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Bijeenroeping van de
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Willebroek, vrijdag 15 januari 2021

De voorzitter van de gemeenteraad
nodigt u uit om in zitting te vergaderen
op dinsdag 26 januari 2021 om 20:00.
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w da's
Willebroek Voorstellen van beslissing

Zitting van 26 januari 2OZL

OPENBARE ZITTING

Prtnten vah de ooenbare zittinq

Ondersteu nende d iensten

Centrale administratie

7. Ontslag van een raadslid
Motivering

Voorgeschiedenis

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 7 januari 2019 werd de heerAnthony
Vanoverschelde, voor de Groen fractie, aangesteld als gemeenteraadslid, OCMW raadslid en lid van
de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf van Willebroek.

Feiten en context

Met een mail en brief van 16 december 2O2O laat de heer Anthony Vanoverschelde weten dat hij
zijn ontslag als raadslid aanbiedt.

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur artikel 13
Kiesdecreet van 8 juli 2011

Financiële gevolgen & communicatie

nvt

Besluit:
De raad neemt akte van het ontslag van de heer Anthony Vanoverschelde als raadslid van de
gemeente Willebroek.

2. Verkiesbaarheid - Eedaflegging - Aanstelling van een raadslid
Motivering

Voorgeschiedenis

Heden heeft de gemeenteraad akte genomen van het ontslag van het mandaat van het raadslid
Anthony Vanoverschelde en dient in vervanging te worden voorzien.
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Feiten en context

Het raadslid wiens ontslag is vastgesteld wordt vervangen door de opvolger die wordt aangewezen
overeenkomstig de gemeentekieswet.

Het eerstvolgende in aanmerking komende plaatsvervangende gemeenteraadslid op de lijst
waartoe de heer Anthony Vanoverschelde behoorde is mevrouw Siska Briffa, Hoogstraat 35 te
Willebroek. Zij wenst het mandaat dat vrijkomt niet op te nemen (zie brief in bijlage).

Het tWeede in aanmerking komende plaatsvervangende gemeenteraadslid op de lijst waartoe de
heer Anthony Vanoverschelde behoorde is mevrouw Mina Koukas, E. Rollierstraat 41 te Willebroek.

Zij wenst het mandaat dat vrijkomt op te nemen (zie brief in bijlage).

De verkiezing als opvolgend raadslid van mevrouw Mina Koukas werd goedgekeurd door de Raad
voor Verkiezingsbetwistingen voor de provincie Antwerpen op 10 december 2018.
Mevrouw Mina Koukas beantwoordt nog steeds aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden.

Met het hericht van 15 januari 2021 bevestigde mevrouw Mina Koukas dat. zij haar mandaat wenst
op te nemen.

Juridische grond

Artikel 14 van het decreet lokaal bestuur 22 dqcember 2Ot7.
Artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

Adviezen - argumenten

Mevrouw Mina Koukas zal ook in de raadscommissie zetelen

Marrrnr rrer Minr líar tV>c - nr nnr{arznaV van da nalnnfchriarran : rrrnrrlf r rifnannrliad tnf hat aflannenI'vr v! vrLyvr

van de eed "ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".

Fi nanciële gevolgen & comm unicatie

nvt

Besluit:

De raad besluit :

Artikel 1 :
Na onderzoek van de geloofsbrieven - mevrouw Mina Koukas als raadslid te beëdigen

Artikel 2 :
Mevrouw Mina Koukas zal deel uitmaken van de raadscommissie

3. .Rangorde van de gemeenteraad

Motivering

Voorgeschiedenis

In zitting van ,de gemeenteraad van 26 januari 2021 werd de rangorde van de gemeenteraad -
OCMW raad en Raad van Bestuur AGB vastgesteld naar aanleiding van wijzigingen in de
samenstelling van de raden.

Feiten en context

Door het ontslag van raadslid Anthony Vanoverschelde en de beëdiging van de plaatsvervanger
mevrouw Mina Koukas dient de rangorde te worden aangepast.
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Juridische grond

Decreet lokaal bestuur artikel 13

Fi na nciët e gevol gen & com m u n i catie
nvt

Besluit:
De rangorde van de raadsleden wordt als volgt vastgesteld

Naam en voornaam Hoedanigheid Anciënniteit Stemmen Lijst

1 Meeus Georges raadslid 11.01.1983 44I sp.a

2 De Laet Marc raadslid 0 1 .0 1. 1995 t.293 sp.a

3 Bevers Eddy burgemeester 08.01.2001 3.360 N-VA

4 Reyntiens Griet raadslid 02.0t.2007 1.383 sp.a

5 Spiessens Luc schepen 02.0t.2007 749 N-VA

6 Somers Ronald schepen 02.07.2007 709 N-VA

7 Oner Murat schepen 02.0L.2007 549 CD&V

Eeraerts Kevin raadslid 02.oL.2007 515 N-VA

9 Eeraerts Michel raadslid 02.0L.2007 454 N-VA

10 Bradt Maaike schepen 22.05.2007 861 CD&V

11 Moens Eddy raadslid/voorzitter 27.Or.2009 520 N-VA

t2 Moens Anita raadslid 27.OL.2009 362 sp.a

13 Serrien Thierry raadslid 23.08.2016 435 Groen

L4 Bozyigit Serkan raadslid 07.or.2019 1. 138 sp.a

15 Boeykens Nick raadslid 07.0L.20L9 866 sp.a

16 Lenvain Ilse schepen 07.0r.20t9 729 N-VA

t7 De Maeyer Daniel raadslid 07.o1.2019 573 N-VA

18 Praet Carine raadslid 07.01.2019 525 N-VA

19 De Jonghe Jeroen raadslid 07.or.20L9 505 N-VA

20 Aelbrecht Alain raadslid 07.o1.2079 493 N-VA

2t Cluydts Solange raadslid 07.0L.2019 487 N-VA

22 De Wever Véronique raadslid 07.oL.2019 476 N-VA

23 Anciaux Bavo BCSD voorzitter 07.01.2019 457 Open VLD

24 Carleer Robbe raadslid 07.0L.20L9 373 sp.a

25 Van Santvoort Jeroen raadslid 07.ot.20t9 373 sD.a
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26 Van Dyck Hilde raadslid 07.0r.20L9 363 CD&V

27 Van de Ven Nelleke raadslid 07.ot.20t9 299 Groen

28 Boey Geft raadslid 07.01.2019

2s.ót.zozt

239

189

CD&V

Groen29 Koukas Mina raadslid

4. Notulen vorige vergadering

Besluit:
De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad
van 15 december 2020.

5. Verzoekschrift - August Van Landeghemstraat terug voorzien van
parkeerplaatsen aan de winkels om onze klanten corona veilig te kunnen
laten winkelen

Motivering

Voorgeschiedenis

Op 6 december 2020 heeft de heer Luc Vleminckx via mail een verzoekschrift ingediend met het
verzoek om de August Van Landeghemstraat terug te voorzien van parkeerplaatsen aan de winkels
om de klanten corona veilig te kunnen laten winkelen.
Het verzoekschrift is in bijlage terug te vinden.

Feiten en context

Artikel 39 51 van het huishoudelijk reglementvan de gemeenteraad zegt dat iedere burger het
recht heeft verzoekschriften, getekend door één of meerdere personen, schriftelijk bij de organen
van de gemeente in te dienen

Artikel 40 gl van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zegt dat als het een
verzoekschrift voor de gemeenteraad betreft, de voorzitter van de gemeenteraad het
verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad plaatst, indien het minstens 14
dagen voor deze vergadering werd ontvangen.

Artikel 40 94 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zegt dat het betrokken orgaan
van de gemeente, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd
antwoord aan de verzoeker wordt verstrekt.

Fina nciële gevolgen & communicatie

nvt

Besluit:
Artikel I :
De gemeenteraad neemt kennis van het verzoekschrift "De August Van Landeghemstraat terug
voorzien van parkeerplaatsen aan de winkels om onze klanten corona veilig te kunnen laten
winkelen" en verklaart zich bevoegd om dit onderwerp te behandelen.

Artikel 2 :
De gemeenteraad verklaart het verzoeksch rift ontva n kel ij k.
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Artikel 3 :
De gemeenteraad geeft de indiener van het verzoekschrift de kans om zijn verzoek op de
raadscommissie van 17 februari 2021 toe te lichten.

6. Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het
Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) naar de gemeente Willebroek

Motivering

Voorgeschiedenis

Vlak voor de kerstvakantie besliste het Vlaamse Parlement dat gemeenten zullen'kunnen nagaan of
wie in quarantaine moet zitten, dat ook effectief doet. Ze zullen een aantal gegevens krijgen via
het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het gaat om mensen die besmet zijn, om hoog-
risicocontacten en om mensen die terugkeren uit een rode zone. Of een gemeente inzet op
handhaving, is haar keuze. Van een heksenjacht is geen sprake, het gaat in de eerste plaats om
een zachte aanpak.

Toezicht op ouarantaine via lokale besturen

In het kader van Covid-19, moeten verschillende mensen in quarantaine. Het kan dan gaan om
besmette mensen (isolatie), hoog-risico-contacten of mensen die terugkeren naar België na een
verblijf van minstens 48 uur in een rode zone. Heel wat lokale besturen zetten nu al in op
ondersteuning aan wie thuis moet blijven. Ze kijken of alles goed gaat en ze misschien.hulp nodig
hebben. Nu kunnen ze een stap verder gaan en ook handhaven: om verdere besmetting te
voorkomen, moeten mensen zich immers aan de quarantaine houden. Iedere gemeente kiest zelf
of ze hier wil op inzetten. Het vergt immers ook de inzet van medewerkers en lokale besturen
krijgen hiervoor geen extra financiering

Feiten en context

Wat zijn de belangriike wiizigingen van het preventiedecreet in het kader van de
aua ra nta i neverpl ichti ng en - ha nd havi nq?

Het Vlaamse preventiedecreet geeft arts-ambtenaren van Zorg en Gezondheid het mandaat om
een bevel tot isolatie of quarantaine op te leggen aan patiënten en risicovolle contacten. Dit wordt
in principe alleen gebruikt na overleg met betrokkene en zijh huisarts en met de mogelijkheid tot
beroep.

Het Vlaamse preventiedecreet voorziet in een informatie-uitwisseling met de lokale besturen van
de gegevens van de personen die in verplichte quarantaine moeten met het oog op de controle en
de handhaving van de verplichte quarantaine. Hierdoor krijgen de lokale besturen de tools in
handen om deze controle en handhaving ook efficiënt te kunnen uitvoeren.

Noodzakelijke stappen om gegevensoverdracht mogelijk te maken

Om de gegevensoverdracht in het kader van het preventiedecreet mogelijk te maken moet het
lokale bestuur een protocol afsluiten met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Als lokaal bestuur dien je de verantwoordelijke van de verwerking aan te duiden. Dit is de persoon
die de gegevens zal ontvangen. Per gemeente is er slechts één persoon aan wie de gegevens zullen
worden overgemaakt. Deze persoon kan vervolgens, overeenkomstig de bepalingen van het
protocol, de informatie overmaken aan de diensten/personen die zullen instaan voor de effectieve
controle en handhaving van de quarantaineverplichtingen.

Gelet op de bevoegdheid bestuurlijke politie van de burgemeester alsook gelet op de gevoeligheid
van de gegevens gaat de Vlaamse overheid ervan uit dat de burgemeester van de gemeente wordt
aangeduid als verantwoordelijke van de verwerking en de gegevens dus aan hem/haar worden
bezorgd.
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Vooroestelde procedure van opvolg i ng

Wat de procedure van controle en handhaving betreft stellen we navolgende stappen voor:

STAP 1 : Telefonische controle door contact-tracing
o Indien dit niet lukt over naar STAP 2
o Indien onmiddellijk manifeste problemen te vrezen zijn over naar STAP 3

STAP 2 : Plaatsbezoek door contact-tracing
o Indien dit niet lukt over naar STAP 3

STAP 3 : Controle door politie
o Via bespreking in de CRISISCEL (kan kort Ad Hoc)
o Indien dit niet wordt gerespecteerd over naar STAP 4 zo nodig

STAP 4 handhaving door politie

In de CRISISCEL kan ook afgesproken worden sneller naar STAP 3 of STAP 4 te gaan mits akkoord
KC

Juridische grond

Het Vlaams Parlement keurde op t6/I2/2O20 het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet
van 21 november 2003 over het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei
2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19
nnad Hier rrindt r hÊt nrêvênticdcrrecf

Het Vlaams Parlement keurde op O8/0t12021 het besluit tot uitvoering van het decreet tot
wijziging van het decreet van 21 november 2003 over het preventieve gezondheidsbeleid en van
het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het
kader van COVID-19 goed.

Adviezen - argumenten

Gunstig advies van DPO op 72/L/202t

Financiële gevolgen & communicatie

Geen

Besluit:
De gemeenteraad besluit goedkeuring te hechten aan het protocol voor de elektronische
mededeling van persoonsgegevens van het agentschap zorg en gezondheid (AZG) naar de
gemeente Willebroek in het kader van het doorgeven van persoonsgegevens conform artikel 3411
van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid.

Bouwen en wonen

IVA Innova

7. Aankoop percelen aanleg Speelbos Brielen te Tisselt
Motivering

Voorgeschiedenis

In het kader van haar missie voert het IVA INNOVA een actief aankoopbeleid ten aanzien van
strategisch gelegen of verouderd vastgoed dit ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid.

In het meerjarenplan is onder de actie AC000004 "Inrichting Publieke Ruimte" het project
"Speelbossen" opgenomen.

Voor de grondverwerving werden nodige fondsen voorzien onder Actie AC 00004 - MJP000012

a

a

a
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Bij de opmaak van het meerjarenplan en specifiek voor het project "speelbossen" werd door het
IVA INNOVA naar mogelijke grondpercelen gezocht waarvan de ligging en bestemming
beantwoorden aan de verwachtingen en voorwaarden bij de realisatie van een Speelbos.

Voor de deelgemeente Tisselt werd een cluster geselecteerd gelegen langs Brielen.
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Deze geselecteerde cluster is volgens het Gewestplan Mechelen gelegen in de bestemmingszone
"Recreatiegebied".

Feiten en context

Bij een eerste vrijblijvende onderzoek naar de grondeigenaars van de "geselecteerde clustef werd
het IVA gecontacteerd door de heren Leon en Wilfried Verbruggen, beide erfgenamen uit de
nalatenschap van de heer Jan Verbruggen.

De heren Leon en Wilfried Verbruggen verklaarden zich akkoord met de principiële verkoop van de
percelen gelegen te Tisselt 5de afdeling sectie B nrs. 47tlKen 465/8.

Voornoemde percelen zijn gelàgen op het Gewestplan Mechelen gelegen in het bestemmingsgebied
"Recreatie" en worden ontsloten via Brielen.

Gelet op de ligging, reêle configuratie en bestemming van voornoemde percelen is de aankoop
noodzakelijk teneinde het project "speelbos" MJP000012 te realiseren.
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Juridische grond

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2Ot7, gewijzigd.

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van22 december 2OlT,inzonderheid art.4t,51, 110.

Adviezen - argumenten
í1rrarrrraaanr{a rll} rla rrarrrranrina rrln r{a araaAaaraalan aalaaan fa Ticcal} Elrialan qde r€rlalina caafiavYvr Yvgvvr rvv vsr v9 Yvr rYvr Y rr rv Yqr r vv vr vr rvlJvr lvrvr r vlrvyvr r LL r srvgrrr ry Jvvlrv
Bnrs.47L/K en 465/8 noodzakelijk is voorde realisatie van het project"Speelbos", een onderdeel
van de actie AC000004.

Aansluitende op het voorstel tot aankoop van voormelde percelen werd in overleg met de
grondeigenaars de heer Wilfried Verbruggen en de heer Leon Verbruggen opdracht gegeven aan
het Landmeetkundig studie- en expertisebureau BVBA Jan Foqué, Bezelaerstraat 128 te Willebroek
tot opmaak van een schattingsverslag.

Op basis van voormeld schattingsverslag d.d.t8/1L/2020 werd een schriftelijk aanbod-
verkoopbelofte overgemaakt aan de grondeigenaars de heer Wilfried Verbruggen en de heer Leon
Verbruggen

Gelet op het feit dat de heer Leon Verbruggen wonende Ruiterweg 120 te 1780 Wemmel en de
heer Wilfried Verbruggen wonende Ster 34 tê 2540 Hove, beiden akkoord gaan met het
schriftelijke aanbod tot verkoop van hun eigendom gelegen te Tisselt Brielen 5de afdeling sectie B
nrs.47L/K en 465/8 met een oppervlakte van 1.653m2 tegen de som van € 26.500,00 en hiervoor
een verkoopbelofte hebben ondertekend.

Voorgesteld wordt om de percelen gelegen te Tisselt Brielen 5de afdeling sectie B nrs.477/K en
465/8 met een oppervlakte van 1.653m2 aan te kopen, dit tegen de som van € 26.500,00

Fi nanciële gevolgen & communicatie

De vergoeding van de grondverwerving wordt bepaald op € 26.500,00

Deze vergoeding wordt voorzien in de investering:

MJP OOOO12, AC OOOOO4, AR 2200007.

Visum:0 nee 0 ja Visumnummer: Dienstjaar: 2O2l

Nr. MJP : 000012 ARK: [VulArk in] Code beleidsveld: Vul code in
Actie: AC000004 Bedrag : € 26.500,00
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Besluit:
De raad besluit

Artikel 1

goedkeuring te verlenen aan de aankoop van de percelen grond gelegen te Tisselt Brielen 5de
afdeling sectie B nrs. 47t/K en 465/8 met een totale oppervlakte van 1.653 mz in eigendom van
de heer Leon Verbruggen wonende Ruiterweg 120 te 1780 Wemmel en de heer Wilfried
Verbruggen wonende Ster 34 te 2540 Hove, dit tegen de som van € 26.500,00;

Artikel 2
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en
uitvoering van het dossier en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend schepen voor de
gemeente zal optreden bij het verlijden der akte.

Leven en reizen

Sportdienst

8, Goedkeuring budget 2027 projectvereniging WIKA
Motivering

Voorgeschiedenis

Op 30 januari 2003 werd door de gemeenten Kapelle-op-den Bos en Willebroek een
projectverenging WIKA opgericht om de optimalisatie te verzekeren van de exploitatie van het
zwembad De Druppelteen, gelegen te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Marktplein 27.
Het budget wordt jaarlijks voorgelegd aan de gemeenteraden van beide participerende gemeenten
Op de gemeenteraad van 23 september 2008 werd de verlenging van de projectvereniging WIKA
met ingang van 1 januari 2OO9, voor een periode van 6 jaar, goedgekeurd.
Op de gemeenteraad van 16 december2OL4 werd de verlenging van de projectvereniging met
ingang van 1 januari 2015, voor een periode van 5 jaar, goedgekeurd.
Op de gemeenteraad van 26 november 2019 werd de verlenging van de projectvereniging met
ingang van 1 januari 2020, voor een perioile van 6 jaar (tot en met3UL2/2O25), goedgekeurd.
Op de gemeenteraad van 26 november 2019 werd beslist om jaarlijks in het budget een niet-
indexeerbaar bedrag van € 198.000,00 te voorzien als bijdrage in de exploitatiekosten van het
zwembad De Druppelteen voor een periode van 6 jaar (tot en met 3I/L2/2O25).

Feiten en context

In de statutaire bepalingen (inzonderheid artikel 4) staat vermeld dat beide deelnemende
gemeenten zich verbinden om jaarlijks de nodige budgettaire kredieten te voorzien, die moeten
toelaten om, via dotaties, de personeels- en werkingskosten van de projectvereniging te dekken
Op L/L2/2020 werd bijgevoegd budget 2020 goedgekeurd door de raad van bestuur van de
projectverenig ing WIKA.

Juridische grond

Artikel 401, derde lid van het decreet van Lokaal Bestuur van22december 2017 (gewijzigd op
L8/12/2018).
De statuten van de projectvereniging, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van26 november
2002 en gewijzigd in de gemeenteraadszitting van 26 november 2OL9.

Fi nanciële gevolgen & communicatie

Visum: 0 nee 0 ja Visumnummer: Dienstjaar = 2021

Nr. MJP: 000459 ARK: 6580000 Code beleidsveld: 0740
Actie: 000104 Bedrag : € 198.000
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Besluit:

X[Z::.*teraad besluit het budget dienstjaar 2021 van de projectvereniging WIKA, zoals het op
I/12/2020 voorlopig werd vastgesteld door de raad van bestuur, goed te keuren.

Artikel 2
Het college legt hiervoor eerr bedrag van € 198.000,00 vast op AC 0OO1O4-2O2L/658OOOO/W/0740/

Cultuurdienst

9. Intentieverklaring partner Geopark Schelde Delta

Motivering

Voorgeschiedenis

Een UNESCO Global Geopark is een samenhangend gebied van sites en landschappen van unieke
internationale betekenis dat beheerd wordt in een concept van bescherming, educatie en duurzame
ontwikkeling. Op dit moment zijn er 161 UNESCO Global Geoparks in 44 landen. In België heeft de
calestienne van de Famenne Ardenne (oa grotten van Han) een Geopark status verkregen. In
Nederland is de Hondsrug (provincie Drenthe) erkend als Geopark.

Het Geopark toont zich via de ontsluiting van sites, dus niet de hele regio op zich. De focus ligt op
geologie en geomorfologie. Het houdt geen bijkomende bescherming van een gebied in, al moeten
de 40 belangrijkstc acositcs dic lcidcn tot hct kcurmcrk wcl al ccn vorm van bcstaandc
bescherming kennen. We denken hierbij dan aan bijvoorbeeld Natura2000, VEN of beschermd
erfgoed. Dit moet Unesco verzekeren dat de unieke geologie of cultuurhistorie niet morgen zomaar
zal verdwijnen.
Voor de dagelijkse werking van het Geopark komen echter heel wat meer sites in aanmerking,
zowel omwille van hun landschappelijk of cultuurhistorisch belang. Het is niet de bedoeling te
concurreren met bestaande lnltlatleven, maar net een kwaliteitslabel (te vergelijken met een
Michelinster) toe te voegen en de internationale uitstraling te vergroten.

Feiten en context

Het Geopark Schelde Delta legt de verbinding tussen geologie, natuLlr, landschap en een rijke
cultuurhistorie, waardoor het verhaal van het gebied inzichtelijk, toegankelijk en beleefbaar wordt
gemaakt.

Het centrale thema van Geopark Schelde Delta is de Schelde en haar voorlopers en hun invloed op
ons huidige landschap. Het projectgebied omvat het noorden van Oost-Vlaanderen (boven de
Schelde maar ook het noordelijke Meetjesland), het westen van Antwerpen en Noord-Brabant en
het volledige grondgebied van Zeeland. Voor Antwerpen gaat het concreet om de gemeenten
Kapellen, Kalmthout, Stabroek, Essen, Willebroek, Bornem, Niel, Schelle, Hemiksem, Boom,
Rumst, Zwijndrecht en Sint-Amands Puurs.
Het Vlaams-Nederlandse Geopark Schelde Delta is vanwege zijn ligging altijd een natuurlijk
dynamisch gebied geweest, waar de interactie tussen mens en geologie het hedendaagse
landschap heeft gevormd. De rivier de Schelde met haar estuaria vormt de blauwe draad door het
gebied. De mariene en fluviatiele invloeden hebben gezorgd voor de geologische basis, die een
afwisseling is van grote hoeveelheden zand- en kleilagen. Kleilagen zoals de Boomse klei waarvan
de ontginning mee het huidige landschap heeft bepaald. De ondergrond komt tot zichtbare uiting
als reliëf bij de Brabantse Wal en de cuestafronten van Vlaanderen. De landschapsvormende
processen hebben tot verdwenen rivierlopen, veengroei, schorren, stuifzandduinen en dergelijke
fenomenen geleid, die vandaag de dag het uitzicht bepalen.

Willebroek behoort tot het ruime projectgebied.
Sites binnen Willebroek die potentieel hebben zijn bijvoorbeeld Het Broek en het Willebroeks
gedeelte van het erfgoedlandschap Zennegat-Battenbroek. Ook andere sites kunnen mee
opgenomen worden. Het Geopark toont zich via de ontsluiting va'n sites, dus niet de hele
projectgebied op zich. Het houdt geen bijkomende bescherming van een gebied in.

10114



Dit project is nog in de opstartfase, maar het doel is om tot een kandidaatstelling te komen van het
GeoparkSchelde Delta voor het behalen van een Unesco-label. Een eerste ondertekening van de
intentieverklaring vond plaats in 2019 waarbij een 60-tal gemeenten en organisaties deze
ondertekend hebben. Het Ís de bedoeling om extra partners bij dit project te betrekken, daarom
de vraag om de intentieverklaring mee te willen ondertekenen op 25 november 2O2O.

Erzijn geen financiële middelen verbonden aan de ondertekening. Maarde samenwerking, het
keurmerk en label kunnen het toensfisch potentieel van de regio versterken.En naar de toekomst
toe, kunnen hier mogelijk middelen aan verbonden zijn.

Juridische grond

MJP 2020-25

Adviezen - argumenten

Er zijn geen financiële middelen verbonden aan de ondertekening. Maar de samenwerking, het
keurmerk en label kunnen het toersfisch potentieel van de regio versterken. En naar de toekomst
toe, kunnen hier mogelijk middelen aan verbonden zijn.
Zeker op toeristiscfr vtat< kan dit een meerwaarde bieáen aangezien ertoch een aantal grotere
partners bij zitten en we zo wel mee kunnen profiteren van een grotere communicatie zeker wat
betreft het erfgoedlandschap van Willebroek waar het element water een van onze belangrijkste
troeven is

Financiële gevolgen & comm unicatie
nvt

Besluit:
De gemeenteraad ngemt kennis van het voorstel om partner te worden van het Geopark Schelde
Delta en gaat akkoord om de intentieverklaring mee te ondertekenen.

Bibliotheek

7 O, Leesbevo rde ri ng sp rog ra m ma Boe ksta rt
Motivering

Voorgeschiedenis

Iedereen Leest vzw is een ieferentieorganÍsatie die met haar vakbibliotheek zowel informatie en
documentatie omtrent jeugdcultuur als leesbevordering aanbiedt. Iedereen Leest coórdineert
verschillende leesbevorderingsprogramma's, -initiatieven en -campagnes en wil hierbij haar
partners in cultuur, onderwijs en welzijn inspireren, verbinden en faciliteren.

Voor de uitvoering van de vooropgestelde acties rond leesbevordering werkt Iedereen Leest
beleidsmatig samen met tal van organisaties.

Voor Boekstart voorziet ledereen Leest een structurele samenwerking tussen Kind en Gezin en de
openbare bibliotheken.

. Boekstart: leesbevorderingsprogramma voor de allerkleinste kinderen vanaf O jaar. Met
als doel: 'Elk kind dat in Vlaanderen geboren wordt zo vroeg mogelijk in aanraking te
brengen met boeken en voorlezen'(Bron: Aanvullende nota bij het actieplan:
leesbevordering 2.0., BoekenOverleg 2020). Hierbij is een vroege kennismaking met de
bibliotheek van op jonge leeftijd van essentieel belang.

Feiten en context
. Boekstart

11114



Boekstart wil zoveel mogelijk ouders-met kleine kinderen aanmoedigen om zo vroeg mogelijk
boeken te lezen en te ontdekken. Op die manier wordt niet enkel de taalontwikkeling van het kind
bevordert, maar eveneens het leesplezier. Vroeg starten met voorlezen en lezen ondersteunt en
stimuleert de leesbevordering, leesmotivatie en de'kwaliteitstijd'. Het is aangetoond dat het effect
van vroeg starten met'samen kijken in boekjes'en 'samen praten'een positieve impact heeft op
lange termijn. De voorschoolse investering heeft een gunstige invloed op geletterdheid en
schoolprestaties van het kind,

'Leesvaardigheid is een fundament van een geletterde samenleving. Een economisch bloeiende,
gezonde, creatieve, welvarende en democratische samenleving heeft alle baat bij (kritisch)
geletterde, lees- en taatvaardige burgers. Goed en graag kunnen lezen stelt burgers in staat om
actief deel te nemen aan het culturele, sociale, politieke, economische en digitale leven. Lezen
emancipeert en voedt het cultureel en maatschappelijk bewustzijn. Lezen heeft een bewezen effect
op hetwelzijn en de (geestelijke) gezondheid van mensen'(Bron: Actieplan leesbevordering2.O.,
Boe ke nOverleg 20 L9 -2024).

Hierbij is een samenwerking tussen de bibliotheek, het consultatieburead van Kind en Gezin,
kinderopvanginitiatieven en andere lokale partners van essentieel belang om een geïntegreerd,
gevarieerd, stimulerend, duurzaam, en inclusief taal- en leesbeleid te voeren. Dit om te werken
aan de vroege taalontwikkeling en geletterdheid van het kind, rekening houdend met het bereiken
van alle groepen in de samenleving. We engageren ons hierbij om 'ook de groepen te bereiken die
omwille van hun socio-economische, culturele'achtergrond of omwille van (fvsieke/mentale)
beperkingen drempels ervaren en een verhoogd risico op uitsluiting hebben' (Bron: Actieplan
leesbevordering 2.0., BoekenOverleg 2OL9-2O24)

'Met Boekstart willen we de deskundigheid met betrekking tot interactief voorlezen en een
stimulerend taal- en leesklimaat voor baby's en peuters te verhogen bij professionals en
vrijwilligers' (Bron : Iêdêrêên Leest).

Door een constructieve en productieve samenwerking te organiseren tussen de bibliotheek, het
consultatiebureau van Kind en Gezin, kinderopvanginitiatieven en andere lokale partners kan
expertise, kennis en ervaringen van binnen en buiten de boeken- en letterensector gedeeld,
versterkt en ingezet worden. Hiernaast kan beroep gedaan worden op de kwaliteitsvolle vormingen
en trainingen rond leesbevordering of leesbegeleiding die Iedereen Leest aanbiedt.

a Boekstartpakketten

Boekstart voorziet twee pakketten, waarmee we alle ouders van jonge kinderen willen informeren,
stimuleren en ondersteunen in het taal- en leesklimaat en leesplezier van hun baby en kind. Het
eerste'Babypakket'ontvangen ouders wanneer ze met hun baby van zes maanden naar het
consultatiebureau van Kind en Gezin gaan. Hierin zit informatie met betrekking tot het voorlezen
voor baby's, leesfases van het kind, informatie over de bibliotheek en een eerste voelboekje. Het
tweede'peuterpakket' kunnen ouders samen met hun kind van 15 maanden afhalen in de
bibliotheek. Deze bevat twee kartonnen boeken en informatie over de taalontwikkeling van peuters
en hoe je aan de hand van boeken hier op kan inspelen en hun leefwereld kan vergroten.

a Boekstart in de bibliotheek

Als bibliotheek wensen wij een plaats voor ontspanning, ontmoeting, cultuur, informatie, gelijke
kansen,... te zijn voor iedere bezoeker, dus ook voor de allerkleinsten. We willen de weg naar de
bibliotheek, haar diensten en aanbod, zichtbaar maken en drempels tot een bezoek verlagen.

Dit door: het huidig aanbod uit te breiden, het creëren van een prikkelende baby- en
peutervriendelijke leesomgeving, de verdeling van de boekstartpakketjes (in samenwerking met
het consultatiebureau van Kind en Gezin), het verspreiden van de Boekstart-boodschap (in
samenwerking met verschillende lokale partners).

Tevens zal er jaarlijks een Boekstart-dag worden georganiseerd, waarbij de bibliotheek helemaal in
het teken staat van baby's en jongere kinderen (in 2019 organiseerden 113 openbare bibliotheken
in Vlaanderen de Boekstart-dag).
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Het boekstartprogramma brengt de publiekswerking van de bibliotheek voor ouders met jonge
kinderen onder de aandacht en laat ouders kennis maken met de brede dienstverlening van de
bibliotheek.

De verdeling van de boekstartpakketten zal plaatsvinden vanaf maart en de lancering in de bib
gaat door op zaterdag 22 mei tijdens de Boekstart-dag.

Communicatie en persmoment vriordt verder besproken met dienst Communicatie. Door Iedereen
Leest wordt er gratis promo- en communicatiemateriaal voorzien.

Voor het Boekstart-engagement wordt er een 4 jarige overeenkomst afgesloten tussen de
gemeente Willebroek en Iedereen Leest:
Bijlage A : instapvoorwaarden
Bijlage B : simulatie aankoop boekenpakketten

Juridische grond

Meerjarenplan 2020-2025, gemeente Willebroek, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17
december 2019

r Actieplan 000025, Actie000110 : Via de werking van onze bibliotheek willen we
verschillende soorten fysieke en digitale informatie- en cultuurdragers ter beschikking
stellen en toegankelijk maken voor al onze inwoners.
Actieplan 000026, Actie000114 : Een gevarieerd aanbod voor kinderen en jongeren dat
kwalitatief en duurzaam toegankelijk is voor alle jonge Willebroekenaars.

Adviezen - argumenten
.Gelet op de acties omschreven in het'Actieplan Leesbevordering 2.0.2OIg-2024'van het
BoekenOverleg en de bijhorende aanvullende nota opgesteld in 2020.
Gelet op dat het Boekstartprogramma het lezen bevorderd en de taalontwikkeling stimuleert.
Gelet op het toegankelijk maken van vrijetijdsactiviteiteten en een aanbod dat voor alle
Wi llebroekenaars toegankelijk is.

'Gelet op de doelstelling dat de bibliotheek een plaats moet zijn voor ontmoeting met een inclusief
beleid, zonder drempels.
Gelet op een prgductieve, open en dienstverlenende samenwerking tussen de bibliotheek,
kinderopvanginitiatieven, het consultatiebureau van Kind en Gezin en andere lokale partners, om
samen een stimulerend taal- en leesbeleid te voeren
Gelet op dat de werking, de dienstverlening, de activiteiten en de collectie van de bib meer in de
kijker wordt geplaatst.

Financiële gevolgen & comm unicatie

Voor Boekstart zijn er jaarlijks budgetten voorzien in het Meerjarenplan 2O2O - 2025

Jaarlijkse bijd rage overeenkomst :

Voor de simulatie van het aantal pakketten werd gekeken naar het geboortecijfer 2019. Het aantal
kan per jaar hierdoor licht afwijken.

. Babypakket:

Doel: 80o/o van de kinderen bereiken
Totaal 260 babypakketten per jaar. Er worden 260 tot 290 babypakketten gefinancierd door de
Vlaamse Overheid.

. Peuterpakket:

Doel: 5Oo/o van de kinderen bereiken
Totaal: 140 peuterpakketten per jaar: 140 x €11 = €1540

In het meerjarenplan 2O2D-2025 is hiervoor jaarlijks een budget voorzien op
. AC 000110 / MJP00055O / O7O3 / 6L49OOO
. AC 000110 / MJP000567 / O7O3 / 6747000
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Besluit:
De gemeenteraad beslist om het leesbevorderingsprogramma Boekstart van Iedereen Leest door
de bibliotheek af te laten nemen
De gemeenteraad neemt kennis van de financiële gevolgen.
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