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Besluitenl ijst gemeenteraad van 23 februara 2o^21

OPENBARE ZITTING

Ondersteunende diensten

Centrale administratie

7. Notulen vorige vergadering

Besluit:
De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 26
januari 2021.

2, Huur en inrichting locatie Vaccinatiecedtrum Willehroek Overeenkomst

Besluit:
De gemeenteraad besluit

Artikel 1:
om de opdracht'inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum Willebroek in samenwerking met AED te
realiseren in het magazijn AED.

Artikel 2:
de hieraan verbonden uitgaven als dwingend en onvoorzien te beschouwen, waarbij het geringste uitstel
onbetwistbare schade kan berokkenen.

Artikel 3:
neemt kennis van de maximale totale vaste kosten voor de huur en inrichting van het vaccinatiecentrum:
136.000,00 €, exclusief BTW . (56.000€ huur tot eind augustus en 20.000€ per vaccinatielijn)

Artikel 4:
stelt vast dat deze uitgave niet voorzien is in het meerjarenplan 2020-2025 en beslist tot opname ervan
in de aanpassing meerjarenplan 2020-2025.

Artikel 5:
neemt akte van de financiering vanuit de Vlaamse regering voor een totaal van 262.200€

Artikel 6:
neemt kennis van het feit dat alle andere kosten (personeel, vrijwilligers, ...) verbonden aan het
vaccinatiecentrum nog in detail moeten uitgewerkt wórden op basis van de noodzakelijke operationele
invulling conform het draaiboek en op basis van de gestelde noden en verwachtingen (nog nader te
bepalen). De gemeente kan met eigen personeel of vrijwilligers werken of beroep doen.op professionele
stewards.

Artikel 6:
Keurt de samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomst met AED inzake het vaccinatiecentrum goed.



3. Kennisname Thema-audit Standgelden: bepaling, inning en boekhoudkundige
opvolging

Besluit:
De gemeenteraad neemt akte van de thema-audit Standgelden: bepaling, inning en boekhoudkundige
opvolging,

4. Overeenkomst onderwijsinfrastructuur GO!

Besluit:
De gemeenteraad besluit :

Artikel 1:
Overeenkomst betreffende de regeling voor het beëindigen van de bestaande concessieovereenkomst
'BSGO Willebroek'goed te keuren.

Artikel2:
De overeenkomst gebruiksrecht goed te keuren m.b.t. het pand Kerkstraat 1A

Financiën

5. Belasting op inname openbaar domein

Besluit:
Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit
Met ingang van 1 maart 2O2L en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een belasting
geheven op elke inname openbaar domein op het grondgebied van de gemeente Willebroek.

Artlkel 2: Definities
Onder een'inname openbaar domein'wordt verstaan elke bezetting van het openbaar domein dewelke
het openbare karakter en daarbij horend het normale gebruik van het openbaar domein tijdelijk
verhindert of beperkt.
Hieronder wordt onder meer verstaan (niet limitatieve lijst): het plaatsen van parkeerverbod, stelling,
container, verhuiswagen met lift, kraan/hoogtewerker, werfzone,... op het openbaar domein.
Uitgesloten worden bezettingen van het openbaar domein met een permanent en/of repetitief karakter:
terrassen, verkoopwa ren, fietsen rekken, recla mepa nelen en dergel ijke.

Artiket 3: Berekeningsgrondstag en tarieven
De belasting op de inname openbaar domein bedraaEt € 0,25 per ingenomen m2 en per dag met een
minimum van:

€ 30,00 voor elke vergunning aangevraagd uiterlijk 5 werkdagen voor het begin van de inname
openbaar domein;

€ 60,00 voor elke vergunning aangevraagd minder dan 5 werkdagen maar uiterlijk 3 werkdagen
voor het begin van de inname openbaar domein;

€ 120,00 voor elke vergunning aangevraagd minder dan 3 werkdagen voor het begin van de
inname openbaar domein.

De belastbare innames openbaar domein op de grenslijn tussen twee gemeenten worden alleen belast
voor het gedeelte dat zich bevindt op het grondgebied van de gemeente Willebroek.

Artikel4: Vergunning
Voor de inname openbaar domein is een vergunning vereist dewelke wordt afgeleverd door het college
van burgemeester en schepenen of diens afgevaardigde.
Deze vergunning bepaalt de voorwaarden waaraan de inname openbaar domein dient te voldoen.



Arti kel 5 : Belasting pl ichtige
De belasting is veischuldigd door diegene die de vergunning tot inname openbaar domein heeft
aangevraagd en vanaf het moment dat de vergunning wordt afgeleverd, ongeacht of de inname openbaar
domein al dan niet plaatsvindt.

Artikel 6: Sancties
v";;Í"t g"birir. ár de inname van het openbaar domein zonder vergunning of indien de
vergunningsvoorwaarden niet worden nageleefd, wordt een tarief van 250 euro aangerekend
(administratieve boete). Bij herhaling binnen hetzelfde kalenderjaar wordt dit boetebedrag verdubbeld
tot 500 euro. Ook bij elke verdere herhaling binnen hetzelfde kalenderjaar wordt dit verdubbelde
boetebedrag van 500 euro gehanteerd.

Deze sanctionering is cumulatief ten overstaan van de belasting vermeld onder artikel 3.

Artikel 7 : Vrijstellingen
Vrijstelling van belasting is voorzien:

a) Voor elke inname openbaar domein in opdracht van de gemeente Willebroek;
b) Voor elke inname openbaar domein in opdracht van andere overheden;
c) Voor elke inname openbaar domein in opdracht van nutsbedrijven;
d) Voor elke inname openbaar domein in opdracht van de scholen gehuisvest op het grondgebied

van de gemeente Willebroek;
e) Voor elke inname openbaar domein in opdracht van het Centraal Kerkbestuur Willebroek of diens

rechtsopvolger;
f) Voor elke inname openbaar domein in opdracht van een sociale huisvestingsmaatschappij met

maatschappelijke zetel te Willebroek of diens rechtsopvolger;
g) Voor evenementen goedgekeurd door de gemeente Willebroek, met inbegrip van buurtfeesten en

speelstraten i
h) Voor het plaatsen van parkeerverbod in functie van een huwelijk, beperkt tot 5 parkeerplaatsen.

Artikel 8: Kwijtschelding
De belasting kan eveneens worden kwijtgescholden op vraag van de vergunninghouder wanneer deze
uiterlijk 1 werkdag voorafgaand aan de start van de vergunde inname openbaar domein de gemeente
Willebroek schriftelijk in kennis stelt van het niet doorgaan van de vergunde inname openbaar domein
Er zal in voorkomend geval wel nog een forfaitair bedrag van € 15,00 worden aangerekend.

Artikel 9: Wijze van invordering
Bij gebrek aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd
Het kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste 30 juni van het jaar dat volgt op het
aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen.

#i!t:,i,:"i"#'l::iii'":rt"lrins van de betastins evenats de reserins van de seschiren ter zake sebeurr
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 1 1 : Bekendmaking
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal
bestuur van 22 december 20L7 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van.het Decreet over het lokaal bestuur van22 december 2077 en latere
wijzigingen.



Bouwen en wonen

Lokale economie

6. Subsidiereglement begeleidingstraiect ondernemers

Besluit:
De gemeenteraad besluit:

Artikel 1:
Het gemeentelijk subsidiereglement begeleidingstraject ondernemers in bijlage (bijlage 1) en het
bijhorende aanvraagformulier (bijlage 2) goed te keuren.

Openbare werken

7. Reglement lnname gemeentelijk openbaar domein

Besluit:
De gemeenteraad besluit:

Artikel 1

Goedkeuring te hechten aan het nieuw'Reglement op inname van het gemeentelijk openbaar domein';

Artikel 2
Artikel 6'sancties'uit het Belastingsreglement op inname openbaar domein van 17 december 2019 te
vervangen als volgt:

De inname openbaar domein wordt bijkomend gesanctioneerd aan de hand van de GAS-regelgeving
wanneer de inname reeds plaatsvindt alvorens voor betreffende inname een vergunning werd
aangevraagd en afgeleverd. Deze sanctionering is cumulatief ten overstaan van de belasting vermeld
onder artikel 3.

wordt vervangen door:

Voor het gebruik of de inname van het openbaar domein zonder vergunning of indien de
vergu,nningsvoorwaarden niet worden nageleefd, wordt een tarief van 250 euro aangerekend
(administratieve boete), Bij herhaling binnen hetzetfde katenderjaar wordt dit boetebedrag verdubbeld
tot 500 euro. Ook bij elke verdere herhaling binnen hetzelfde kalenderjaar wordt dit verdubbelde
boetebedrag van 500 euro gehanteerd. Deze sanctionering is cumulatief ten overstaan van de belasting
vermeld onder artikel 3.

Artikel 3
Onderhavig reglement bekend te maken overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal
bestuur van 22 december 2Ot7 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2O77 en latere
wijzigingen.



Omgeving

8. Samensfelling GECORO - maatschappelijke geledingen - oproep kandidaten

Besluit:
De gemeenteraad besluit:

Artiket 1

over.te gaan tot de oproep naar kandidaten voor de samenstelling van een nieuwe Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening - GECORO;

Artikel 2
het aantal leden van deze commissie gelijk te stellen aan 9

Artikel 3
het aantal maatschappelijke geledingen te bepalen op 5, namelijk:

de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door een milieu- en natuurvereniging; en
de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door een vereniging van werkgevers of
zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers; en
de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door een vereniging van landbouwers;
en
de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door een vereniging van handelaars; en
de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door een vereniging van werknemers.

9. RUP 9 Broek de Naeyer - voorlopige vaststelling

Besluit:
Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de plenaire vergadering (dd. L7/12/2018);

Artikel 2
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de geformuleerde watertoets en waterparagraaf

Artikel 3 .

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de plan-MER screening procedurestappen en resultaten.

Artikel 4:
De gemeenteraad stelt het voorliggende ontwerp RUP 9'Broek de Naeyer', bestaande uit de
toelichtingsnota, de stedenbouwkundige voorschriften, het plan bestaande toestand, het plan juridische
,toestand en het verordenend grafisch plan, voorlopig vast.

Artikel 5:
De gemeenteraad neemt akte dat het openbaar onderzoek zal lopen van 10 maart 2021 tot en met I mei
202t. Op volgende momenten wordt een participatiemoment georganiseerd:
le participatiemoment maandag 29/O3/202I: 9u -12u en 2e participatiemoment donderdag O8/04/202L:
16u-19u30.

Artikel 6:
De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het organiseren
van het openbaar onderzoek confórm de VCRO.

a
b

c.

d
e,



Mobiliteit

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

Besluit:
Artiket 1:
De gemeenteraad neemt akte van de bijsturing van de tijdelijke COVID-19 verkeersmaatregelen in de
August Van Landeghemstraat waarvoor het college beslissingsbevoegdheid heeft in uitvoering van het
delegatiebesluit voor de opmaak van de aanvullende verkeersreglementen - besluit GR d.d. 25 januari
2011.

IVA Innova

77. Aankoop woning Mechelsesteenweg 742

Besluit:
De gemeenteraad besluit

Artikel 1

goedkeuring te verlenen aan de aankoop van woning gelegen te Blaasveld Mechelsesteenweg L42, 4de
afdeling sectie B nr.206/2/6 oppervlakte ván 305 mz, eigendom van mevrouw Josephina Robyn wonende
Westzavelland 42 te Willebroek, dit tegen de som van € 265.000,00;

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.

Welzijn

Integrale veiligheid

72, PMD - Wijziging algemene bestuurliike politieverordening

Besluit:
Artiket 1

De gemeenteraad voert volgende aanpassingen door aan de Algemene Bestuurlijke Politieverordening:

Artikel 35/1

Huidige bepaling: "(...) plasticflessen, metalenverpakking en drankkartons, hierna PMD-afval genaamd:
alle verpakkingsafval van verbruikbare producten, bestemd voor de normale werking van huishoudens
dat, wat plasticverpakking betreft, beantwoordt aan volgende modaliteiten: HDPE-, PET- en PVC flessen,
-flacons en -bidons met een totaal inhoudsvermogen van maximum 8 liter, met uitzondering van
plasticverpakking voor : pesticiden, herbiciden en onkruidverdelgers, olie en azijn, verfproducten,
medicijnen en cosmetica, toxische producten, yoghurtbekers, botervlootjes, plastic zakken en folies (...)"



Voorstelwijziging:',(,.,)plasticverpakkingen,metalenverpakkingenen
drankkartons, hierna PMD-afval genaamd: alle verpakkingsafval van verbruikbare producten, bestemd
voor de normale werking.van huishoudens dat, wat plasticverpakking betreft, beantwoordt aan volgende
modaliteiten: HDPE-, PET- en PVC flessen, -flacons en -bidons met een totaal inhoudsvermogen van
maximum 8 liter, plastic verpakkingen zoals potjes, schaaltjes, folies, zakjes, tubes met uitzondering van
plasticverpakking voor: pesticiden, herbiciden en onkruidverdelgers, olie en azijn, verfproducten,
medicijnen en cosmetica, toxische producten, ies,
harde plastics die geen verpakking zijn (bv. speelgoed) (...)"

Artikel 2
Deze wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening gaan in vanaf 1 maart
2027.

Artikel 3
De gemeenteraad stuurt een afschrift van deze beslissing en een gecoórdineerde versie van de Algemene
BestuurliJke Politieverordening te bezorgen aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en de
griffie van de politierechtbank.

Biikomende punten van de openbare zitting

Ondersteu nende diensten

Centrale ad mi nistratie

73. Bijkomende punten

rk Blommaert Eddy Moens
VoorzitterAlgemeen Directeur
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