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7. Notulen vorige vergadering

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

Bouwen en wonen

Omgeving

2. OMV2O27OO27 - voortopige vasfste lting wijziging rooilijn Stuyvenbergbaan -
gedeeltelÍjke afschaffing buuftweg nr. 79

Besluit:
De gemeenteraad besluit

Artikel 1

Het rooilijnplan'RWZI Blaasveld - fase 2 - rooilijnplan'met projectnummer 23185 opgemaakt door
Aquafin de dato 10 februari 2021 voorlopig vast te stellen.

3. Goedkeuring geupdatet omgevingshandhavingsplan - handhavingsactieplan en
sa m e n w e r k i n g s p roto co I

Besluit:
De gemeenteraad besluit

Artikel 1:
om het geripdatet omgevingshandhavingsplan goed te keuren en daarmee het advies van het college van
burgemeester en schepenen op te volgen.

Artikel 2:
om het actieplan 2O2L-2O22goed te keuren en daarmee het advies van het college van burgemeester en
schepenen op te volgen

Artikel 3:
besluit om het geiipdatet samenwer(ingsprotocol goed te keuren en daarmee het advies van het college
van burgemeester en schepenen op te volgen.



4, IGEMO - Verlenainq samenwerkinssovereenkomst

Besluit:
Artikel 7:
De gemeenteraad neemt kennis van het verlengingsdossier van IGEMO

g;Zi::.^teraad 
besluit om de verlenging van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IGEMo

goed te keuren voor een termijn van 18 jaar (tot 26 april 2039), in te stemmen met de verlenging van de
statutaireduurvanIGEMOvoordezelfdeperiode endaarmeehet.adviesvanhetcollegevan
burgemeester en schepenen op te volgen.

Artikel 3:
De gemeente Willebroek wenst in functie van de voorwaardelijk gunstige evaluatie in dialoog te gaan met
IGEMO.

Artikel 4:
Deze beslissing wordt ter kennisgeving meegedeeld aan IGEMO.

5, IGEMO - Wiiziging van de statuten d.d. 23 april 2027

Besluit:
De gemeenteraad:

Artikel 1

hecht zijn goedkeuring aan de door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO
voorgestelde wijziging der statuten, waarover de Algemene Vergadering van de intergemeentelijke
vereniging IGEMO zal beraadslagen en beslissen op 23 april2O2L.

Artikel 2
verleent aan zijn afgevaardigde(n) in de Algemene Vergadering van 23 april 2021 van de
intergemeentelijke vereniging IGEMO het mandaat om te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig
voormeld besluit.

Artikel 3
besluit het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de intergemeentelijke vereniging
IGEMO.

6, IGEMO - Algemene Vergadering - 23 april 2027

Besluit:
De gemeenteraad besiuit:

Artikel 1

zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van IGEMO van 23 apirl2O2I,
houdende: i

1. Aanduiding stemopnemers
2. Akteneming van de beslissingen van de bevoegde raden van de vennoten

betreffende het verzoek tot verlenging van de duurtijd van de intergemeentelijke vereniging
IGEMO

3. Akteneming [indien van toepassing] van de vennoot/vennoten die uittreden uit de
intergemeentelijke vereniging IGEMO en vermindering van het kapitaal van de intergemeentelijke
vereniging IGEMO ten gevolge van de uittreding

4. Vaststelling lindien van toepassing] van de verwezenlijking van de vermindering(en) van het
kapitaal van de intergemeentelijke vereniging IGEMO

5. Wijziging [indien van toepassing] van de artikelen 1 en 10 van de huidige statuten van de
intergemeentelijke vereniging IGEMO betreffende de deelnemers en het maatschappelijk kapitaal

6. Verlenging van de duur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO conform art. 423 het Decreet
Lokaal Bestuur



7. Wijziging van artikel 6 van de huidige statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO
L Wijziging van artikel 13 van de huidige statuten.van de intergemeentelijke vereniging IGEMO
9. Aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, cfr. art. 449 van het Decreet Lokaal Bestuur
10. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen
11. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging

voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) van 23 april2O2L

Artikel 2
de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van IGEMO
op 23 april 2O2L,op te dragen hun stemgedrag af te stemmen opde beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. artikel l 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.

IVA fnnova

7, Verkoop restperceel Stampmolen

Besluit:

De raad besluit:

Artikel 1

goedkeuring te verlenen aan de verkoop van een restperceel, gelegen Willebroek 2de afdeling sectie C,
nr. 595/5/2 met een gemeten oppervlakte van 848 m2, aan de heer en mevrouw Jeroen Clymans - Elke
Breugelmans wonende Molenhof 7 te 2830 Willebroek, dit tegen de prijs van € 85.000,00.

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.

8. Desaffectie en overdracht openbaar domein groenzones schuttersstraat aan
Vo I ksh u isvest i ng W i I le b roek

Besluit:

De raad besluit goedkeuring te verlenen aan:

Artikel 1

1) De desaffectatie van de groenzones Schuttersstraat en omliggende, gelegen Willebroek 2de
afdeling sectie C nr.34/F/4/deel, aangeduid met groene omranding als LOT 3 en met een gemeten
oppervlakte van 82a 4lca op het opmetingsplan met referentie WO694/004 opgemaakt de dato 3
februari 2O2L door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek, dit ten voordele van
Huisvesting Willebroek cvba-so August Van Landeghemplein 2 te Willebroek.

2) De desaffectatie van de groenzones Schuttersstraat en omliggende, gelegen Willebroek 2de afdeling
sectie C nr. 46/P/deel, aangeduid met paarse omranding als LOT 4 en met een gemeten oppervlakte
van 21a 72ca op het opmetingsplan met referentie WO694/004 opgemaakt de dato 3 februari 2O2L
door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek, dit ten voordele van Huisvesting
Willebroek cvba-so August Van Landeghemplein 2 te Willebroek.

3) De desaffectatie van de groenzones Schuttersstraat en omliggende, gelegen Willebroek 2de afdeling
sectie C nr. 46/P/deel, aangeduid met blauwe omranding als LOT 5 en met een gemeten oppervlakte
van 2a 55ca op het opmetingsplan met referentie WO694/004 opgemaakt de dato 3 februari 2021
door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek, dit ten voordele van Huisvesting
Willebroek cvba-so August Van Landeghemplein 2 te Willebroek.



4) De desaffectatie van de groenzones Schuttersstraat en omliggende, gelegen Willebroek 2de afdeling
sectie C nr. St/D/2/deel, aangeduid met rode omranding als LOT 6 en met een gemeten oppervlakte
van 01ha 10a 33ca op het opmetingsplan met referentie WO694/004 opgemaakt de dato 3 februari
2O2I door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek, dit ten voordele van
Huisvesting Willebroek cvba-so August Van Landeghemplein 2 te Willebroek.

5) De desaffectatie van de groenzones Schuttersstraat en omliggende, gelegen Wiilebroek 2de afdeling
sectie C nr.43/D, aangeduid met gele omranding als LOT 7 en met een gemeten oppervlakte van
62ca op het opmetingsplan met referentie WO694/004 opgemaakt de dato 3 februari 2021 door het
Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek, dit ten voordele van Huisvesting Willebroek
cvba-so August Van Landeghemplein 2 te Willebroek.

Artikel 2
1) De overdracht om NIET van de groenzones Schuttersstraat en omliggende, gelegen Willebroek 2de

afdeling sectie C nr. 34/F/4/deel, aangeduid met groene omranding als LOT 3 en met een gemeten
oppervlakte van B2a 41ca op het opmetingsplan met referentie WO694/004 opgemaakt de dato 3
februari 202! 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 van de groenzones Schuttersstraat en omliggende, gelegen Willebroek 2de
afdeling sectle C nr. 46/P/deel, aangeduid met paarse omranding als LOT 4 etr met een gemeten
oppervlakte van 21a 72ca op het opmetingsplan met referentie WO694/004 opgemaakt de dato 3
februari 2021 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 om NIET van de groenzones Schuttersstraat en omliggende, gelegen Willebroek 2de
afdeling sectie C nr. 46/P/deel, aangeduid met blauwe omranding als LOT 5 en met een gemeten
oppervlakte van 2a 55ca op het opmetingsplan met referentie WO694/004 opgemaakt de dato 3
februari 2O2l door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek, dit ten voordele van
Huisvesting Willebroek cvba-so'August Van Landeghemplein 2 te Willebroek'

4) De overdracht om NIET van de groenzones Schuttersstraat en omliggende, gelegen Willebroek 2de
afdeling sectie C nr. St/D/2/deel, aangeduid met rode omranding als LOT 6 en met een gemeten
oppervlakte van 01ha 10a 33ca op het opmetingsplan met referentie WO694/004 opgemaakt de dato
3 februari 2O2L door het Studiebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek, dit ten voordele
van Huisvesting Willebroek cvba-so August Van Landeghemplein 2 te Willebroek.

5) De overdracht om NIET van de groenzones Schuttersstraat en omliggende, gelegen Willebroek 2de
afdeling sectie C nr.43/D, aangeduid met gele omranding als LOT 7 en met een gemeten oppervlakte
van 62ca op het opmetingsplan met referentie WO694/OO4 opgemaakt de dato 3 februari 2O2l 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 verde.re samenstelling en uitvoering van
het dossier en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend schepen voor de gemeente zal optreden
bij het verlijden der akte.

9. llitoefening voorkooprecht en aankoop woningen Groene Laan 26 27 en 278

Besluit:
De raad besluit:

Artikel 1

de uitoefening van het voorkooprecht en dê aankoop van de woningen gelegen aan de Groenelaan met
nrs. 26-27-278 gekend als Willebroek lste afdeling sectie A nrs 975lN /7, 975/A/8 en 975/8/8 met een
gezamenlijke oppervlakte van 1.036 m2, dit tegen de prijs van € 665.000,00 goed te keuren.

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.



Wonen

7O, Het afsprakenkader over conformiteitsonderzoeken bij nieuwe inhuurnames door
SVK Optrek met de gemeente Willebroek en de minister Wonen - ter goedkeuring

Besluit:
De gemeenteraad besluit

Artikel 1:
Het afsprakenkader over conformiteitsonderzoeken bij nieuwe inhuurnames door SVK Optrek met de
gemeente Willebroek en de minister van Wonen - goed te keuren.

Welzijnskoepel

Algemeen

77. Oprichting interlokale vereniging regie sociale economie Rivierenland

Besluit:

De gemeenteraad besluit :

ArtiketÍ ; akte te nemen van de goedkeuring door de Vlaamse overheid voor de regionale regierol
sociale economie.

Artiket2;-akte te nemen van de voorbereiding en opstart van de regionale regierol sociale economie

Artikel 3 :-zijn goedkeuring te hechten aan_de oprichting van de interlokale vereniging regie sociale
economie Rivierenland samen met de gemeentebesturen van Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-
Berg, Lier, Mechelen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek.

Artiket 4 -zijngoedkeuring te hechten aan de overeenkomst met statutaire draagkracht en het
huishoudelijk regelement van de interlokale vereniging regie sociale economie Rivierenland. De
overeenkomst en het huishoudelijk reglement maken integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel5 ; Schepen Bavo Anciaux aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in het
beheerscomité van de interlokale vereniging regie sociale economie Rivierenland.

Artikel 6 .' Schepen llse Lenvain aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen als vervangend lid
in het beheerscomité van de interlokale vereniging regie sociale economie Rivierenland.

Biikomende punten van de openbare zittinq
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72. Bijkomende punten
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