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Besluitenlijst gemeenteraad van 28 september 2O2L

Punten van de openbare zittinq

Ondersteunende diensten

Centrale admi nistratie

7. Ontslag van eên raadslid

Besluit:
De raad neemt akte van het ontslag van mevrouw Griet Reyntiens als raadslid van de gemepnte
Willebroek.

2. VerkÍesbaarheid - Eedaflegging - Aanstelling van een raadslid

Besluit:
De raad besluit :

Artikel 1 :
Na onderzoek van de geloofsbrieven - de heer Rudi Kennes als raadslid te beëdigen

Artikel 2 :
De heer Rudi Kennes zal deel uitmaken van de raadscommissie

3, Rangorde van de gemeenteraad

De rangorde van de raadsleden wordt als volgt vastgesteld

Naam en voornaam Hoedanigheid Anciënniteit Stemmen Lijst

1 Meeus Georges raadslid 11.01.1983 44r Vooruit

2 De Laet Marc raadslid 01.01.1995 7.293 Vooruit

3 Bevers Eddy burgemeester 08.01.2001 3.360 N-VA

4 Spiessens Luc schepen 02.0L.2007 789 N-VA

5 Somers Ronald schepen 02.oL.2007 709 N-VA

6 Oner Murat schepen 02.o7.2007 549 CD&V

7 Eeraerts Kevin raadslid 02.0L.2007 515 onafhankelijk

8 Eeraerts Michel raadslid 02.ot.2007 454 N-VA

9 Bradt Maaike schepen 22.O5.2007 861 CD&V



10 Moens Eddy raadslid/voorzitter 27.0L.2009 520 N-VA

11 Moens Anita raadslid 27.01.2009 362 Vooruit

L2 Serrien Thierry raadslid 23.08.2016 435 Groen

13 Bozyigit Serkan raadslid 07.ot.20L9 1. 138 onafhankelijk

14 Boeykens Nick raadslid 07.01.20t9 866 Vooruit

15 Lenvain Ilse schepen 07.0L.20t9 729 N-VA

16 De Maeyer Daniel raadslid 07.01.2019 573 N-VA

L7 Praet Carine raadslid 07.0L.20t9 525 N-VA

18 De Jonghe Jeroen raadslid 07.01.2019 505 N-VA

19 Aelbrecht Alain raadslid 07.01.20.19 493 N-VA

20 Cluydts Solange raadslid 07.01.2019 487 N-VA

2T Anciaux Bavo BCSD voorzitter 07.01.2019 457 Open VLD

22 Carleer Robbe raadslid 07.01.2019 373 Vooruit

23 Van Santvoort Jeroen raadslid 07.0r.20L9 373 Vooruit

24 Van Dyck Hilde raadslid 07.0r.20t9 363 CD&V

25 Van de Ven Nelleke raadslid 07.01.2019 299 Groen

26 Boey Gert raadslid 07.or.2019 239 CD&V

27 De Wever Véronique raadslid 29.0L.20L9 476 onafhankelijk

28 Koukas Mina raadslid 26.0L,2027 189 Groen

29 Kennes Rudi raadslid 28.09.202L 348 Onafhankelijk

4. Plaatsverdeling raadsleden gemeenteraad

Besluit: De plaatsverdeling zal met de fractieleiders nog worden besproken.

5. Notulen vorige vergadering

Besluit:

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeentera ad van 24
augustus 2021.



6. Goedkeuring addendum, afgesloten met het AZG ivm het opnemen van
complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse
Regering van 76/7/27 tot toekenning van subsidie aan de lokale besturen om de
h ron o ps po ri ng te ve rsterke n

Besluit:
De gemeenteraad besluit:

Artikel I
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2O2O tot
toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van
de COVID-19-pandemie te versterken, het geconsolideerde besluit van de Vlaamse regering van 23 april
2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing en het
contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken en het besluit van de Vlaamse
Regering van 16 juli 2027 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing
ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van het voorgelegde addendum met bijlagen en keurt dit goed

7. Aanpassing via addendum van gebruiksovereenkomst politiegebouw Willebroek

Besluit:
De gemeenteraad besluit het addendum op de gebruiksovereenkomst politiegebouw Willebroek goed te
keuren.

8, Tussentijdse Monitoring rapport Tste semester 2O27

Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport 'tussentijdse monitoringi l.tu semester 2021

Facility

g. Leveren van onderhoudsproducten en materialen aan het OCMW Wiltebroek,
Gemeente Willebroek en AGB - wijze van gunnen : openbare procedure -
Goed keu ri n g la stvoo rwa a rde n e n g u n n i n g swijze

Besluit:
Artikel í : Het bestek met nr. 2021/293 en de raming voor de opdracht "Leveren van
onderhoudsproducten en materialen aan het OCMW Willebroek, Gemeente Willebroek en AGB", opgesteld
door OCMW Willebroek worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 218.058,44 excl. btw of
€ 263.85O,72 incl. btw. (Gemeente Willebroek € 65.496 incl. btw, OCMW Willebroek e 148.508 inct. btw,
AGB 49.848 incl. btw).

Artiket2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3
niveau.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees

Artikel4 : OCMW Willebroek wordt gemandateerd om de procedure uit te voeren en in naam van
Gemeente Willedroek en AGB bij de gunning van de opdracht op te treden.

Artikel 5 .' In geval van juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.

Artikel6 ; Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen;



Artikel 7 : Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.

Bouwen en wonen

Openbare werken

7O. Verkaveling uitbreiding Oude Molen - Goedkeuring ontwerpdossier

Besluit:
De gemeenteraad besluit:

Artikel 1

Goedkeuring te hechten aan het ontwerpdossier en de overeenkomst met de ontwikkelaar voor de
wegenis- en rioleringswerken in het kader van de uitbreiding van verkaveling Oude Molen aan de
Baeckelmansstraat.

IVA Innova

7 7. Verkoop gronden Appeldonkstraat

Besluit:
De gemeenteraad besluit:

Artikel 1

goedkeuring te verlenen aan de verkoop van de percelen gelegen aan de Appeldonkstraat te Willebroek
íste afdeling sectie A, nr. 443n en 445/8/2 samen 1304m2 groot en het perceel met nr. 445/A/2 groot
190m2, aan NV PINAR Investment met RPRnnr. 877.574.755 gevestigd te 2t7O Merksem Elsenstraat 3,
dit tegen de prijs van € 467.500,00.

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 d'er akte.

72. Overeenkomst business park management MG Park De Hulst

Besluit:

De gemeenteraad besluit:

Artikell
Goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst betreffende het business park management MG Park De Hulst -
Willebroek houdende de toetreding van de gemeente Willebroek als werkend A-lid tot de VZW MG Park De hulst,

RPR 0681 .373.134. Schaliënhoevedreef 20J te 2800 Mechelen.

Artikel2
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering van hêt

dossier en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend schepen voor de gemeente zal optreden bij

het ondertekenen van de overeenkomst.



Huis van de zorg

Algemeen

7 6. H u ishoudet ii k reg lement Centru m voor kinderdagverb t ijf Benget h u isje

Besluit:
Artikel 1 :

De Gemeenteraad beslist het nieuwe huishoudelijk reglement van het kinderdagverblijf Bengelhuisje goed
te keuren.

Artikel 2 :

Dit huishoudelijk reglement wordt van kracht op 1 januari 2OZ2

I 7. H u ishoudel ij k reg le ment Bu itenschoolse ki nderopva ng't Appel boom pie

Besluit:
Artiket 1 :
De gemeenteraad beslist het nieuwe huishoudelijk reglement van de dienst voor buitenschoolse opvang 't
Appelboompje goed te keuren.

Artikel 2 :
Dit huishoudelijk reglement wordt van kracht op 1 januari 2022, met uitzonderíng van de bepalingen
inzake de voorrangsregels en de wijze en tijdstip van inschrijven (rubrieken2.2.2tot2.2.4) welke reeds
vanaf 1 oktober 2027 van kracht worden.

Bijkomende punten van de openbare zittihg
Ondersteu nende diensten

Centra le administratie

78, Bijkomende punten

Welzijn

Integrale veiligheid

79. Besluit van de burgemeester van 27 septemher 2O27 houdende het opheffen van
het besluit van de burgemeesfer van I september 2O2l

Besluit:
Artikel 1:
De gemeenteraad bekrachtigt het beslui
opheffen van het besluit van de burgem
recreatie- en captatieverbod wegens bla
2830 Willebroek.

t van de burgemeester van 21 september 202I houdende het
eester van B september 2021 houdende het instellen van een
uwalgen op watervlak Den Bocht, gelegen te Stuyvenbergbaan

irk Blommaert Eddy Moens
Voorzitter

ínwn

UUR

Algemeen Directeur



Wonen

73, Lokaal toewijzingsreglement sociale huur op vlak van lokale binding en
doelgroep personen met mobiliteitsbeperking- wiiziging

Besluit:
De gemeenteraad besluit:

Artikel 1:
het lokaal toewijzingsreglement sociale huur lokale binding en doelgroep personen mobiliteitsbeperking
wordt aangepast op vlak van het doelgroepenplan personen met rnobiliteitsbeperking en aan andere
wijzigingen conform de Vlaamse Codex Wonen en omzendbrieven. Dit lokaalToewijzingsreglement maakt
integraal deel uit van deze beslissing en wordt toegevoegd als bijlage 5.

Artikel 2:
het toewijzingsreglement is een openbaar document dat via de gemeentelijke informatiekanalen
(gemeentelijk informatieblad, website, betrokken diensten van de gemeente en OCMW ...) wordt
bekendgemaakt en verspreid. Het reglement ligt ook ter inzage in het kantoor van Volkshuisvesting

Artikel 3:
de rninister van Wonen en alle kandidaat-huurders worden op de hoogte gebracht van het gewijzigde
lokaal toewijzingsreglement en de kandidaat-huurders hebben de mogelijkheid en tijd om hun eventuele
mobiliteitsbeperking aan te tonen. De voorgestelde datum van inwerkingtreding wordt vastgelegd op 1

januari 2022.

Welzijn

Samenleven

74. Subsidie mobiele ieugdwerker- coiirdinatie pleincoaches

Besluit:.
De gemeenteraad beslist :

Artikel 1 :

Om zijn goedkeuring te geven om een subsidie van 26.000€ te voorzien voor ROJM vzw voor de
organisatie van het project en het voorzien van opleidingen voor de pleincoaches.

Artikel 2 :

De werking en voorzetting van het project zal geëvalueerd worden

Integrale veiligheid

75, Besluit van de burgemeester van I september 2O27 houdende het instetten van
een recreatie- en éaptatieverbod wegens blauwatgen op watervlak Den Bocht

Besluit:

Artikel 1:

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 8 september 2O2I houdende het
instellen van een recreatie;en captatieverbod wegens blauwalgen op watervlak Den Bocht.

: : li, i.ï..


