennis van de financiële gevolgen.

Welzijn

Integrale veiligheid

2O. Betasting op het veruoer van personen met een potitievoeftuig
Motivering

Voorgeschiedenis

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de periode 2020-2025 een belasting te heften op
het vervoer van personen met een politievoertuig (combitaks).
Als aanslagvoet wordt € 100 per rit en per vervoerd persoon voorgesteld.
l4-72-2ot4: Besluit gemeenteraad houdende belasting op het vervoer van personen met
politievoeftuig 20 15-2019.

Feiten en context

Het artikel 93,40 van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken (koninklijk
besluit van 28 december 1950 houdende het Algemeen Reglement op de gerechtskosten in
strafzaken) bepaalt dat in alle gevallen ten laste van de Staat komen, de kosten van overbrenging
van verdachten, beschuldigdeh en veroordeelden en van personen die ter beschikking van de
regering zijn gesteld, en dit zonder verhaal op de veroordeelde partijen.

Onder bepaalde voorwaarden bestaat de noodzaak om de door de gemeente gemaakte kosten te
laten vergoeden voor het vervoer van dronken personen of van personen die bestuurlijk worden
aangehouden. Dergelijk vervoer verzwaart de werklast van het politiepersoneel aanzienlijk
waardoor de uitvoering van andere (veiligheids)taken in het gedrang kunnen komen, o.a. de
zichtbare aanwezigheid op straat. Het is dan ook billijk om een deel van de vervoerskosten te
recupereren.

De financiële toestand van de gemeente vereist het heffen van belastingen en het innen van
retributies.

Juridische grond

Artikel t7O 94 van de Grondwet betreffende de fiscale autonomie van gemeenten
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 20t7, meer bepaald:

o art. 40,53 dat bepaalt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen
vaststelt en dat deze reglementen o.m. betrekking kunnen hebben op de
gemeentelijke belastingen en retributies
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o art. 4I, l4o dat bepaalt dat de bevoegdheid tot het vaststellen van
gemeentebelastingen en tot het vaststellen van de machtiging tot het heffen van
retributies en de voorwaarden ervan (inclusief verminderingen en vrijstellingen) tot
de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad behoort. Deze bevoegdheid kan
m.a.w. niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.

o êrt. 56,$1 dat bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen de
beraadslaging en de besluiten van de gemeenteraad voorbereidt en ze uitvoert.

Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de
gerechtskosten in strafzaken, inzonderheid op artikel 93,40.
De Omzendbrief KB/ABB 2Ot9/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Adviezen - argumenten

Deze belasting helpt het financieel evenwicht van de gemeente te bewaren.

Fi nanciële gevolgen & comm unicatie

nvt

Besluit:
Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, leroen
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 stemmen voor: Kevin Eeraerts

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

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen voor: Véronique De Wever

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

Aftikel 1

Met ingang van 1 december 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt door de
gemeente een belasting gevestigd op het vervoer van personen met een politievoertuig wegens:

- openbare dronkenschap of vermoedelijke alcoholintoxicatie ten gevolge van een positieve
ademanalyse of weigering van een ademanalyse

- bestuurlijke aanhouding om welke reden dan ook.

Artikel 2
De belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 100 euro per rit en per vervoerd
persoon.

Artikel 3
Als rit dient verstaan te worden het traject dat wordt afgelegd vanaf het uitrukken van het
politievoertuig tot op het ogenblik dat de betrokkene op zijn eindbestemming is gebracht. De
eindbestemming is de meest aangewezen eindbestemming naargelang het geval
(politiecom missariaat, thuis, verpleeginstelli ng, cel i n het pol itiekantoor ...).
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Artikel 4:
De belasting valt ten laste van de vervoerde persoon of in voorkomend geval, van de voor hem
burgerlijk verantwoordelijke persoon. Zij is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de vervoerde
persoon zijn eindbestemming bereikt heeft.

Artikel 5
De belasting is niet verschuldigd bij het vervoer van gerechtelijk aangehouden personen bedoeld in
artikel 93, 40 van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken.

Artikel 6
De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 7
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake,
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel I
Dit reglement treedt in werking op 01 december 2O2O en wordt bekendgemaakt op de
gemeentelijke,website overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2OI7 en latere wijzigingen. Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid en
aan de korpschef van de lokale politie Mechelen-Willebroek ter kennis gebracht.

Georges Meeus (raadslid, sp.a) verlaat de zitting.
Robbe Carleer (raadslid, sp.a) verlaat de zitting.

27. Bekrachtiging bestuurlijk besluit van de burgemeester van 73 november
2O2O bij hoogdringendheid

Motivering

Voorgeschiedenis

Besluit van de burgemeester van 13 november 2O2O bij hoogdringendheid

Feiten en context

Op het grondgebied van de gemeente Willebroek wordt sinds 09 november 2020 op verschillende
plaatsen de openbare rust en veiligheid van de bewoners verstoord door jongeren en
jongvolwassenen die al dan niet in groep bommetjes en voetzoekers laten ontploffen.

Dit laten ontploffen van bommetjes en voetzoekers is eveneens nadelig voor het welzijn van de
(huis)dieren. De onverwachte, luide knallen die gepaard gaan met het gebruik van bommetjes en
voetzoekers, zorgen immers vaak voor ernstige angstreacties en stress bij dieren.

De jongeren en jongvolwassenen betrokken bij de openbare ordeverstoring houden zich vaak in
afzonderlijke groepjes van 3 tot 4 personen op, in overeenstemming met wat toegelaten wordt
krachtens artikel 15$1 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd
bij ministerieel besluit van 1 november 2020.

De aan de incidenten deelnemende jongeren en jongvolwassenen vertrekkende van deze kleinere
groepjes hebben zich echter op L2/7L/2020 in grote groep gekeerd tegen de politiemensen die een
controle uitvoerden en hebben daarbij eveneens geweld werd gebruikt.

Juridische grond

- atit<et 134 51 en 135 $2 van de Nieuwe Gemeentewet;
- de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
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artikel 2I7 e.v. van de gecoórdineerde versie van de algemene bestuurlijke
politieverordening van de gemeente Willebroek;

Adviezen - argumenten

Overwegende dat de verstoring van de openbare orde derhalve reëel en ernstig is;

Overwegende dat bij verschillende incidenten werd vastgesteld dat de betrokken jongeren en
jongvolwassenen zich voor de incidenten in of in de onmiddellijke omgeving van de handelszaken
en inrichtingen gelegen in de Van Landeghemstraat (vanaf Kerkstraat tot aan de Nieuwstraat) en
op het marktplein (L. De Naeyerplein) ophouden;

Overwegende dat de overlast door het laten ontploffen van bommetjes en voetzoekers en de
incidenten met jongeren en jongvolwassenen telkens starten na het wegvallen van het daglicht en
duren tot 24 uur;

Overwegende dat de gemeenten tot taak hebben te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een
goede politie, door het tegengaan vah inbreuken op de openbare rust zoals vechtpartijen en
twisten met volkstoeloop op straat, tumult verwekt in plaatsen van openbare vergadering,
nachtgerucht en nachtelijke samenscholingen die de rust van de inwoners verstoren, en door het
handhaven van de orde op plaatsen waar mensen samenkomen;

Overwegende de dringende noodzakelijkheid om de nodige maatregelen te treffen in het belang
van de vrijwaring van de openbare veiligheid, rust en openbare gezondheid;

Overwegende dat ieder uitstel van het nemen van deze maatregelen een ernstig gevaar op vlak
van de openbare veiligheid en gezondheid zou kunnen opleveren voor de inwoners en bezoekers
van de gemeente Wiiiebroek, en het advies van cie gemeenteraad derhaive niet kan worden
afgewacht;

Overwegende dat dit besluit door de gemeenteraad moet worden bevestigd op de eerstvolgende
vergadering, op straffe van verval;

Fi na nci ële gevolgen & com m u n i catie

nvt

Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Marc De Laet, Griet Reyntiens, Anita
Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, 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 stemmen voor: Kevin Eeraerts

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

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen voor: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux
De gemeenteraad bekrachtigt het bestuurlijk besluit van de burgemeester van 13 novembe r 2O2O
houdende maatregelen genomen bij hoogdringendheid.
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De gemeenteraad bekrachtigt het bestuurlijk besluit van de burgemeester d.d. 13
november 2O2O om:
r teneinde de openbare veiligheid te handhaveni
. om misdrijven en openbare ordeverstoring te voorkomen en inlichtingen te

verzamelen die bruikbaar kunnen zijn naar een preventieve aanpak enlof opheldering
van gepleegde feiten

aan de lokale politie Mechelen-Willebroek en aan de andere diensten van de
geïntegreerde politie die ondersteuning bieden aan de lokale politie, toe te laten om
systematische identiteitscontroles uit te voeren van personen die zich ophouden op het
grondgebied van de gemeente Willebroek.
Dit besf uit neemt een aanvang op 13 november 2O2O om 15uOO en eindigt op 12
december 2O2O om 24uOO.

Bijkomende punten vqn de openbare zittinq

Ondersteu nende d iensten

Centrale administratie

22. Bijkomende punten
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Gert Boey, CD&V fractie,
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur.

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

Sterrenkindies weide in Willebroek

Het verlies van een (levenloos geboren) kind is voor ouders een zware emotionele periode waarbij
de erkenning van hun kind een belangrijke troost biedt. Servais Verherstraeten (CD&V) diende
daarom eerder dit jaar een (ondertussen goedgekeurd) wetsvoorstel in ter versoepeling'van de wet
betreffende de erkenning van levenloos geboren kinderen.
Ook op lokaal niveau vinden we vanuit de CD&V fractie dat dit de nodige aandacht verdiend.
Daarom stellen we'voor om in Willebroek een sterrenkindjes weide te voorzien op de gemeentelijke
begraafplaats.
De weide geeft overleden kinderen een mooie rustplaats waar ouders, familie, vrienden troost
kunnen vinden.
In het MJP werden alvast enkele acties voorzien voor een studie rond en het uitvoeren van de
vernieuwing van de gemeentelijke begraafplaatsen. Dit voorstel kan dus zeker in deze actie
ingepast worden en meegenomen wgrden in de verdere opmaak van het masterplan
'beg raafplaatsen'.

Onze vraag:
Kan een sterrenweide voorzien worden in het masterplan'begraafplaatsen'?

Punt op de agenda $eplaatst 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)

Het Willebroekse oorloosoebied

Er is ondertussen veel geschreven en verteld over het door Eddy Bevers betitelde oorlogsgebied
dat onze gemeente rijk is. Tijdens de opmaak van dit bijkomende punt - de bíjkomende punten
moeten tenslotte een week voor de gemeenteraad ingediend worden - is de avondklok enkele uren
opgeheven, zijn 80 mensen in beeld gebracht en hebben we tijdens de commissie de bijkomende
vraag gesteld of de avondklok eventueel terug kan intreden wanneer het nodig is?
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Dit laatste bleek het geval, ondanks de juridische vraagtekens. Gezien er o.a. op vrijdag 20
november een bijkomende evaluatie zal plaatsvinden, voelen wij ons verplicht om deze situatie op
de agenda te plaatsen.

Onze vraag:

Kan het bestuur een tussentijdse evaluatie, situatieschets, stand van zaken en besluitvorming aan
deze raad mededelen?

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 fokaal bestuur' 

@e tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener)

vzw Yow

Sinds kort zijn wij in onze gemeente een nieuwe vzw rijker, namelijk de vzw Yow. Naast een
bijzonder vage website en evenzeer vage Facebookpagina blijven wij achter met een hoop vragen.
Wij citeren een tekst van de website : Wij zijn een vereniging gecreëerd door jongeren en voor
jongeren, gesticht te Willebroek. Het verhaal begon nadat we toevallig dezelfde problemen
opmerkten en een even grote drang hadden om hieraan iets te doen. Via via kwamen we in contact
met elkaar en gingen we meteen aan de slag.

Onze vragen:

1) Kan de schepen van jeugd de doelstellingen van deze vzw duidelijk formuleren, alsook hun
werkterrein en doelstellingen? En graag de 3 kernwoorden die op de weÍrsite te lezen zijn nret hun
duidelijke doelstellingen per thema.
2) Hoeveel financiële subsidies zal deze vzw op jaarbasis ontvangen van de diverse kanalen zoals
gemeente, de diverse overheden enz.? Dus het totaalpakket aan middelen incl. gratis gebruik van
eventuele diensten of huren van vergaderplaatsen en dergelijke...

Raadslid Georges Meeus meldt zich opnieuw aan

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)

Betaalbare dienstverleni nq Brandweerzone Rivierenland

Sinds 1 januari 2015 is de hulpverleningszone Rivierenland ofticieel van start gegaan. In deze zone
vormen 18 gemeenten - waaronder Willebroek - en 15 brandweerposten samen één grote
brandweerorganisatie. Onze Burgemeester zetelt voor onze gemeente in de zoneraad.

Voor deze zone zijn de retributietarieven voor al deze gemeenten hetzelfde. Begin juni besliste de
zoneraad van de brandweerzone Rivierenland om verschillende tarieven van prestaties duurder te
maken vanaf 2021.

Enkele verhoginqen op een rij:

Pompwerken: van 100 euro per uur naar 150 euro per uur
Redding grote dieren: van 340 euro per uur naar 500 euro per uur
Wespennest: van 30 euro naar 50 euro (100 euro tijdens het weekend)
Opruimen en reinigen openbare weg: van 75 en 115 euro per uur naar 250 euro per uur
Preventie advies: van 75 euro per uur naar 120 euro per uur

Jammer genoeg moet de Willebroekenaar hier weer dieper in de portemonnee tasten, men past
hier het principe toe: "de gebruiker betaalt".
Bovenop deze prijsstijgingen werd er voorgesteld om de tarieven jaarlijks te indexeren.
Langs de andere kant zijn de ontvangsten van deze retributies de afgelopen 3 jaar verdubbelt. In
2OL7:690.953 euro, in 2019: 1.t73.252 euro. l
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Door deze prijsstijgingen bestaat de mogelijkheid dat burgers in sommige gevallen geen beroep
meer kunnen doen op de brandweer.

Onze vragen:

Waarom worden deze verslagen niet naar de raadsleden doorgestuurd?
Wat is de precieze reden om deze retributies zo drastisch te verhogen?

Raadslid Georges Meeus meldt zich af.

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 integraat overgenomen van de tekst van de indiener)

Leeostand Parklaan

Bij een recent plaatsbezoek kon ik alleen maar vaststellen dat de leegstand in de Parklaan en
omgeving gewoonweg schandalig is. Deuren die opengebroken zijn, stukgeslagen vensters, voor en
achtertuinen die vol onkruid staan om niet te spreken over de rommel die er achtergelaten wordt.
Deze toestand is Willebroek onwaardig.
1 juli werd er een brainstorm georganiseerd door Volkshuisvesting rond de leegstand in de wijk
Willebroek-Stad. Het bleek een boeiende namiddag te zijn waar mooie ideeën uit voortkwamen,
maar na een half jaar nergens te bespeuren op de website wat die ideeën precies zijn die men ging
uitvoeren.
Ondertussen werd er al tweemaal brand gesticht in 1 van de leegstaande panden
De buurtbewoners vragen zich af waar het bestuur en Volkshuisvesting zit.

Onze vragen:

Welke maatregelen neemt het bestuur om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren?
Kan het bestuur een brief naar de resterende bewoners sturen in de wijk wat het verdere verloop
van de planning is? Misschien een update op de website?

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)

Beqeleidino OCMW-cliënten eneroiemarkt

In Vlaanderen veranderde maar liefst 25 o/ovàtr de gezinnen in 2019 van energieleverancier.
Overstappen naar een goedkopere energieleverancier doe je best met de V-test op de website van
de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (vreg). Deze overstap is echter niet bij
iedereen gekend, of even evident. Toch zijn ergoede argumenten om een overstap te maken:
360.000 Belgische gezinnen betalen jaarlijks 600 euro te veel voor hun energie. Een begeleiding op
maat voor onze OCMW-cliënten kan hun energiefactuur doen dalen.

Onze vraaq:

Is het mogelijk om tweemaal per jaar een oproep te doen bij de OCMW-cliënten met het aanbod
tot het actief begeleiden en omschakelen naar het goedkoopst beschikbare & duurzame product op
de energiemarkt?

Raadslid Georges Meeus meldt zich opnieuw aan
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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)

Rattenolaao Willebroek

Begin 2019 had onze fractie al een vraag gesteld over de rattenproblematiek in onze gemeente. Dit
viel samen met de wijziging in de wetgeving dat rattenvergif niet meer via de snelbalie mag
aangeboden worden.
We kregen een mooie folder van de Schepen met enkele preventieve maatregelen die de inwoners
kunnen nemen: Beter voorkomen dan genezen!
Ook kregen we te horen dat er een nieuw plan in opmaak was.
De gemeente blijft natuurlijk verantwoordelijk voor het openbare terrein.
In de omgevi,ng Zavelweg & Oud-Stationsplein hebben de buurtbewoners zelf actie ondernomen
door het plaatsen van 3 rattenbakken. Sinds een maand moeten zijdeze 'dagelijks'vullen
aangezien ze zo snel weggevreten zijn. Aangezien het probleem zo groot geworden is, rekenen de
bewoners op het bestuur om eindelijk in actie te schieten.
In de Tuinwijk had iemand vorig jaar al bijna 50 ratten gevangen. Ter hoogte van de Parklaan,
waar dus schandalig veel afual ligt, versterkt dit alleen maar de rattenproblematiek.

Onze vragen:

Is het bestuur hiervan op de hoogte & is er al actie ondernomen om er een oplossing aan te bieden
?

Wordt er vanuit V olkshuisvesting ingezet op sensibilisering van burgers indien men bij controles
veel rommel in hun tuintjes ziet liggen?
Kan men op regelmatige basis de leegstaande huizen van Huisvesting controleren en afval
verwijderen?

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)

Fietsoebruik en verkeersveiliqe schoolroutes

Op advies van de Mobiliteitsraadzal de Vlaamse regering - naast de subsidies voor de
schoolomgevingen in het programmadecreet bij de begroting 2027 - nu ook kredieten vrijmaken
voor de subsidiëring van schoolroutes langs gemeentewegen.

Gemeenten kunnen met die middelen het woon-schoolverkeer op de hele route verkeersveiliger
maken i.p.v. alleen in de schoolomgeving.

Volgens de Vlaamse mobiliteitsraad ( MORA) draait het fietsinfrastructuurbeleid nog te vaak rond
de aanleg van individuele fietsprojecten door verschillende infrastructuurbeheerders en hun
specifieke prioriteiten.

Dat belet niet dat lokale overheden hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen

Volgens de adviesraad is niet alleen voldoende budget noodzakelijk ( Willebroek reserveert voor
de vernieuwing van voet- en fietspaden 1 miljoen per jaar in de meerjarenplanning) maar in de
eerste plaats een bredere analyse over verkeersveiligheid, de gewenste modal shift, de relatie met
bestaande methodieken om duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid te bevorderen en de
ontwikkeling van lokale netwerken voor voetgangers- en fietsverkeer .

Ook verwijzingen naar gerelateerde strategieën rond parkeerbeleid, snelheidsbeleid en (wijk-)
circulatie zijn essentieel.

Een schoolroutekaart waarin remedies voor onveilige schoolroutes worden voorgesteld kan daar bij
helpen.

Het geheel hoort natuurlijk thuis in een nieuw mobiliteitsplan dat volgens de meerjarenplanning
volgend jaar wordt opgestart en in 2O22 gefinaliseerd.
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1.Zal het bestuur voormelde bredere analyse over de verkeersveiligheid.met meer aandacht voor
het routedenken, samen met schoolroutekaarten opnemen in het nieuwe mobiliteitsplan?

2.Het huidige mobliteitsplan waarvan de actualisatie in werking is getreden op 23 november
2010 ( oorspronkelijk plan dateert van 2002) bevatte 14 specifieke acties m.b.t. het fietsnetwerk.
Kan het bestuur een overzicht geven van hetgeen er in de afgelopen bestuursperiode van die acties
is gêrealiseerd en welke de timing is voor de acties die werden uitgesteld?

3. Welke concrete indicatoren gaat het bestuur gebruiken om de vooruitgang op het vlak van het
fietsgebruik en de fietsveiligheid aan te tonen en deze opnemen in de vooruitgangsrapporten?
Hoe gaat men dat monitoren? Gaat men gebruik maken van een fietsbarometer zoals die ván de
provincie? Gaat men ook rekening houden met het fietscomfort ( kwaliteit naast kwantiteit )?

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)

Onze inwoners hebben de gelegenheid gehad hun bedenkingen te formuleren voor het masterplan
dat het bestuur wil maken voor het centrum van Blaasveld en een een groot deel van de
Mechelsesteenweg.

Met twee webinars heeft men heel wat betrokkenheid gegenereerd en daar staan we uiteraard heel
positief tegenover. l

Wat ons wel verrast is dat men zou uitgaan van een volledig wit blad terwijl er reeds veel
voorbereidend werk is verricht dat het vernoemen waard is.

Dat gaat niet alleen over het gemeentelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen en het
mobiliteitsplan waarin de de visie op ruimtelijke ontwikkelingen en de mobiliteit aan bod komen,
maar ook plannen m.b.t. de omgeving van de kerk van Blaasveld ( opgesteld via de Vlaamse
bouwmeester) en de site Denaeyer waarin concrete voorstellen werden gedaan bijv. voor het
profiel van de Mechelsesteenweg ( gaat om hetzelfde studiebureau Stramien!) en de aanleg van
een parking op de voormalige terreinen van FC Blaasveld

Bovendien zijn we verrast dat de twee gemeentelijke adviesraden die op dit vlak bevoegd zijn niet
worden geconsulteerd, nl. de Gecoro en de Gecomo.

Wij hopen dat deze tekortkomingen in het verder verloop van het project nog aan bod kunnen
komen.

Wij stellen ondertussen vast dat nog bijkomende studie vooropgesteld wordt voor de
verkeerscirculatie.

Wij denken dat het ook nuttig is de de mobiliteit in de nieuwe wijk van de site De Naeyer van
naderbij te bekijken.

Zelfs met een beperkt aantal woongelegenheden is de parkeerdruk er nu al hoog en is de
aansluiting, vooral ter hoogte van het standbeeld van De Naeyer gevaarlijk, maar ook de industrie
straat zal voor zover het nu niet reeds zo is - ook gevaarlijk zijn.

1.Is men bereid de verkeerscirculatie in de nieuwe wijk De Naeyer opnieuw van naderbij te laten
onderzoeken met in het bijzonder verkeersveilige aansluitingen op de Mechelsesteenweg en de
Fabrieksstraat?

2.Gaat men het advies van de Gecomo en Gecoro over het project Blaasveld vragen?

t. net masterplan stelt voor een zone met waterbuffering in te richten die aansluit op het park Bel
Air tot aan de Driesblokstraat.
Is hiervoor een wijziging van het ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk?
Zijn deze gronden eigendom van de gemeente?
Zo niet worden zij onteigend en zijn hiervoor de kredieten ingeschreven in het meerjarenplan?
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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)

Postbus saoa

In september 2019, januari 2020 en april 2020 is de verplaatsing van de tweede brievenbus in de
Overwinningsstraat aan bod gekomen.
In april 2020 is dan geantwoord dat in samenwerking met de post dit zou geregeld worden.
In augustus 2020 is er dan eveneens op de raad gesteld dat er met de post gekeken was naar een
verplaatsing en dat er reeds een locatie voor ogen was.
Tot op heden is de toestand ongewijzigd.
Uiteindelijk zijn we 14 maanden verder na het stellen van de vraag.
Heeft men in deze drukke coronaperiode nog steeds de tijd niet gevonden om hieraan gevolg te
geven?

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 integraat overgenomen van de tekst van de indiener)

Molenstraat saoa

Bijna elke gemeenteraad dienen de werken in de Molenstraat aan bod te komen.
De bewoners kunnen dikwijls hun ogen niet geloven van wat daar allemaal aan de gang is en de
bewoners van het eerste deel blijven buitengewone hinder ondervinden.
Naar aanleiding van een vorige vraagstelling is dan plots nog voor de gemeenteraad een
rondschrijven aan de bewoners gestuurd zodat er nieuwe hoop was dat de hinder beperkt zou zijn
De werken worden om welke reden dan ook regelmatig stil gelegd ondanks het voornemen om
een inhaalbeweging uit te voeren.
Heel wat bewoners van de Molenwijk hebben op die hele periode vele kilometers mogen rondrijden
en zijn het eveneens hartsgrondig beu.
Welke oplossing wordt hier in het vooruitzicht gesteld?

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)

Nutsvoorzieninoen: werken en sionalisatie

Op de Mechelsesteenweg op het fietspad en in de Fabriekstraat worden er werken uitgevoerd die
uiteraard noodzakelijk zullen zijn.

De onderaannemers nemen het blijkbaar niet zo nauw met de veiligheid van de fietsers.

Tijdens de werken in de loop van de week van 9 november zijn er toestanden gecreëerd waarbij
het een wonder is dat er geen ernstig ongeval gebeurd is.

De signalisatie is ondermaats en er staat een bord voor omleiding fietsers dat nergens naartoe leidt
en waar dit bord nog regelmatig verplaatst wordt.

Een ander gevolg is dat het voetpad op de Mechelsesteenweg een fietspad wordt - in zoverre het
dit niet reeds is volgende weigering om een verkeersbord te plaatsen in tegenstelling tot identieke
situaties in Heindonk en Blaasveld.

De signalisatie had evenmin de nodige verlichting

Wanneer men dan kijkt in welke mate nadien de aanleg gebeurt, kan men stellen dat de afwerking
niet schitterend is.

Gaat men hier tegen optreden zoals reeds herhaaldelijk gevraagd?
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Wanneer de Westdijk ter hoogte van de oude Dendermondsestraat afgesloten was voor het verkeer
heeft men omleiding voorzien waarbij men blijkbaar terug naar dezelfde plaats gestuurd wordt als
vanwaar men gekomen is door via Vooruitgangsstraat en Overwinningsstraat opnieuw naar de
Floridastraat gestuurd te worden. Wordt dit dan niet gecontroleerd? Wordt er geen signalisatieplan
ingediend?

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)

Luchtvervuilinq

Hoewel de files in het algemeen sterk gereduceerd zijn is het opvallend dat de files voor de
opgehaalde vredesbrug zijn toegenomen.

Dabrbij dient dan nog gezwegen te worden over het feit dat sommigen kruispunten blokkeren, zich
nestelen op zebrapaden,...

Het merendeel van de bestuurders laat de motor draaien wat veel vervuiling meebrengt en dit op
plaatsen waar oorspronkelijk een LEZ gepland was.

Gaat men hier een sensibiliseringscampagne voeren en nadien optreden, want dit gaat wel degelijk
onze gezondheid?

Raadslid Georges Meeus meldt zich af.

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)

Coronabestriidinq

Op de vorige gemeenteraad heeft onze fractie gemeld dat een Willebroeks bedrijf bereid was om
gratis een detectie- en desinfectie box te plaatsen.

De werking ervan is toen summier uitgelegd maar het komt de volksgezondheid uiteraard ten
goede.

Heeft men met deze firma reeds contact genomen of gaan wij deze primeur aan ons laten
voorbijgaan?

Zo ja heeft men reeds een plaats gekozen om deze box op te stellen?

Raadslid Georges Meeus meldt zich opnieuw aan.

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Anthony Vanoverschelde, Groen
fractie, overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur.

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

Van Masterolan naar RUP?

Omdat het beleidsplan Vlaanderen op zich laat wachten, leggen veel gemeenten momenteel hun
ruimtelijke visie vast met een instrument dat een veel kortere procedure kent dan de opmaak van
een RUP of een verordening. Zo ook het 'Str.ategisch masterplan Willebroek Centrum'.

Hier kennen gemeenten dan de waarde van een 'beleidsmatig gewenste ontwikkeling' aan toe, als
beoordelingsgrond voor vergunningsaanvragen volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
(vcRo).

"Handig" is dat je er geen advies van bijvoorbeeld de GECORO en geen verplicht openbaar
onderzoek moet voor vragen.
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Hoewel het dus een zeer begrijpelijk initiatief is om vooruit te geraken met de inrichting van de
ruimte in Willebroek-centrum zijn er wel wat juridische nadelen aan een masterplan op zich
verbonden omdat het:
1) in tegenstelling tot een RUP juridisch niet bindend is;
2) geen ermee strijdige verkavelingen of bijzondere plannen van aanleg (BPA) kan opheffen, in
tegenstelling tot een RUP;
3) ook niet strijdig met die voorschriften mag zijn, noch met de voorschriften van het gewestplan,
terwijl een RUP in de plaats van die voorschriften treedt.

Daarom ook mag en kan een masterplan in principe niet bijzonder gedetailleerd zijn, en dat blijkt
uit ook uit de tekst die veel ruimte voor verbeelding laat.

Dit staat dan dan weer haaks op de bedoeling van het bestuur om de Willebroekenaar en vooral de
buurtbewoners goed te informeren over wat men voor ogen heeft.

In de praktijk wordt een.masterplan om al die redenen dus doorgaans toch uiteindelijk nog in een
RUP gegoten..

Onze vragen

1) Is het de bedoeling om de ruimtelijke visie van het masterplan uiteindelijk in een RUP te gieten?
2) Zo ja, wordt er ons dan binnen de kortste keren nog een besluit tot herbenoeming van de
GECORO uit de vorige legislatuur voorgelegd? (Of liever nog een vraag tot nadenken over een
(volledig) nieuwe samenstelling van de GECORO?)
3) Indien het masterplan niet de voorbode van een RUP is, beseft men dan de juridische
consequenties waardoor het instrument in de praktijk aan zijn doel voorbijschiet?

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Anthony Vanoverschelder Groen
fractie, overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. )

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

Voorkooorecht oanden Groene laan
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Voor huizen langs het kanaal heeft de Vlaamse Waterweg NV een voorkooprecht. De reden
daarvoor is dat die in principe de vrijheid moet behouden om huizen te verwerven in het kader van
de uitbating van de waterwegen

Op het eind van 2019 verwerft de gemeente een voorkooprecht op enkele panden in de Groene
Laan, op de plaats waar de NV-A graag een jachthaven zag komen. Voor alvast de drie panden met
nummers 26, 27a en 27b, die sinds enkele weken geleden te koop staan, is dat voorkooprecht door
de gemeente verworven

Volgens de gegevens op de website van Immo Walbers is dat voorkooprecht voorzien in het daar
ter plaatse geldend ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Iets dat perfect legaal is, maar natuurlijk wel
consequenties kan hebben.

Onze vragen:
1. Waarom werd dat voorkooprecht gevorderd vorig jaar ?
2. Voor welke huizen werd dat voorkooprecht gevorderd?
3. Als het RUP ter plaatse zou wijzigen ten gevolge van het masterplan voor de

centrumvernieuwing, wordt dat voorkooprecht dan automatisch in het nieuwe RUP
opgenomen?

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Anthony Vanoverschelde, Groen
fractie, overeenkomstig artikel 21van het decreet lokaal bestuur.

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

Aanstuiting rioleringen in Willebroek

Dagelijks vloeien in Vlaanderen miljoenen liters afualwater ongezuiverd de natuur in. Op O4/LL/2O
zien we een Pano reportage ovèr de zeer bedenkelijke situatie dat in Vlaanderen zeer veel huizen
niet aangesloten zijn op het rioleringsnetwerk.

In Willebroek zou volgens de website van VRT al 95,95o/o van de huizen aangesloten zijn op het
rioleringsnet. Ervan uitgaande dat dit cijfer klopt kan onze gemeente aanspraak maken op een
unicum van 100o/o.

Helaas wordt er toch nog geloosd in Willebroekse open waterlopen. Dat mag blijken uit de foto die
ons een vervuilde beek toont met lage waterstand en een blauwe-achtige afzetting.

De foto is vorige week genomen langs de Boomse Steenweg. Op zoek naar de naam van dit
waterloopje merkte'ik dat de brochure'langs beken en grachten'op de website niet beschikbaar
was. Allicht gaat het hier om een 'niet bevaarbare waterloop van de 3e categorie'en is in principe
de gemeente bevoegd voor haar onderhoud. Omdat propere beken, afvalwater en rioleringen met
elkaar te maken hebben volgende vragen:

Onze vragen:

1. Heeft het bestuur een overzicht van de ligging en het aantal huizen die nog op een aansluiting
wachten? (hoeveel is die 4olo nog?)
2. Wat is de planning en budget van het bestuur om die laatste 4o/o àdn te sluiten?
3. Welke dienstverlening biedt de gemeente aan een eigenaar als die signaleert dat haar pand in
Willebroek niet is aangesloten?
4. Welke garanties zijn er dat Willebroekse bedrijven geen afvalwater of andere stoffen lozen in
onze beken en velden?
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Anthony Vanoverschelde, Groen
fractie, overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur.

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

Sluikstorten en afval langs Boomsesteenweg

Eerder dit jaar wees onze fractie op gelijkaardige vervuiling langs de industrieterreinen van de
Hulst waar truckchauffeurs plastic flessen en andere rotzooi laten slingeren. Onze fractie waardeert
de inspanningen van gemeentepersoneel dat onze openbare weg probeert proper te houden. Toch
zijn er nog plaatsen die systematisch aan de aandacht ontsnappen.

De berm langs de Boomsesteenweg in de omgeving van het containerpark en de Gansdijk is zo'n
plaats die ernstig vervuild is. Het meest zichtbaar op bijgaand postkaartje is het plastic. De
problemen met plasticvervuiling zijn niet te overzien. Alles komt o.m. via beken en rivieren
uiteindelijk in de zeeën en oceanen terecht, waar ze via de vis en schaaldieren die geconsumeerd
worden uiteindelijk in de voedselketen en dus ons lichaam terecht komen.

i:.1
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Onze vragen:

1. Is deze vervuiling gekend door de gemeente?
2. Welke stappen worden voorzien om de firma's te responsabiliseren om dit te voorkomen en

bij te dragen aan de opkuis?

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Anthony Vanoverschelde, Groen
fractie, overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur.

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

Wi llebroek Fairtradegemeente

Proficiat aan het college en in het bijzonder burgemeester Eddy Bevers (N-VA) en schepen Murat
Óner (CD&V) die samen een intentieverklaring ondertekend hebben op het einde van de Week van
de Fair Trade. Onze fractie was vragende partij om hier meer op in te zetten en verwelkomt dus dit
engagement.

Onder andere de promotie en verkoop van eerlijke producten door en voor de gemeentediensten
maakt hier deel van uit. Ook het stimuleren van dergelijke aankopen bij scholen, horeca, winkels,
verenigingen en het bedrijfsleven is een doel op zich. In de communicatie naar de bevolking
kunnen ook de SDG's of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen gepromoot worden.

Onze vragen:

1. Wat is vandaag de stand van zaken mbt deze intentie in Willebroek?
2. Wat is de ambitie tegen het eind van de legislatuur, welke investeringen staan hier

tegenover en wat zijn de prioritaire uitgaven die het bestuur voorziet?
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie,
overeenkomstig artikel 21van het decreet lokaal bestuur.

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

Regiovorming: wat is het standpunt van onze gemeente?

De Vlaamse Regering keurde op 9 oktobe r 2O2O een nota over reqiovorminq goed : een voorstel
van 13 regio's waarbinnen steden en gemeenten blijven bestaan maar daar waar nodig nauwer
samenwerken. Dit gebeurt vanuit de evidente redenering dat heel wat problemen op bovenlokaal
niveau beter of efficiënter kunnen worden aangepakt.
De nota gaat over een regiovorming die van onderuit wordt opgebouwd. Gedragen door de lokale
besturen en met de burgemeesters als spilfiguren. In samenspraak met de lokale besturen wil de
Vlaamse Regering toewerken naar een 13-tal referentieregio's waarbinnen alle vormen van
intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking kunnen plaatsvinden.

Het kan interessant zijn dat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, intercommunales enz.
op termijn in deze regio's inkantelen.

Onze vragen:

1. Keurt het college van burgemeester en schepenen de indeling van onze gemeente in de regio
Rivierenland goed?
2. Wat gebeurt er met intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (bijv. vervoersregio,
intercommunales, politiezones, hulpverleningszones van de brandweer, regionale landschappen...)
waar onze gemeente zich toe verbond en die buiten de voorgestelde regioafbakening vallen?
3. Is het college bereid het democratisch gehalte van de regiowerking voldoende te garanderen en
zal het bijgevolg de gemeenteraad inlichten over deze bovenlokale samenwerking die op ons
grondgebied en onze inwoners betrekking heeft?

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)

Aanpassing BPA Dendermondsesteenweg gevraagd in functie van Europaplein

De alarmbellen gingen al een paar keer klinken voor de omwonenden van het Europaplein. Het BPA
Dendermondsesteenweg biedt de mogelijkheid om lang een L gaande van Lijsterstraat tot de
Vinkstráat op Tsvan het Europaplein bebouwing te creëren.

Toen we de alarmbel zelf luidden op de gemeenteraad van 28 januari ll. bleek dat het Europaplein
deel zou gaan uitmaken van het project "kansenkavels". Nochtans vonden we de naam van het
Europaplein niet terug in het Tussentijds Rapport voor dit jaar betreffende de realisaties van het
MJP, al stelde schepen Maaike Bradt dat de status van het Europaplein niet veranderd was.
Vanuit het college werd nochtans bij monde van burgemeester Eddy Bevers gezegd dat het BPA
moest veranderd worden en dat het met inspraak van de omwonenden zou gebeuren. Nochtans is
al maanden duidelijk dat de omwonenden maar één eis hebben: 'Handen af van het Europaplein!'
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Onze vragen:
Is het college - gelet op de duidelijke eis van de buurtbewoners - bereid werk te maken van de
herziening van het BPA Dendermondsesteenweg om op die manier het Europaplein definitief te
vrijwaren? Zo ja, wanneer zal dit gerealiseerd zijn? Zo nee, waarom wordt geen gehoor gegeven
aan de verzuchting van de omwonenden om deze groene oase in onze gemeente in haar geheel te
bewaren?

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)

Is er plaats voor een energiecoóperatieve in Willebroek?

Ons land en zeker ook Vlaanderen scoort niet goed genoeg wat betreft het aandeel hernieuwbare
energie. Onze gemeente maakt deel van het de Burgemeestersconvenant en heeft dus heel wat
klimaatambitie en daar maakt de omschakeling naar duurzame en hernieuwbare energie deel van
uit. We zien op tal van plaatsen in Vlaanderen dat de gemeente een duurzaam energiebeleid
voert waarbij het met de bevolking de handen in elkaar slaat.

In Ninove is er een project waarbij de inwoners mee kunnen investeren in windmolens.
In Zemst werd met Ecopower en Klimaan een samenwerkingsverband opgestart om te investeren
in zonnepanelen op gemeentelijke infrastructuur.

Bij ons zien we dat'er eindelijk toch ook iets beweegt wat duurzaamheid en energie betreft. Er
waren al de fantastische burgerinitiatieven, maar bovendien tekende de Volkshuisvesting
Willebroek onlangs in op de vennootschap Aster die bij ons op 300-tal sociale woningen
zonnepanelen zal leggen. Sociale huurders betalen dan minder voor hun energie en er wordt een
flinke klimaatbijdrage geleverd. Dat juichen we toe, want eerder lanceerden we al het idee om dit
via een coóperatieve te doen.

Maar toch zijn er nog veel mogelijkheden, want er is bijvoorbeeld in de eerste plaats veel
gemeentelijke infrastructuur met àaken waarop nog kan worden geïnvesteerd.

Onze vragen:
1. Laat het college zich inspireren door de Volkshuisvesting Willebroek en vele andere initiatieven
in Vlaanderen om nog een tandje bij te steken in het realiseren van duurzame energie?
2. Welke initiatieven worden hiertoe ontplooid?
3. Is het college bereid te bekijken welke samenwerkingsverbanden mogelijk zijn om tot een
coóperatieve te komen die inwoners kan laten meewerken aan het klimaatbeleid en het investeren
in duurzame energie? Waarom wel, niet?

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

Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

Eddy Moens
. Voorzitter
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