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Besluitenlijst gemeenteraad van 22 juni 2021

Punten van de openbare zitting

Ondersteu nende diensten

Centrale administratie

7, Notulen vorige vergadering

Besluit:
De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 25
mei 2021.

2, Besluit gemeente in het kader van de verlenging van de subsidieperiode t.e.m. 37
augustus 2027 door het wijzigingsbesluit van 7 mei 2027.

Besluit:

De gemeenteraad besluit

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot
toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van
de COVlD-l9-pandemie te versterken en het door het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2O2t
tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 april2O2t tot toekenning van een subsidie
aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30juni 2O2t)
en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2027) ter bestrijding van
de COVID-19-pandemie te versterken

Artikel 2
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd Lt/6/2O27
en keurt de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst/het voorgelegde addendum met bijlagen goed.

ICT

3. Algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 24 juni
2027 - mandaat van de gemeenteraad

Besluit:
Artiket 1:
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de
algemene vergadering van Cipal van 24 juni 202l goedgekeurd.

Artikel 2:
De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal
van24 juni 2021 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.

4. Toetreden tot het consottium'L8365'van V-ICT-OR en ondertekenen van de
e n g a g e m e ntsve rk ld ri n g

Besluit:
De gemeenteraad verleent goedkeuring om toe te treden tot het consortium L8365 van V-ICT-OR en
ondertekent de engagementsverklari ng.

5, Aansluiten bij de aankoopcentrale gemeente Aalter voor de raamovereenkomst
" P roj ect L B 3 6 5 " ( ve rvo I gt raj ect g e n e r ie ke co m po n e n te n )

Besluit:
De gemeenteraad beslist om aan te sluiten bij de aankoopcentrale van gemeente Aalter voor de
raamovereenkomst *PROIECT L8365 (vervolgtraject 'generieke componenten voor Vlaamse gemeenten)
(Aalter 281.03-20d0215) en verwerft op deze manier ook automatisch de rechten op de eerste
raamovereenkomst'Samen aanbesteden - generieke componenten (Aalter: 28t.03-L7d0010)'.

Financiën

6. Subsidies op naam

Besluit:
De gemeenteraad keurt de in bijlage gevoegde lijst van subsidies op naam voor het dienstjaar 2021
goed.

7. Jaarrekening 2O2O Gemeente & OCMW Willebroek met toelichting

Besluit:
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2O2O deel gemeente, met toelichting, vast.

De gemeenteraad keurt de jaarreke ning 2O2A deel OCMW, met toelichting, goed.

8. Vaststellen principetussenkomstGemeente in'tekort'OCMW

Besluit:

De gemeenteraad stelt vast - om als principe inzake tussenkomst van de gemeente in het tekort van het
OCMW vast te stellen - dat de gemeente tussenkomt in het tekort van het OCMW ten belopen van het
negatief saldo van het gecumuleerd budgettair resultaat van het OCMW en een evaluatie te maken op het
einde van het meerjarenplan, om eventueel het saldo van AR 408/448 aan te zuiveren via de tussenkomst.

9. Retributiereglement voor ambulante handel buiten de openbare markten

Besluit:
De gemeenteraad beslist :

Artikel 1: Tarieven
De retributie wordt voor het innemen van een standplaats voor ambulante handel buiten de openbare
markt als volgt vastgesteld:

Standgeld jaarabonnement openbaar domein: 100 euro per strekkende meter, per aantal dagen
van de week dat er gestaan wordt.



Voorbeeld: € 100 x 6m kraam x 2 dagen op 7 = €1200 voor 7 jaar
b. Standgeld periodiek abonnement openbaar domein: 5,00 euro per strekkende meter, per aantal

dagen van de week dat er gestaan wordt, vermenigvuldigd met 3 of 6 maanden.

Voorbeetd: € 5 x 6m kraam x 2 dagen op 7 x 3 maanden = € 180 voor 3 maanden
c. Standgeld toelating standplaats privaat domein: €100 per strekkende meter, per aantal dagen

van de week dat er gestaan wordt.

Voorbeeld: €100 x 6m kraam x 2 dagen op 7 = €1200 voor 7 jaar
d. Standgeld toelating occasionele standplaats: 5,00 euro per strekkende meter, per aantal dagen

op jaarbasis.

Voorbeetd: € 5 x 6m kraam x 10 dagen = € 300
e. Standgeld rondtrekkende wijze: 10,00 euro per aantal dagen van de week dat er een rondrit is,

vermenigvuldigd met 3, 6 of 12 maanden.

Voorbeeld: € 10 x 2 dagen op 7 x 3 maanden = €60 voor 3 maanden
f. Standgeld standplaats Bloemenverkoop Allerheiligen: 5,00 euro per strekkende meter, per aantal

standdagen.

Voorbeetd: € 5 x 6m kraam x 3 dagen = € 90

Artikel 2: Definities
Voor de toepassing van dit reglement wordt beschouwd:

- Ambulante activiteit: de verkoop, de te koop aanbieding en uitstalling met het oog op de
verkoop van producten en diensten aan de consument doór een handeláar buiten zijn
vestiging(en), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen hetzij door elke andere
persoon die niet over dergelijke vestiging beschikt.

Standplaats: een stukje openbaar domein of privaat domein dat ter beschikking staat van de
ambulante handelaar om een verkoopsactiviteit te organiseren.

- Abonnement: een toelating aan een onderneming om op bepaalde vaste tijdstippen een
standplaats ambulante handel in te nemen, dewelke jaarlijks stilzwijgend verlengend wordt
voor dezelfde jaarlijkse periode.

Toelating: de toelating van het College van Burgemeester en Schepen om een standplaats in te
nemen of op rondtrekkende wijze handel te drijven, waarbij geen sprake is van een abonnement.

Occasionele standplaats: een toelating tot gebruiken van een standplaats voor ambulante
activiteiten, die voor maximaal 10 dagen per jaar aan een ambulante handelaar wordt verleent.

Rondtrekkende wijze: kramen die geen vaste standplaats innemen. Ze staan enkel stil voor de
tijd die strikt nodig is voorde verkoop. Alle andere momentenzijnze voortdurend in beweging.

Openbaar domein: de openbare weg en ook alle andere openbare plaatsen die eigendom zijn
van de Gemeente Willebroek en die voor het publiek toegankelijk zijn. Daarnaast zijn er ook
plaatsen die gelijkgesteld zijn aan het openbaar domein, zoals parkingplaatsen gelegen op de
openbare weg, wi.nkelgalerijen, openbare parken en treinstations.

Privaat domein: domeineigendom van privé-eigenaars of privaatrechtelijke personen, inclusief
commerciële parkeerplaatsen van deze eigenaars en private bermen langs het openbaar domein.

Artikel 3: Berekening
De standplaatsenvergoeding wordt berekend per strekkende meter. Bovendien wordt ze berekend op de
grootste afmeting van de standplaats en telt vanaf elke begonnen meter. Er wordt niet gerekend per
centimeter of per halve meter.

Artikel 4: Retributieplichtige - aansluiting
De retributie is verschuldigd door de persoon of inrichtingen die een standplaats innemen, bedoeld onder
artikel 2 van dit reglement. Elke ambulante handelaar dient individueel aan te sluiten.

Artikel 5: Controlemiddelen
De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen

Artikel 6: Betalingstermijn



De retributie dient betaalt te worden conform de wettelijke betalingstermijn en binnen de periode
vermeld op de factuur.

Artikel 7z Bij inbreuk
Wanneer de retributieplichtige, bij inbreuk op één der wettelijke of reglementaire bepalingen ter zake,
van de standplaats verwijderd wordt, hetzij tijdelijk, hetzij definitief, of wanneer mén zonder geldige
reden afwezig blijft, zal de betaalde retributie in geen geval, noch geheel, noch gedeeltelijk terugbetaald
worden.

Artikel 8: Terugbetaling
De gestorte retributie kan gedeeltelijk worden terugbetaald, bij ziekte van de retributieplichtige of áls
gevolg van overmacht, volgens de bepalingen opgenomen in het Gemeentelijk reglement.
Het college van burgemeester en schepen oordeelt over de geldigheid der ingebrachte redenen.

Artikel 9: 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 van 22 december 2OL7 en latere
wijzigingen.

Artikel 1O: Inwerkingtreding - Overgangsbepaling
Dit reglement treedt in werking op l juli 2O2t,voor een periode eindigend op 31 december 2025, en
vervangt de voorgaande reglementen, zijnde het reglement belasting op het innemen van plaatsen door
ambulante handelaars op privéterrein langsheen de openbare weg en het reglement belasting voor het
innemen van plaatsen op het openbaar domein door ambulante handelaars.
Toelatingen die volgens'eerdere reglementering werden goedgekeurd, blijven verder bestaan onder de
bepalingen van de vroegere reglementering. Retributies die voor deze toelatingen reeds betaaldzijn,
zullen niet verrekend worden naar de bepalingen van dit retributiereglement.

7O, Toekenning coronatoelage - definitief bedrag

Besluit:
De gemeenteraad keurt de coronatoelage voor het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek ten bedrage
van € 147.049,30 goed.

77. Leningsovereenkomst AGB Willebroek: definitieve vaststelling jaarrekening 2O2O

Besluit:
De gemeenteraad keurt de definitieve leningsovereenkomst en aflossingstabel voor de
investeringskredieten van 2020 goed.

De aflossingstabel wordt in bijlage toegevoegd.

72. Jaarrekening 2O2O AGB Willebroek volgens BBC en vennootschapsbelasting

Besluit:
Artikel 1

De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening2O2O volgens de BBC - reglementering en de
vennootschapsbelasting van het autonoom gemeentebedrijf.

Artikel 2
De gemeenteraad besluit om de jaarrekening vennootschapsbelasting 2O2O met bijhorende bijlqgen goed
te keuren.

Artikel 3
De gemeenteraad besluit om de jaarrekening 2O2O volgens BBC met bijhorende bijlagen vast te stellen



Bouwen en wonen

Lokale economie

L3. Gemeentelijk reglement jpa rma rkt

Besluit:
De gemeenteraad besluit:

Artikel 1

het gemeentelijk reglement jaarmarkt (bijlage 1) goed te keuren

Artikel 2
het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid te geven om elk jaar de plaats, datum en
tijdstip van de jaarmarkt vast te leggen en eveneens het plan van de jaarmarkt met het aantal
beschikbare standplaatsen, het type en de afmetingen ervan. Bijkomend krijgt het college van
burgemeester en schepenen ook de bêvoegdheid om de modaliteiten voor het gebruik van
cateringmateriaal te bepalen/ te wijzigen.

Openbare werken

74. Wittebroek Morgen fase 4 - Goedkeuring ontwerpdossíer

Besluit:
De gemeenteraad besluit:

Artikel I
Goedkeuring te verlenen aan het ontwerpdossier voor de wegenis- en rioleringswerken in het kader van
het project Willebroek Morgen fase 4, opgesteld door Stramien-Sweco;

Artikel 2
De gemeentelijke diensten opdracht te geven over te gaan tot een open aanbesteding voor het aanstellen
van een aannemer yoor de realisatie van deze wegenis- en rioleringswerken.

!5. Merkezeel-Volksstraat - Goedkeuring SOV Pidpa en bestek ontwerper

Bestuit:
De gemeenteraad besluit:

Artikel 1

Goedkeuring te hechten aan de samenwerkingsovereenkomst met Pidpa voor het realiseren van wegenis-
en rioleringswerken in Merkezeel en Volksstraat;

Artikel 2
Kennis te nemen van het bestek voor het aanstellen van een ontwerper voor deze werken waarbij deze
opdracht zal worden gegund aan de hand van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.



Omgeving

í6. OMV2O2OO577 - vastleggen rooilijnen, wegtracé en weguÍtrusting - Willebroek-
Stad

Besluit:
De gemeenteraad besluit

Artikel 1

De vastlegging van de rooilijnen, het wegtracé en de weguitrusting van de
omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het inrichten van het domein met het aanlegQen van straten,
kappen van bomen en aanleggen van een wadi - gelegen te:

- Begoniastraat t, 3, 5, 7, 9, IL, L3, 14, 15, 16, L7, L8, L9, 20, 2L, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

- Bosstraai't t,2,3,.4,5,6,7,8,9, 10, Lt, 12, t3, 74, 15, 16, 18,20;
- Breendonkstraat Lls, II7, IL9, t2t;
- Constant Broeckmeyerstraat 2I, 23, 25, 27, 29, 3t,318, 33, 35, 37, 39, 398, 4t;
- Doelstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 11;
- Parklaan 1, 3, 5, 7, 9, IL', 13, L5, 17, 19, 2t, 23; 25, 27, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 40,4r,42,43,44,45, 46, 47,48,49,50, 51, 52,53,54,55,56,57,58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 64A, 648, 65, 66, 67, 68, 69,.70,7t, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84;,

- Residentie Schoondonk 1, 2,3,4,5,6,7,8, 9, 10, LL, L2, t3, L4, 15, 16, 17, L8, t9,20,2L,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,68, 69,
70, 71,72,73,74, 75,76, 77, 78, 79,80, 81, 82, 83,84, 85, 86, 87,88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97,98, 99, 100, 101, LO2, 7O3, 104, 105, LO6, r07, 108, 109;

- Ringlaan 6O, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76,78,80, 82, 96, 98, 100, 102, 104, 106;
- Viooltjesstraat 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 39;
- Wipstraat 1, 3, 5 en 7;

en kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie C nrs. 31G3,31D3,31H3, 3IY3,3t23,3!D4,31W4,31F3,
31F4, 31X3,3LA4,31A5, 3184, 31E3,318,4,31W3, 32D2,32G2,3214,32C2,33W, 33N2, 33T, 33K2,
33V, 33X, 3422, 34E4, 3484, 3423, 34F4, 34K3, 34L3, 34M3, 34N3, 34M4, 34H3, 34D3, 34F3, 34G3,
34A4,34C4,34C3,34N4, 3483,3483,34P3,34D4, 43D, 465,46L, 46R, 46K, 46M,46N, 46E, 46F, 46G,
46H, 46P, 47T, 47W, 47K, 47M, 47N, 47X, 47R, 47L, 47H, 47P, 47V, 48C, 49C, 49D, 498, 49E, 51G, 51Y,
5lD, 51E, 51F, 51D2, 5lH, 51E2, 528.2,52E2,52L2,52H2,52K2,52F2,52G2,52X,52A2,52W,52Y,
522,52C2,52D2,5323,53Y2,5384,53E3, 53F4,53D4,53C4, 5322, 5383, 53C3, 53D3, 5343, 53V3,
53F3, 53G3, 53R4, 53G4, 53K3, 53H4, 53H3, 53A4, 53W3, 53K4, 53L3,53L4,53Y3, 53N4,538,4,53X3,
54E, 54N, 54M, 54D, 54C, 54K, 54H, 54L, 54F, 54G, 55C3, 56A3, 5622, 56P2, 58L2, 58T2, 58P, 58Y2,
59K2, 58N2, 5822,58A3, 58P2, 58M2, 58N, 58X2, 58W2, 58C3, 60V2, 60R, 60N2, 60W2, 605, 60T,
61M, 61V, 61N, 62G, 62F,62X,62Y,62C2,62D2,62P,62L,625,62r,622,62D,62E,6242,6282,
62K2, 62V, 62M, 62H2,62N, 62K,62R,62G2,63E, 638, 63D, 63C, 63F, 63A, 69X, 69Y, 697 en 654A -
goed te keuren.

Artikel 2
Volgende lasten op te leggen aan de ontwikkelaar:
Aanleg van verharde wegen en riolering;
Aanleg van de open grachten en alle aanhorigheden;
Aanleg van g roenvoorzieningen ;
Aanleg van parkeergelegenheid;
Uitbreiding van het rioleringsne,t 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 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 ontwikkelaar instaat voor alle benodigde verkeerssignalisatie. De ontwikkelaar dient hiervoor eerst
een voorstel in te dienen bij het gemeentebestuur.

Artikel 4
Dat de groenvoorzieningen kunnen worden aangelegd na afwerking van de verharde gedeelten aangezien
deze zich in de niet te bebouwen zone bevinden.



Artikel 5
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.

Artiket 6
Dat alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het dogr 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 7
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.

77, Vastlegging rooiliinen en weguitrusting van nieuwe wegenis OMV2O2IOOO2V
(Overloopstraat) - weigering wegtracé en weguitrusting

Besluit:

De gemeenteraad besluit

Artikel 1

Het besluit van het voorgaande dossier'Vàstlegging rooilijnen en weguitrusting van nieuwe wegenis
OMV20190006V (Overloopstraat) - goedkeuring wegtracé en weguitrustingí dd. 26 november 2019, in te
trekken.

#Í"Jti"n4ng van de rooitijnen, het wegtracé en de weguitrusting van de
omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het creëren van 8 kavels voor woningbouw en het inrichten
van het domein met het aanleggen van wegenis (ref. OMV20210002V / OMV_2020033018) gelegen te
Overloopstraat 60 en 62,2830 Willebroek - kadastraal gekend: afdeling 5 sectie C nrs. 329F,3295,
330F,330L, 330M, 335A, 338F,338D en 338E - te weigeren.

IVA Innova

78. Grondafstand wegenis Bedrijvenpark De Hulst

Besluit:
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan :

Artikel 1

de kosteloze overname van de grond de wegbedding en de van het Bedrijvenpark "De Hulst" met een
totafe oppervlakte van 25.179 mz bestaande uit:

a Lot 1, met een oppervlakte van 587m2 gelegen te Tisselt 5de afdeling sectie met nr.568/a,
aangeduid met lichtblauwe inkleuring op het bijgevoegd opmetingsplan met referentie
TDL3.zos2UPlan 40lC opgemaakt door het Landmeetkundig & Expertise Buro Teugels NV
Parklaan 60 te 9140 Temse de dato 2t mei 2O2L.

Lot 2, met een oppervlakte van 24.592m2(waarvan 7.316 mz groene zone in wegenis) gelegen
deels te Willebroek 2de afdeling sectie C nr. 548/v en deels te Tisselt 5de afdeling sectie B met
nrs. 230/L,233/w,236/b,25t/d,26L/b,29L/e, 3O3/b, en 308/e, aangeduid met lichtgele
inkleuring op het bijgevoegd opmetingsplan met referentie TD13.20527/Plan 4OlC opgemaakt
door het Landmeetkundig & Expertise Buro Teugels NV Parklaan 60 te 9140 Temse de dato 21
mei 2O2L

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.

!
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Sportdienst

7 9. Aa n pa ss i n g co n ce ssi e-ove ree n ko m st TC D u ve I s

Besluit:
De gemeenteraad keurt de aanpassing goed aan de concessie-overeenkomst met TC Duvels voor de
uitbreiding van het in concessie gegeven terrein in het kader van de aanleg van een 4de padelterrein
Bijkomend moet de voorwaarde opgenomen worden om een afwateringsbeheersplan voor te leggen.

2O. Goedkeuring jaarrekening en werkingsverslag 2O2O Spottregio Rivierenland ILV

Besluit:
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt het werkingsverslag 2020 (in bijlage) van de interlokale vereniging sportregio
Rivierenland goed.

Artikel 2:
De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2020 (in bijlage) van de interlokale vereniging sportregio
Rivierenland goed.

Algemeen

27. Aanpassing subsidiereglement verenigingen - covidTg

Besluit:
De gemeenteraad gaat akkoord om een extra paragraaf aan het subsidiereglement voor verenigingen toe
tê voegen zodat verenigingen die in 2020 en 2O2I volgens het reglement recht zouden hebben op
subsidies toch een werkingssubsidie kunnen krijgen.
De voorwaarden om voor iubsidiëring in aanmerking te komen blijven behouden zoals bepaald in het
reglement en de verenigingen dienen hiervoor een aanvraag met de verplichte bijlagen in te dienen.

Het bedrag wordt berekend als volgt:
De verenigingen die recht hebben op subsidiëring en die omwille van de coronamaatregelen in 2020 en
2021 geen subsidies zullen ontvangen, krijgen in2O2L een subsidiebedrag toegekend.

- De subsidie bedraagt het minimum subsidiebedrag van 250 euro
-' Vermenigvuldigd met het aantaljaren met recht op subsidies voor de jaren 2020 en 2021

+ aantal leden volgens volgende berekening : leden uit Willebroek leuro/lid, leden niet-Willebroek
0.5 euro per lid, leden -18 jaar 2 euro per lid

Welzijn

Samenleven

2 2. Pa rt n e rove ree n ko m st Bove n I o ka a I cu ltu u r p roi e ct

Besluit:
Artikel 1

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst (in bijlage) voor het bovenlokaal cultuurproject
goed tussen Willebroek, Sint- Katelijne Waver en Mechelen.

Artikel 2
De gemeenteraad geeft de opdracht aan de dienst samenleven om de engagementen in de overeenkomst
op te nemen.



Integrale veiligheid

23. Bekrachtiging politieverordening bij hoogdringendheid

Besluit:
Artikel 1:
De gemeenteraad bekrachtigt de politieverordening van 3 juni 2021 betreffende de organisatie van
activiteiten tijdens het Europees kampioenschap voetbal 2O2I:

Artikel 1: Definities
1) Horeca inrichting : elke plaats of lokaliteit waar voeding enlof drank van welke
aard ook voor gebruik ter plaatse wordt verkocht of (gratis) verstrekt

2) Uitbater : de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de rechtspersoon, ongeacht
hun eventuele hoedanigheid van handelaar, die in enige hoedanigheid en/of voor eigen rekening en
risico, een werkzaamheid uitoefent die erin bestaat of er mede in bestaat een horecazaak te exploiteren.
Met'exploiteren wordt ook bedoeld het openen, het heropenen, de overname en de aanpassing van een
horecazaak

3) Evenement : elke publieke gebeurtenis die doorgaat tijdens het Europees kampioenschap voetbal
2O2L en door de gemeente Willebroek vergund werd op het openbaar domein of georganiseerd wordt op
een privaat domein, al dan niet in open lucht

4) Organisator : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor eigen rekening een evenement
organiseert.

5) Aangestelde : de persoon die tegen bezoldiging een horecazaak uitbaat voor rekening van de uitbater
of tegen bezoldiging een evenement organiseert voor rekening van de organisator

6) Rode Duivels: het nationaal voetbalteam (mannen) dat België vertegenwoordigt op internationale
wedstrijden

7) Terras: De uitbreiding van een horecazaak met elke constructie bestaande uitvaste en/of losse
elementen zoals parasols, windschermen, meubilair en zonneschermen. Deze opsomming is niet
beperkend. Zodoende is dit een tijdelijke ingebruikname van het openbaar domein.

Artikel 2. Doeloroeo en toeoassinosoebied
De uitbater en/of aangestelde van een horeca inrichting gelegen op het gróndgebied van Willebroek of de
organisator en/of aangestelde van een evenement dat doorgaat op het grondgebied van Willebroek
tijdens het Europees kampioenschap voetbal 2027 die één of meerdere wedstrijden van het Europees
kampioenschap voetbal 2O2Lin groepsverband wenst te vertonen, al dan niet gepaard met gerelateerde
activiteiten, dient de in deze verordening vastgestelde voorwaarden na te leven.

Artikel 3. Vertonen wedstriiden oo verounde evenementen en verounde horecaterrassen
$1 Het vertonen van één of meerdere wedstrijden tijdens het Europees kampioenschap voetbal 2O2I op

vergunde evenementen is toegelaten op voorwaarde dat de organisator van het evenement deze
vertoning aanvraagt in het formulier voor de aanvraag van een evenement. Onverminderd de bepalingen
van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de gemeente Willebroek, ziet de organisator enlof
aangestelde van een evenement er strikt op toe dat de openbare veiligheid en rust in op en rond het
evenement niet in het gedrang komt.

$2 Het vertonen van één of meerdere wedstrijden tijdens het Europees kampioenschap voetbal 2O2L is
toegelaten op de vergunde terrassen van horeca inrichtingen onder volgende voorwaarden:

- De uitbater en/of aangestelde van de horeia inrichting is verplicht om deze vertoning
voorafgaand te melden aan de dienst integrale veiligheid via het e-mailadres
i ntegrale.veiligheid @wil lebroek.

- De toelating heeft enkel betrekking op het uitzenden van voetbalwedstrijden van het
Europees Kampioenschap voetbal 2O2I;

- De publiekszone dient zich te beperken tot de regulier vergunde terrasafmetingen;
- De exploitanten dienen in regel te zijn met de uitzendrechten en zijn hier zelf

verantwoordelijk voor;
- Het maximaal toegestane geluidsniveau van de versterkte voetbalcommentaren iS beperkt tot

85d8.
- De schermen zijn zodanig opgesteld dat de uitzending niet zichtbaar is vanop het openbaar

domein om samenscholingen te vermijden (gericht naar de horecazaak).



Í)a rrifhatar onlnf aannactalda \rrn êan h.araaazaaV Tdrnf Ánrnnr dzl da rritzendinapn rranv.., v, us,

wedstrijden die binnen.plaatsvinden niet vanaf het openbaar domein zichtbaar zijn.
Onverminderd de bepalingen van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de
gemeente Willebroek, ziet de uitbater enlof aangestelde van een horeca inrichting er strikt op
toe dat de openbare veiligheid en rust in en rond de horeca inrichting of het evenement niet
in het gedrang komt.

g 3 Een melding zoals voorzien in $1en $2 van dit artikel voor het vertonen van een wedstrijd van de
groepsfase, die loopt van ll junitot 23 juni 2021, dient uiterlijk op 6 juni 2O2Lte gebeuren.
Een melding zoals voorzien in 51en $2 van dit,artikel voor het vertonen van een wedstrijd van de
achtste-, kwart-, halve- en finale dient uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de te vertonen wedstrijd te
gebeuren.
In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan van deze termijn worden afgeweken mits grondige motivering
van de melder. In dergelijk geval behoudt de burgemeester zich het recht voor de melding al dan niet
ontvankelijk te verklaren.

Artikel 4. Ordeliik verlooo
De organisator en/of zijn aangestelde heeft de plicht al het mogelijke te doen opdat het ordelijk verloop
van de toegelaten activiteit gehandhaafd kan blijven.

Artikel 5. Vriiwarino obenbare rust, veilioheid en oezondheid
Indien blijkt dat de toegelaten activiteit een inbreuk vormt op de openbare rust, veiligheid en/of
gezondheid, kan de burgemeester te allen tijde de vereiste en noodzakelijke maatregelen treffen.

Artikel 6. Coronamaatreqelen
De activiteiten, evenementen en uitzendingen waarvan sprake in de hierboven vermelde artikels zijn
enkel mogelijk mits strikte naleving van de op het moment van de uitzending geldende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken zoals bepaald in de regelgeving, richtlijnen en
protocollen ter zake.

Artikel 7. Sancties en maatreoelen
$ 1. Voorzoverandere reglementeringen in geen specifieke sanctionering voorzien, worden inbreuken op
de artikelen van deze verordening gesanctioneerd met een administratieve geldboete overeenkomstig de
bepalingen opgenomen in artikel 2I7 en volgende van de algemene bestuurlijke politieverordening van
de gemeente Willebroek.

5 2. Activiteiten die indruisen tegen de bepalingen van dit besluit en/of andere wetgeving zullen, naast de
sanctionering voorzien in dit artikel, onmiddellijk op politiebevel stopgezet worden waarbij de installaties
onmiddellijk verwijderd dienen te worden..
Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven, zal dit gebeuren op kosten en risico van de organisator
en/of aangestelde.

g 3. Onverminderd voornoemde sanctiemogelijkheden kan de burgemeester bij inbreuken op één of meer
bepalingen van dit reglement proportionele maatregelen opleggen en/of de horeca inrichting of het
evenement tijdelijk of definitief sluiten.

Artikel 8. Controle
Aan de korpschef van de Lokale Politie Mechelen - Willebroek wordt de opdracht gegeven om het nodige
te doen om te controleren of dit besluit wordt nageleefd.

Artikel 9. Bekrachtioino
Deze verordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter bekrachtiging op haar
eerstvolgende vergadering.
Artikel 1O. Bekendmakino en inwerkinotredinq
Éze verordening wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt en treedt in werking vanaf 1 juni
2021 en geldt tot en met L2 juli 202t.

Artikel 11. Afschrift
Een afschrift van deze verordening wordt bezorgd aan de bestendige deputatie van de provincieraad aan
de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank.

Artikel 12. Beroeo
Overeenkomstig artikelen 14 en L9,2e lid van de gecoórdineerde wetten op de Raad van State kan tegen
dit besluit een beroep tot opschorting en nietigverklaring worden ingesteld bij de Raad van State, wegens
overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen,
overschrijding of afwending van macht, binnen zestig dagen vanaf de kennisgeving of bekendmaking.



Artikel 2
Volgende lasten op te leggen aan de verkavelaar (in voorkomend geval):
Aanleg van verharde wegen en riolering
Aanleg van groenvoorzieningen
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.

Artiket 3
Dat de verkavelaar de palen en armaturen van de openbare verlichting gratis, vrij en onbelast dient over
te dragen aan de gemeente en dat de gemeente hiervan eigenaar blijft.

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,
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 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.

Welzijn

Integrale veiligheid

27. Besluit van de burgemeester van 75 juni 2027 m.b.t de verlenging van de
geldigheidsduur van brandveiligheidsattesten B

Besluit:
Artikel 1:
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 15 juni 2021 houdende de tijdelijke
aanpassing van de verplichte voorafgaande attestering brandveiligheid en de tijdelijke verlenging van de
brandveiligheidsattesten B voor opening en uitbating van publiek
van de COVID-19 pandemie

rk Blommaert Eddy Moens
VoorzitterAlgemeen Directeur

inrichtingen ten gevolge



Dit beroep kan worden ingesteld door middel van een aangetekend verzoekschrift dat is ondertekend
door de partij of door een advocaat die is ingeschreven op de tabel van de Orde van Advocaten. Het
ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State,
Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst'
consetat.be.

Huis van de zorg

Advies

24. Zorgparkeren

Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van het ontwerp van reglement en zorgstickers en keurt de opstart van
het zorgparkeren binnen de gemeente Willebroek goed.

Biikomende punten van de ooenbare zittins

Ondersteunende diensten

Centrale administratie

25. Bijkomende punten

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, Vooruit fractie,
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur

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

Ereburgerschap voor Marc Van Ranst

Wij vragen dan ook dat de Raad zich hoofdelijk uitspreekt over ons voorstel om het Ereburgerschap van
de Gemeente Willebroek met onmiddellijke ingang toe te kennen aan Marc Van Ranst en één en ander te
officialiseren van zodra de coronamaatregelen dat toelaten.

Er volgt een hoofdelijke stemming I

Het voorstel wordt afgewezen.

Bouwen en wonen

Omgeving

26. OMV2O2OOOLAV - vastleggen rooilijnen, wegtracé en weguitrusting voor
verkaveling van 2 kavels voor woningbouw

Besluit:
De gemeenteraad besluit:

Artikel 1 ..,

De vastlegging van de rooilijnen, het.wq'gtracé en de weguitrusting van de
omgevingsvergunningsaanvraád'vogr'ebn nieuwe verkaveling ingediend bij het gemeentebestuur
Willebroek aangaande het creëren ván.Z kavels voor woningbouw en slopen van de bestaande
constructie. Op percelen gelegen Elleboogstraat 5,2830 Willebroek - kadastraal gekend: afdeling 4 sectie
B nrs. 507C, 508C en 509E - goed te keuren.


