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Gemeente 
Schoten 

5E VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
26 MEI 2016 

Zitting geopend te 20.00 uur. 

Aanwezig: Gerald Adriaensen, voorzitter gemeenteraad. 

Maarten De Veuster, burgemeester. 

Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Catharina Van Osta, schepenen. 

Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, 
Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, 
Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, 
Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle 
Deparcq, raadsleden. 

Nicole Verhoeven, gemeentesecretaris. 
 

Verontschuldigd: Sandra Denis, raadslid. 
 

Afwezig: Gianni Peeters, raadslid. 
 

Vanaf punt 3 vervoegt raadslid Ilse Stockbroekx de zitting. 
Vanaf punt 3 vervoegt raadslid Pieter Gielis de zitting. 
Vanaf punt 3 vervoegt raadslid Nadine Van Mol de zitting. 
Vanaf punt 11 verlaat schepen Luc Van Gastel de vergadering. 
Vanaf punt 12 vervoegt schepen Luc Van Gastel de zitting. 
Vanaf punt 13 verlaat burgemeester Maarten De Veuster de vergadering. 
Vanaf punt 15 vervoegt burgemeester Maarten De Veuster de zitting. 
Vanaf punt 17 verlaat raadslid Kurt Vermeiren de vergadering. 
Vanaf punt 19 vervoegt raadslid Kurt Vermeiren de zitting. 
Vanaf punt 26 verlaat schepen Wouter Rombouts de vergadering. 
Vanaf punt 28 verlaat schepen Luc Van Gastel de vergadering. 
Vanaf punt 28 vervoegt schepen Wouter Rombouts de zitting. 

 

OPENBARE VERGADERING 

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING  

De raad, 

Gelet op artikel 33 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het punt van de dagorde 'Verslag vorige vergadering'; 

Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
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Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy 
Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 28 
april 2016. 

 

2. WIJZIGING VOLGORDE BEHANDELING PUNTEN  

De raad, 

Gelet op het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad, inzonderheid artikel 11; 

Neemt akte: 

van de verklaring van voorzitter Gerald Adriaensen dat het punt 'Verslaggeving bestuurder 
intercommunale Integan' later tijdens de zitting wordt behandeld, aangezien de vertegenwoordigers 
van Integan nog niet aanwezig zijn. 

 

3. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER INTERCOMMUNA LE IKA  

Raadslid Ilse Stockbroekx vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
Raadslid Pieter Gielis vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
Raadslid Nadine Van Mol vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘de 
Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse’, afgekort tot IKA; 

Gelet op de IKA-statuten; 

Gelet op artikel 44, 1° en 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, waarin opgenomen is dat de gemeenten, deelnemers van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het stemgedrag van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke algemene vergadering; 

Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van 
IKA die bijeengeroepen wordt op 13 juni 2016; 

Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering bepaalt; 

Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van IKA van 13 juni 2016 volgende 
agendapunten bevat: 
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2. Jaarrekening 2015 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Kennisgeving resultaten bevraging deelnemers over Eandis Assets - bekrachtiging participatie 
5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
6. Statutaire benoemingen en mededelingen; 
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Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur aan de 
algemene vergadering; 

Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de balans en resultatenrekening en 
winstverdeling; 

Gelet op de documenten gevoegd bij de oproepingsbrief tot de algemene vergadering; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van de raadsleden 
Willy Van Camp en Ilse Stockbroekx als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van de gemeente op de algemene vergaderingen van IKA tot einde 2018; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 
Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle 
Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Na onderzoek van de documenten gevoegd bij de oproeping van 12 april 2016, goedkeuring te hechten 
aan de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 
IKA van 13 juni 2016: 

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 

2. Jaarrekening 2015 

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 

4. Kennisgeving resultaten bevraging deelnemers over Eandis Assets - bekrachtiging participatie 

5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 

6. Statutaire benoemingen en mededelingen. 

Artikel 2 

Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering. 

Artikel 3 

Goedkeuring te verlenen aan de balans per 31 december 2015, de resultatenrekening en winstverdeling 
met betrekking tot het boekjaar 2016.  

Artikel 4 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IKA van 
13 juni 2016 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 

Artikel 5 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, p/a Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel, t.a.v. de 
heer Lieven Ex. 
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4. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER INTERCOMMUNA LE 
PONTES 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder op de artikelen 43, § 2, 5° en 195; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder 
op de artikelen 39, 44, 46, 47 en 48; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 van 19 april 1993 van de Vlaamse minister bevoegd voor 
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand betreffende de 
wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking houdende dat de statutenwijziging van 
een intergemeentelijke vereniging ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de toezichthoudende 
overheid. 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad houdende de toetreding van de gemeente Schoten tot de 
intergemeentelijke vereniging Pontes; 

Gelet op de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van Pontes op 15 juni 2016; 

Gelet op het ontwerp van agenda, besluiten en bijlagen; 

Gelet op de uitnodiging voor de algemene vergadering van Pontes op 15 juni 2016; 

Gelet op de voorgestelde agenda met bijlagen; 

Overwegende dat elke intergemeentelijke vereniging jaarlijks een algemene vergadering moet 
organiseren tijdens dewelke de balans, de resultatenrekening en het jaarverslag over het dienstjaar 
2015 worden behandeld; 

Overwegende dat jaarlijks het verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris, de verdeling van het batig 
saldo van de resultatenrekening 2015 en de kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris-
revisor worden behandeld; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van 
gemeenteraadslid Peter Van Nederkassel als effectief en schepen Lieven De Smet als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Schoten voor de algemene vergaderingen van 
Pontes voor de duur van de lopende legislatuur; 

Overwegende dat evenwel het mandaat van deze gemeentelijke afgevaardigde moet vastgesteld 
worden voorafgaand aan elke algemene vergadering; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 
Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle 
Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Akte te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Pontes van 15 juni 
2016, die bestaat uit de volgende agendapunten: 
1. Buitengewone algemene vergadering: verslag van 16 december 2015 – goedkeuring 
2. Statuten: wijziging en vaststelling van de gecoördineerde versie – goedkeuring. 
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Artikel 2 

Akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Pontes van 15 juni 2016, die bestaat 
uit de volgende agendapunten: 
1. Algemene vergadering: verslag 16 december 2015 - goedkeuring 
2. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur - wijziging 
3. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het dienstjaar 2015 - goedkeuring 
4. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2015 - aktename 
5. Financiën: verdeling batig saldo van de resultatenrekening 2015 - goedkeuring 
6. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris-bedrijfsrevisor - goedkeuring. 

Artikel 3 

De voorstellen van beslissingen voor de buitengewone algemene vergadering en de algemene 
vergadering worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de gemeente wordt opgedragen om 
zijn stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de gemeenteraad inzake onderhavige 
aangelegenheid. 

Artikel 4 

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke vereniging 
Pontes, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 2. 

 

5. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER INTERCOMMUNA LE 
WATER-LINK  

De raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Water-Link; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Overwegende dat artikel 44 van voormeld decreet bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de 
afgevaardigde dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;  

Gelet op de statutaire jaarvergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Water-Link 
die zal plaatsvinden op 16 juni 2016 in de kantoren van de vereniging, Mechelsesteenweg 66 te 2018 
Antwerpen; 

Gelet op de oproepingsbrief van 28 april 2016 van Water-Link voor de statutaire jaarvergadering op 
16 juni 2016 met als agenda: 
1. Mededeling van het verslag van het directiecomité over de werking van de intergemeentelijke 
vereniging in 2015 alsmede over de lopende actuele belangrijke dossiers 
2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening over het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2015  
3. Mededeling van het verslag van de commissaris m.b.t. de jaarrekening over het boekjaar afgesloten 
op 31 december 2015 
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015 
5. Bestemming van het resultaat 
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris 
8. Benoemingen en ontslagen van bestuurders 
9. Varia en mededelingen; 

Gelet op het Gemeentedecreet en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 41 in verband met de 
werking van de gemeenteraad en artikel 42 inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

 



 GR 26.05.2016 146 

Gelet op het besluit d.d. 24 april 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van Juan Leysen 
en Louis De keersmaeker, gemeenteraadsleden, respectievelijk als vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Schoten voor de algemene vergadering van 
Water-Link tot einde 2018; 

Overwegende dat de vertegenwoordiger van de gemeente, die bij besluit d.d. 24 april 2014 van de 
gemeenteraad werd aangeduid, binnen de perken van zijn mandaat in naam van de gemeente Schoten 
de nodige beslissingen dient te nemen betreffende de punten van de agenda van deze vergadering; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 
Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle 
Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Kennis te nemen van de agenda van de statutaire jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging 
Water-Link op 16 juni 2016. 

Artikel 2 

Goedkeuring te hechten aan de volledige agenda en de inhoud. 

Artikel 3 

De afgevaardigde op de statutaire jaarvergadering van Water-Link op 16 juni 2016 of iedere andere 
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zouden worden, die bij besluit d.d. 24 april 2014 van de 
gemeenteraad werd aangeduid, te mandateren om overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen. 

Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige beslissing 
en onverwijld een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan opdrachthoudende vereniging Water-
Link, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen. 

 

6. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER INTERCOMMUNA LE CIPAL  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 43 
inzake de werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal”); 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van Cipal; 

Overwegende dat artikel 35 van de statuten van Cipal bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van schepen Iefke 
Hendrickx en gemeenteraadslid Joanna Brzozowska, respectievelijk als effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente Schoten op de algemene vergaderingen van de 
dienstverlenende vereniging Cipal, tijdens de legislatuur tot 2018; 

Gelet op de algemene vergadering van Cipal die plaatsvindt op 17 juni 2016; 
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Gelet op de oproepingsbrief van 26 april 2016 met de agenda van de algemene vergadering die 
volgende agendapunten bevat: 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 
december 2015 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 
31 december 2015 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van 
hun mandaat tijdens het boekjaar 2015  
7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding  
8. Kennisname vervanging lid van de raad van bestuur met raadgevende stem  
9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
10. Rondvraag 
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering; 

Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering; 

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal; 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 
Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle 
Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de 
algemene vergadering van Cipal van 17 juni 2016, zoals overgemaakt per aangetekend schrijven van 
26 april 2015, goedgekeurd. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente (of bij belet de plaatsvervanger) wordt gemandateerd om op 
de algemene vergadering van Cipal van 17 juni 2016 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld 
of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de 
gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 17 juni 
2016 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing 
en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Cipal, Cipalstraat 1 te 2440 Geel. 

 

7. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER INTERCOMMUNA LE IGEAN 
DIENSTVERLENING  

De raad, 

Gelet op het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd; 
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Gelet op de Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de statuten van IGEAN dienstverlening; 

 

Algemeen 

Gelet op het K.B. van 3.01.1969 waarbij werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve 
vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, 
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een 
dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad op 19.12.2003. 

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN 
cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 
onder nr. 07120366. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de 
Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 

Overwegende dat de gemeente lid is bij IGEAN dienstverlening. 

 

Verlenging 

Volgens artikel 5 van de statuten loopt de duurtijd van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2016. 

Overeenkomstig artikel 35 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking en artikel 5 van de 
statuten kan een dienstverlenende vereniging na afloop van de statutair bepaalde duur opeenvolgende 
keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar. 

De verlenging is eveneens een unieke opportuniteit om de organisatie en werking van IGEAN 
dienstverlening kritisch te bekijken en een veranderingstraject op te starten. 

Het uittekenen van een missie, visie en waarden was de eerste stap in dit traject. 

Daarna werden de activiteiten van IGEAN dienstverlening, nu en in de toekomst, onder de loep 
genomen. Nieuwe noden en behoeften worden voortaan getoetst aan een nieuw toetsingskader. 

Aangezien een veranderingstraject enkel kans op slagen heeft als ook de organisatiestructuur hierop 
afgestemd wordt, werd in een volgende fase de rol van de verschillende bestuursorganen verduidelijkt. 
Tenslotte wordt eveneens de organisatiestructuur en daarbij horende personeelsinzet bekeken en 
bijgestuurd. 

Al het voormelde is samengebracht in een uitgebreid verlengingsdossier met volgende inhoud: 
1. Historiek – huidige werking 
1.1 Historiek: de oprichting van IGEAN cv 
1.2 Decreet intergemeentelijke samenwerking: de splitsing van IGEAN 
1.3 De werking van IGEAN 
1.4 De organisatie 
1.5 Communicatie 
2. IGEAN op weg naar … 
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2.1 Inleiding 
2.2 IGEAN nu: feiten en vaststellingen 
2.3 IGEAN morgen: het veranderingstraject 
2.4 De verlenging van IGEAN 
3. Missie, visie, waarden 
3.1 Inleiding 
3.2 Onze missie 
3.3 Onze visie 
3.4 Onze waarden 
3.5 Onze baseline 
4. Activiteiten, nu en in de toekomst 
4.1 Inleiding 
4.2 Resultaten rondvraag 
4.3 Het toetsingskader 
5. Organisatiestructuur 
5.1 Inleiding 
5.2 Bestuursorganen 
5.3 Personeel 
6. Statutenwijziging 
6.1 Inleiding 
6.2 Juridisch kader - procedure 
6.3 Overzicht van de wijzigingen 
7. Besluitvorming; 

Overwegende dat het verlengingsdossier wijst op het belang van een intergemeentelijke samenwerking 
en werd goedgekeurd door de raad van bestuur van 2 maart 2016. Daarna werd het volledige dossier 
aan alle deelnemers bezorgd. Op basis hiervan kunnen de deelnemers IGEAN dienstverlening 
verzoeken tot verlenging over te gaan. 

 

Taken en opdrachten 

IGEAN dienstverlening is een dienstverlenende vereniging die geen algemene werkingskosten 
aanrekent. De deelnemers kiezen autonoom of zij voor de taken en opdrachten die aangeboden worden 
overeenkomstig de statutair bepaalde doelstellingen beroep doen op IGEAN dienstverlening. 

Enkel voor die taken en opdrachten waarvoor effectief beslist wordt om tot samenwerking over te 
gaan, worden de kosten aangerekend aan het betrokken bestuur volgens de gemaakte afspraken. 

Het spreekt evenwel voor zich dat een intergemeentelijke werking met IGEAN dienstverlening 
voordelen heeft.  

Rekening houdend met de doelstellingen van IGEAN dienstverlening kan deze samenwerking in het 
kader van de verlenging en overeenkomstig artikel 35 van het decreet op de intergemeentelijke 
samenwerking als volgt gemotiveerd worden: 

1. Een doelmatig grondbeleid, door het verwerven, bouwrijp maken, en het ter beschikking 
stellen van onroerende goederen. 

• Overwegende dat elk aangesloten bestuur beroep kan doen op de expertise die IGEAN 
opgebouwd heeft om zowel verkavelingen, woonprojecten als dorpskernvernieuwing te organiseren en 
realiseren. 

• Overwegende dat IGEAN hierbij optreedt als regisseur en het volledige traject, vanaf de 
onderhandelingen voor de verwerving, over het bouwrijp maken, tot de verkoop van de terreinen 
opvolgt en coördineert. 

• Overwegende dat IGEAN hierbij een ruime ervaring heeft opgedaan bij technische 
deelaspecten van de projectrealisatie zoals bodemsanering, archeologisch onderzoek en subsidiëring. 
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• Overwegende dat bij elk project gewerkt wordt in een overlegmodel, waarbij IGEAN samen 
met het opdrachtgevend bestuur in elke fase van het project bepaalt welke stappen moeten genomen 
worden. 

• Overwegende dat IGEAN streeft naar budgetneutraliteit bij het opdrachtgevend bestuur, door 
de financiering van het project ten laste te nemen en de verkoopprijzen af te stemmen op de kosten die 
bij de realisatie gemaakt zijn, zodat het project zelfbedruipend wordt. 

• Overwegende dat IGEAN voor elk project van grondbeleid een lening aangaat, die door de 
(gemeente)raad wordt gewaarborgd. 

• Overwegende dat IGEAN steeds kostenefficiëntie nastreeft en bij de realisatie van projecten 
de wetgeving overheidsopdrachten naleeft voor die deeltaken, zoals de aanleg van infrastructuur, 
waarbij beroep wordt gedaan op derden en marktconforme voorwaarden gelden. 

• Overwegende dat IGEAN, door haar multidisciplinaire werking, complexe projecten tot een 
goed einde kan brengen en op deze wijze een meerwaarde betekent voor het opdrachtgevend bestuur. 

2. Een huisvestingspolitiek door het verwerven, gezond maken, ontwerpen en bouwen van 
woningen en woonwijken in functie van de behoeften. 

• Overwegende dat de gemeente de regisseur is van het lokale woonbeleid. 

• Overwegende dat het aangewezen is om intergemeentelijk samen te werken om de 
verplichtingen die o.m. voortvloeien uit het decreet  grond- en pandenbeleid te kunnen nakomen. 

• Overwegende dat IGEAN via interlokale verenigingen, die door de Vlaamse Overheid worden 
erkend en gesubsidieerd, haar expertise ter beschikking stelt en samen met de deelnemende besturen 
een coherent beleid uitbouwt, met aandacht voor o.m. woningkwaliteit en informatie aan de bevolking 
via het wooninfopunt. 

• Overwegende dat IGEAN op verzoek van elk aangesloten bestuur kan overgaan tot de 
aankoop van verwaarloosde of leegstaande panden, waarbij eenzelfde werkwijze wordt gevolgd zoals 
bij het grondbeleid vermeld onder punt 1. 

3. De realisatie, exploitatie en uitbreiding van terreinen en zones voor nijverheids-, handels- en 
ambachtsbedrijven en land- en tuinbouwbedrijven door het verwerven, bouwrijp maken, uitrusten en 
ter beschikking stellen van onroerende goederen. 

• Overwegende dat IGEAN op het vlak van bedrijventerreinen de voorbije jaren uitdrukkelijk 
heeft ingezet op duurzaam ruimtegebruik en CO2-neutraliteit op de bedrijventerreinen die werden 
gerealiseerd in opdracht van de betrokken lokale besturen. 

• Overwegende dat ook aandacht wordt besteed aan het duurzame beheer van de 
bedrijventerreinen door samen met het bestuur en de ondernemers een bedrijventerreinmanagement te 
organiseren. 

4. De bevordering van de duurzame ontwikkeling aan de hand van projecten in het kader van het 
voeren van een ecologisch beleid. 

• Overwegende dat IGEAN sinds 2013 erkend is om energieleningen te verstrekken aan 
particulieren voor energiebesparende investeringen in hun woning. 

• Overwegende dat 29 gemeenten in het werkingsgebied van IGEAN toegetreden zijn tot de 
IGEAN energielening. 

• Overwegende dat IGEAN in de periode van 1.02.2015 tot 31.12.2015 407 leningen heeft 
verstrekt. 

• Overwegende dat hierdoor sterk wordt ingezet op de verbetering van het woningpatrimonium 
in de regio en een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan klimaatneutraliteit. 
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5. De ruimtelijke ordening, waaronder verkeer en mobiliteit, door studie van alle daarbij 
betrokken problemen, in het bijzonder door het opmaken van gemeentelijke-, gewest- en 
sectorplannen van ruimtelijke ordening, in samenwerking met de bestaande wettelijke organismen 
voor stedenbouw en ruimtelijke ordening, en door de uitvoering ervan. Aan de gemeenten, leden van 
de vereniging, geeft zij advies en verleent zij hulp over al de technische problemen, die verband 
houden met de ruimtelijke ordening, de aanleg en uitrusting van het gemeentelijke grondgebied. 

• Overwegende dat de besturen o.m. beroep kunnen doen op IGEAN voor de opmaak van 
RUP’s, mobiliteitsstudies en de herziening van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. 

• Overwegende dat IGEAN bij de uitvoering van deze opdrachten steeds tegen kostprijs werkt 
en daarom steeds marktconforme tarieven aanrekent. 

• Overwegende dat IGEAN door haar ruime kennis van de regio en de individuele lokale 
besturen, een meerwaarde biedt aan de besturen bij de uitvoering van deze studies. 

• Overwegende dat IGEAN actief deelneemt aan het Atrium-project of andere overlegstructuren 
waarbij de gemeentelijke (stedenbouwkundige) ambtenaren worden geïnformeerd over de actuele 
thema’s op het vlak van de ruimtelijke ordening. 

• Overwegende dat IGEAN zich voorbereidt op de invoering van de omgevingsvergunning en 
de lokale besturen hierbij actief zal ondersteunen, o.m. voor de handhaving. 

6. De bevordering van de gezondheid, hygiëne en het sociaal welzijn. 

• Overwegende dat voor de uitwerking van deze doelstelling kan verwezen worden naar wat 
hoger vermeld is onder punten 2 en 4. 

7. Het verstrekken van diensten ter ondersteuning en begeleiding van de gemeentelijke 
dienstverlening. 

• Overwegende dat de besturen o.m. beroep kunnen doen op IGEAN voor de opmaak van 
schattingsverslagen, het voeren van de onderhandelingen en het opmaken van de akten bij de 
verwerving van onroerende goederen. 

• Overwegende dat de opgebouwde expertise en ervaring een meerwaarde betekent voor alle 
besturen die op deze dienst beroep doen. 

• Overwegende dat IGEAN ook hier enkel de werkelijke prestaties aanrekent aan de lokale 
besturen en bijgevolg marktconform werkt. 

• Overwegende dat IGEAN al meer dan 20 jaar een intergemeentelijke toets organiseert voor 
alle leerjaren in de gemeentelijke basisscholen, waar een ruime deelname bestaat, ook door de scholen 
van de stad Antwerpen, tegen een minimale kostprijs per deelnemende leerling. 

• Overwegende dat de resultaten van de toets in een rapport worden gegoten waarbij de 
deelnemende scholen hun resultaten kunnen vergelijken met andere scholen met hetzelfde profiel en 
op deze wijze remediërend kunnen optreden waar nodig. 

• Overwegende dat IGEAN een zwembad exploiteert in Pulderbos, dat voornamelijk gebruikt 
wordt voor het schoolzwemmen in de gemeenten Zoersel en Zandhoven.   

• Overwegende dat deze exploitatie gebeurt op basis van een kostendelend principe. 

 

Overwegende dat uit al het voorgaande blijkt dat een intergemeentelijke samenwerking met een 
dienstverlenende vereniging zowel beleidsmatig, operationeel als economisch belangrijke voordelen 
biedt ten opzichte van andere samenwerkingsverbanden en beheersvormen, 

Overwegende dat het schaalniveau van de intergemeentelijke vereniging toelaat om efficiënt en 
kostendelend te werken, zonder dat de afstand tot de burger te groot wordt, 
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Overwegende dat het in het kader van een intergemeentelijke samenwerking bovendien mogelijk is de 
nodige expertise en know how op te bouwen om de aan de vereniging toevertrouwde opdrachten 
kwaliteitsvol uit te voeren, 

Deze expertise situeert zich niet alleen op het technisch, juridisch of beleidsmatig vlak, maar ook wat 
de communicatie, informatie en sensibilisatie betreft, 

Een intergemeentelijke vereniging wordt bestuurd en gecontroleerd door de vertegenwoordigers van 
de betrokken besturen, welke op hun beurt democratisch verkozen zijn. 

 

Presentiegelden 

Overeenkomstig artikel 60 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking en artikel 30 van 
de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt de algemene vergadering het presentiegeld en de 
andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van de vereniging kunnen worden 
toegekend. De algemene vergadering moet zich hierbij houden aan de toekenningsvoorwaarden die 
door de Vlaamse regering vastgelegd zijn. 

Bij de splitsing van IGEAN cv in IGEAN dienstverlening en de oprichting van IGEAN 
dienstverlening in 2003, werden de bestaande presentiegelden in gelijke mate verdeeld over de beide 
verenigingen en afgerond tot een bedrag van 75 euro per zitting per vereniging. 

Intussen hebben heel wat intercommunales evenals gemeenten en de provincie de presentiegelden 
verhoogd tot het wettelijke maximum van 201,02 euro per zitting en werd dit bedrag gekoppeld aan de 
index. 

In het kader van het veranderingstraject dat IGEAN aan het doorlopen is, werd de rol van de 
verschillende bestuursorganen kritisch bekeken en verduidelijkt, rekening houdend met het wettelijk 
kader. Het resultaat hiervan heeft een impact op het aantal bijeenkomsten van de raad van bestuur en 
het directiecomité, wat eveneens een aanleiding is om de presentiegelden aan te passen. 

Overwegende dat aan de besturen wordt gevraagd akkoord te gaan met een aanpassing van de 
presentiegelden tot 100,51 euro per zitting voor de raad van bestuur en het directiecomité en dit bedrag 
te koppelen aan de index. 

 

Statutenwijziging 

Aangezien de verlenging van IGEAN dienstverlening gepaard gaat met een statutenwijziging, werd 
van deze gelegenheid gebruik te maken om de statuten eveneens te moderniseren en af te stemmen op 
de resultaten van het veranderingstraject. 

De voorliggende statutenwijziging houdt tenslotte ook rekening met het ontwerp decreet tot wijziging 
van diverse bepalingen van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking. 

In het verlengingsdossier wordt in deel 6 toelichting gegeven bij de statutenwijziging en worden deze 
wijzigingen uitgebreid gemotiveerd. In uitvoering van artikel 39 van het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking worden tenslotte de wijzigingen aan de statuten en in de bijlagen 
artikelsgewijs aangebracht. 

 

Besluitvorming 

Gelet op de organisatie van de jaarvergadering van Igean dienstverlening op 17 juni 2016 te 19 uur, 
met volgende dagorde: 
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015 
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2015 
3. Jaarrekening 2015 
4. Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 2015 
5. Uitkering dividend D-aandelen. 
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Gelet op de organisatie van de buitengewone algemene vergadering op 17 juni 2016 aansluitend bij de 
jaarvergadering met volgende dagorde: 
1. Kennisname en goedkeuring van het verlengingsdossier van IGEAN dienstverlening 
2. Kennisname van het verzoek aan IGEAN dienstverlening om te verlengen  
3. Goedkeuren van de verlenging 
4. Bepalen van de presentiegelden 
5. Goedkeuren van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening; 

Gelet op het aangetekend schrijven d.d. 8 maart 2016 van IGEAN dienstverlening houdende 
uitnodiging en dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 dat aan alle 
deelnemers bezorgd werd evenals de volgende daarbij horende documenten: 
1. een uittreksel uit de beslissing van de raad van bestuur van 2.03.2016 
2. het verlengingsdossier voor IGEAN dienstverlening met de ontwerp statutenwijziging; 

Gelet op artikel 44 van het decreet en artikel 33 § 1 van de statuten waaruit blijkt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van Anneleen De 
Maeyer als vertegenwoordiger en Luc Van Gastel als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente voor de algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening; 

Overwegende dat bij onderstaande beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger wordt bepaald;  

Overwegende dat deze verlenging, inclusief de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening op zich 
geen financiële gevolgen heeft voor het bestuur; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de antwoorden van schepen Erik Block, schepen Wouter Rombouts en burgemeester Maarten 
De Veuster; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 
Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle 
Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Kennis te nemen van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die zal 
gehouden worden in het Hof Van Reyen, Veldkant 14/ Oudebaan 39 te 2350 Boechout op 17.06.2016 
om 19.00 uur evenals van alle daarbij horende documenten en op basis hiervan volgende beslissingen 
te nemen: 

1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015 

2. Goedkeuring van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2015 

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2015 

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 2015 

5. Akkoord te gaan met de voorgestelde uitkering dividend D-aandelen. 
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Artikel 2 

De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering 
van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in het Hof Van Reyen, Veldkant 14/ Oudebaan 
39 te 2350 Boechout op 17.06.2016 aansluitend bij de jaarvergadering evenals van alle daarbij 
horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:  

1. Kennisname en goedkeuring van het verlengingsdossier van IGEAN dienstverlening 

2. Verzoek aan IGEAN dienstverlening om te verlengen 

3. Goedkeuring van de verdere deelname van de gemeente Schoten aan IGEAN dienstverlening  

4. Goedkeuring van de presentiegelden 

5. Goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening. 

Artikel 3 

De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 
gemandateerd om op de jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering van IGEAN 
dienstverlening van 17.06.2016 deel te nemen aan de bespreking over de in artikelen 1 en 2 vermelde 
agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te 
doen om de volledige agenda af te werken. 

Artikel 4 

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden 
bezorgd. 

 

8. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER INTERCOMMUNA LE IGEAN 
MILIEU & VEILIGHEID  

De raad, 

Gelet op het Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd; 

Gelet op de Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het ontwerp decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking;  

Gelet op de statuten van IGEAN milieu & veiligheid; 

 

Algemeen 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 waarbij de 
oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid werd verleden. 

Overwegende dat de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid op 19 december 
2003 in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd. 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd 
en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 waarbij de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & 
veiligheid werden goedgekeurd; 

Op de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 werd een statutenwijziging van IGEAN 
milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13 
augustus 2007 onder nr. 07120368. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 werd een volgende 
statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Deze werd bevestigd bij het 
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Ministerieel Besluit van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands 
bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 

Overwegende dat de gemeente lid is bij IGEAN milieu & veiligheid. 

 

Verlenging 

Volgens artikel 5 van de statuten loopt de duurtijd van IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2016. 

Overeenkomstig artikel 35 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking en artikel 5 van de 
statuten kan een opdrachthoudende vereniging na afloop van de statutair bepaalde duur opeenvolgende 
keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar. 

De verlenging is eveneens een unieke opportuniteit om de organisatie en werking van IGEAN milieu 
& veiligheid kritisch te bekijken en een veranderingstraject op te starten. 

Het uittekenen van een missie, visie en waarden was de eerste stap in dit traject. 

Daarna werden de activiteiten van IGEAN milieu & veiligheid, nu en in de toekomst, onder de loep 
genomen. Nieuwe noden en behoeften worden voortaan getoetst aan een nieuw toetsingskader. 

Aangezien een veranderingstraject enkel kans op slagen heeft als ook de organisatiestructuur hierop 
afgestemd wordt, werd in een volgende fase de rol van de verschillende bestuursorganen verduidelijkt. 
Tenslotte wordt eveneens de organisatiestructuur en daarbij horende personeelsinzet bekeken en 
bijgestuurd. 

Al het voormelde is samengebracht in een uitgebreid verlengingsdossier met volgende inhoud: 
1. Historiek – huidige werking 
1.1 Historiek: de oprichting van IGEAN cv 
1.2 Decreet intergemeentelijke samenwerking: de splitsing van IGEAN 
1.3 De werking van IGEAN 
1.4 De organisatie 
1.5 Communicatie 
2. IGEAN op weg naar … 
2.1 Inleiding 
2.2 IGEAN nu: feiten en vaststellingen 
2.3 IGEAN morgen: het veranderingstraject 
2.4 De verlenging van IGEAN 
3. Missie, visie, waarden 
3.1 Inleiding 
3.2 Onze missie 
3.3 Onze visie 
3.4 Onze waarden 
3.5 Onze baseline 
4. Activiteiten, nu en in de toekomst 
4.1 Inleiding 
4.2 Resultaten rondvraag 
4.3 Het toetsingskader 
5. Organisatiestructuur 
5.1 Inleiding 
5.2 Bestuursorganen 
5.3 Personeel 
6. Statutenwijziging 
6.1 Inleiding 
6.2 Juridisch kader - procedure 
6.3 Overzicht van de wijzigingen 
7. Besluitvorming; 
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Overwegende dat het verlengingsdossier wijst op het belang van een intergemeentelijke samenwerking 
en werd goedgekeurd door de raad van bestuur van 2 maart 2016. Daarna werd het volledige dossier 
aan alle deelnemers bezorgd. Op basis hiervan kunnen de deelnemers IGEAN milieu & veiligheid 
verzoeken tot verlenging over te gaan. 

 

Beheersoverdracht 

IGEAN milieu & veiligheid is een opdrachthoudende vereniging waarin enkel gewerkt wordt op basis 
van een beheersoverdracht.  

De inhoud van deze beheersoverdrachten moet bekeken worden in het licht van de statuten van 
IGEAN milieu & veiligheid en meer bepaald in uitvoering van artikel 2 over de rechtsvorm en artikel 
3 met de doelstellingen van IGEAN milieu & veiligheid. 

Gelet op het overzicht van de taken en opdrachten waarvoor het bestuur tot op vandaag 
beheersoverdracht heeft gedaan aan IGEAN milieu en veiligheid; 

Gelet op de vraag aan het bestuur om de vermelde beheersoverdrachten te bevestigen en deze 
beslissing als volgt te motiveren overeenkomstig artikel 35 van het decreet op de intergemeentelijke 
samenwerking: 

 

1. Milieu 

1.1 Inzameling, transport, behandeling (zijnde o.m. sortering, overslag, mechanische behandeling, 
…) en verwerking van huishoudelijk restafval en/of daarmee vergelijkbaar of gelijkaardig 
bedrijfsafval en andere huishoudelijke selectieve fracties en/of daarmee vergelijkbaar of gelijkaardig 
bedrijfsafval evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van 
nieuwe initiatieven terzake 

• Gelet op het decreet van 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen 
en afvalstoffen, verder het Materialendecreet genoemd, zoals gewijzigd 

• Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, verder het 
VLAREMA genoemd, zoals gewijzigd 

• Gelet op het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen 
2008-2015, verder het UHA 2008-2015 genoemd, 

• Gelet op het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval, 

• Gelet op het ontwerp Uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 
dat het UHA 2008-2015 zal vervangen evenals het Uitvoeringsplan over gescheiden inzameling van 
bedrijfsafval van kleine ondernemingen, verder ontwerp UHA 2016-2022 genoemd, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid voor de verwerking van het brandbaar 
huishoudelijk afval in 2006 toegetreden is tot ISVAG en met 44 % van de aandelen een belangrijke 
partner is binnen ISVAG,  

• Overwegende dat dit lidmaatschap bij ISVAG een marktconforme prijs garandeert voor de 
betrokken gemeenten,  

• Overwegende dat ISVAG begin 2015 een adviescomité opgericht heeft waar IGEAN milieu & 
veiligheid deel van uitmaakt en waarin de Toekomstvisie van ISVAG voorbereid wordt, zodat ook op 
langere termijn de verwerking van het brandbaar huishoudelijk restafval verzekerd blijft, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid in 2006 eveneens lid geworden is van Ibogem 
voor de verwerking van die hoeveelheden gft+ en groenafval die IGEAN niet zelf in haar eigen 
installaties kan verwerken, 
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• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid tenslotte deelneemt aan de intercommunale 
Hooge Maey voor de verwerking van het onbrandbaar restafval van de gemeenten uit haar 
samenwerkingsgebied, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid het groenafval van haar gemeenten verwerkt tot 
compost op de vergunde groencomposteringsinstallatie gelegen op site noord te Brecht, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid het gft+ van de gemeenten verwerkt tot 
Humotex en biogas in de vergistingsinstallatie gelegen op site noord te Brecht, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid voor de bouw van deze installatie een lening 
heeft aangegaan, welke gewaarborgd werd door de deelnemende gemeenten, 

• Overwegende dat deze lening een looptijd heeft van 20 jaar en ten einde loopt in 2021, 

• Overwegende dat dit engagement minstens moet verder gezet worden wat de waarborg van de 
lening betreft, 

• Overwegende dat de gemeenten zich bovendien geëngageerd hebben voor de aanlevering van 
gft+ aan de vergistingsinstallatie op site noord, 

• Overwegende dat uit een beperkte rondvraag van de geldende tarieven voor de verwerking van 
groenafval en gft+ blijkt dat de verwerkingsprijs zoals deze geldt bij IGEAN milieu & veiligheid nog 
steeds marktconform en concurrentieel is, 

• Overwegende dat dit o.m. te maken heeft met de wijze waarop het gft+ wordt verwerkt in de 
vergistingsinstallatie en waarbij naast compost van hoogwaardige kwaliteit (Humotex) ook biogas 
wordt geproduceerd, die omgezet wordt in elektriciteit (groene stroom), 

• Gelet op het Samenwerkingsakkoord voor de preventie en het beheer van verpakkingsafval, 

• Gelet op het besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie waarmee Fost Plus vzw 
erkend wordt als organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval, en op basis hiervan moet instaan 
voor de selectieve inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval, 

• Overwegende dat Fost Plus voor de uitvoering van deze opdracht overeenkomsten afsluit met  
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en niet met de individuele gemeenten, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid einde 2012 met Fost Plus een nieuwe 
overeenkomst afgesloten heeft, die een einde neemt op 31.12.2017, 

• Overwegende dat deze overeenkomst na deze datum steeds verlengd wordt voor een nieuwe 
periode van 5 jaar om de continuïteit van de selectieve inzameling van verpakkingsafval te garanderen, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid op basis hiervan instaat voor de selectieve 
inzameling en verwerking van glas, papier en karton en PMD, 

• Overwegende dat de selectieve inzamelingen die in het kader van het Fost Plus project 
plaatsvinden het resultaat zijn van een overheidsopdracht die op regelmatige tijdstippen georganiseerd 
wordt overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid ook voor de inzameling van andere afvalstoffen 
overheidsopdrachten organiseert, 

• Overwegende dat met het organiseren van een intergemeentelijke overheidsopdracht veelal 
lagere prijzen kunnen verkregen worden dan een overheidsopdracht van één individuele gemeente, 

• Overwegende dat met het toepassen van de wetgeving overheidsopdrachten de markt 
regelmatig verkend en vergeleken wordt wat resulteert in marktconforme tarieven, 

• Gelet op de aanvaardingsplicht zoals opgenomen in het VLAREMA, op grond waarvan de 
eindverkopers, de tussenhandelaars en de producenten of invoerders van afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten AEEA, een beroep doen op Recupel vzw voor de selectieve inzameling en 
verwerking van deze afvalstoffen, 
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• Overwegende dat ook Recupel voor de uitvoering van deze opdracht samenwerkt met de 
intergemeentelijke verenigingen, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid deze selectieve inzameling en verwerking 
coördineert en opvolgt, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid deze taak eveneens op zich neemt voor andere 
afvalstoffen die onder de aanvaardingsplicht vallen en waarvoor overeenkomsten afgesloten worden 
met het aangeduide beheersorganisme dat moet instaan voor de inzameling en verwerking van deze 
afvalstoffen, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid eveneens overheidsopdrachten organiseert voor 
de aankoop van diverse recipiënten, al dan niet met subsidies van de Vlaamse overheid, 

• Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de subsidiëring van bepaalde 
werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of 
ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd,  

• Overwegende dat de Vlaamse overheid er voor het indienen van een subsidiedossier de 
voorkeur aan geeft dat dit niet door elke individuele gemeenten gebeurt maar gegroepeerd wordt bij 
het intergemeentelijke samenwerkingsverband, waardoor de administratieve procedure slechts één 
maal moet doorlopen worden en er een duidelijk aanspreekpunt is voor de dossiers, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid na het verkrijgen van de voorziene subsidies 
aan de deelnemende gemeenten enkel de kostprijs aanrekent die overblijft na aftrek van de voorziene 
subsidies; de eigenlijke subsidies worden door IGEAN milieu & veiligheid opgevraagd bij de Vlaamse 
overheid, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid steeds een ecologisch en economisch 
verantwoorde en duurzame oplossing aanbiedt aan de deelnemende gemeenten voor de inzameling, het 
transport, de behandeling (zijnde o.m. sortering, overslag, mechanische behandeling, …) en de 
verwerking van het huishoudelijk afval en het daarmee vergelijkbaar of gelijkaardig bedrijfsafval. 

1.2 Afvalpreventie en hergebruik van afvalstoffen evenals de daarbij horende communicatie en 
het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven terzake 

• Gelet op het decreet van 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen 
en afvalstoffen, verder het Materialendecreet genoemd, zoals gewijzigd 

• Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, verder het 
VLAREMA genoemd, zoals gewijzigd 

• Gelet op het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen 
2008-2015, verder het UHA 2008-2015 genoemd, waarin aandacht wordt besteed aan hergebruik en 
afvalpreventie, 

• Gelet op het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval, 

• Gelet op het ontwerp Uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 
dat het UHA 2008-2015 zal vervangen evenals het Uitvoeringsplan over gescheiden inzameling van 
bedrijfsafval van kleine ondernemingen, verder ontwerp UHA 2016-2022 genoemd, waarin eveneens 
aandacht wordt besteed aan zwerfvuil, 

• Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de subsidiëring van bepaalde 
werken, leveringen en diensten die in het Vlaams Gewest door of op initiatief van lagere besturen of 
ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd,  

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid in het kader van de afvalpreventie 
intergemeentelijke overheidsopdrachten organiseert voor de aankoop van recipiënten en artikelen, 

• Overwegende dat de Vlaamse overheid er voor het indienen van een subsidiedossier de 
voorkeur aan geeft dat dit niet door elke individuele gemeenten gebeurt maar gegroepeerd wordt bij 
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het intergemeentelijke samenwerkingsverband, waardoor de administratieve procedure slechts één 
maal moet doorlopen worden en er een duidelijk aanspreekpunt is voor de dossiers, 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid na het verkrijgen van de voorziene subsidies 
aan de deelnemende gemeenten enkel de kostprijs aanrekent die overblijft na aftrek van de voorziene 
subsidies; de eigenlijke subsidies worden door IGEAN milieu & veiligheid opgevraagd bij de Vlaamse 
overheid, 

• Overwegende dat wat hergebruik betreft IGEAN milieu & veiligheid ondersteuning en 
begeleiding geeft aan de deelnemende gemeenten in hun relatie met de kringloopcentra, 

• Overwegende dat de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden door de Vlaamse overheid 
als belangrijke actoren worden beschouwd bij de uitvoering van het lokale beleid inzake 
afvalpreventie en hergebruik,  

• Overwegende dat ook de werking van de kringloopkrachten voor het promoten van het 
thuiscomposteren grotendeels op intergemeentelijk niveau wordt georganiseerd, 

• Gelet op de afvalkrant die IGEAN milieu & veiligheid sinds 2002 op regelmatige tijdstippen 
uitgeeft en waarin o.m. aandacht wordt gegeven aan afvalpreventie. 

• Overwegende dat er ook op de website van IGEAN heel wat informatie terug te vinden is. 

1.4 Voor juridische en technische ondersteuning inzake milieu en handhaving evenals de daarbij 
horende communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven terzake 

• Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid in het kader van de gemeentelijke 
administratieve sancties aangesteld is als sanctionerend ambtenaar, 

• Overwegende dat de sanctionerend ambtenaar dossiers behandelt die enerzijds betrekking 
hebben op overtredingen inzake openbare overlast en anderzijds op overtredingen op stilstaan en 
parkeren en op overtredingen op parkeren met beperkte duurtijd, 

• Overwegende dat de behandeling van dergelijke dossiers bij voorkeur intergemeentelijk 
gebeurt, om een zo groot mogelijke uniforme behandeling van dezelfde soort overtredingen te 
garanderen, 

• Overwegende dat een intergemeentelijke werking het draagvlak vergroot, 

• Overwegende dat er momenteel nog geen beslissing wordt genomen inzake de bevestiging 
beheersoverdracht gemeentelijke administratieve sancties, in afwachting van verdere informatie van 
Igean;  

 

2. Veiligheid 

• Overwegende dat op basis van de wet op het welzijn van de werknemers op het werk elke 
werkgever de verplichting heeft om de arbeidsveiligheid bij het personeel te verzekeren, 

• Overwegende dat het economisch en praktisch niet haalbaar is om deze opdracht in elke lokaal 
bestuur te gaan organiseren, 

• Overwegende dat dit een bij uitstek intergemeentelijke opdracht is, waarbij beroep kan gedaan 
worden op gespecialiseerd personeel, 

• Overwegende dat dit bevestigd wordt in het Koninklijk Besluit waarmee aan de betrokken 
besturen de toelating wordt gegeven deze opdracht intergemeentelijk te gaan uitoefenen via IGEAN, 
en dit voor onbepaalde duur, 

• Overwegende dat er in tussentijd nog nieuwe wetgeving in werking is getreden, welke 
eveneens diverse opdrachten geeft aan de lokale besturen inzake veiligheid, 
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• Overwegende dat hiervoor eveneens beroep kan gedaan worden op de gemeenschappelijke 
dienst PBW van IGEAN milieu & veiligheid, die beschikken over voldoende gekwalificeerd 
personeel, 

• Overwegende dat de wetgeving inzake bouwplaatscoördinatie voor tijdelijke en mobiele 
bouwplaatsen eveneens bijkomende verplichtingen oplegt, 

• Overwegende dat ook voor deze opdracht gespecialiseerd personeel vereist is dat voldoet aan 
de gestelde eisen, 

• Overwegende dat hiervoor eveneens beroep kan gedaan worden op de gemeenschappelijke 
dienst PBW van IGEAN milieu & veiligheid, 

• Overwegende dat ook de wetgeving inzake de preventie en bescherming tegen geweld, 
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk bijkomende verplichtingen oplegt aan de lokale 
besturen, 

• Overwegende dat ook voor deze opdracht gespecialiseerd personeel vereist is dat voldoet aan 
de gestelde eisen, 

• Overwegende dat hiervoor eveneens beroep kan gedaan worden op de gemeenschappelijke 
dienst PBW van IGEAN milieu & veiligheid, 

• Overwegende dat ook allerlei andere taken inzake (arbeids-)veiligheid die in de toekomst 
zouden voortvloeien uit wettelijke en decretale bepalingen, door de gemeenschappelijke dienst PBW 
van IGEAN milieu & veiligheid kunnen waargenomen worden, 

Uit al het voorgaande blijkt dat een intergemeentelijke samenwerking met een opdrachthoudende 
vereniging zowel beleidsmatig, operationeel als economisch belangrijke voordelen biedt ten opzichte 
van andere samenwerkingsverbanden en beheersvormen, 

Het schaalniveau van de intergemeentelijke vereniging laat evenwel toe om efficiënt en kostendelend 
te werken, zonder dat de afstand tot de burger te groot wordt, 

In het kader van een intergemeentelijke samenwerking is het bovendien mogelijk de nodige expertise 
en know how op te bouwen om de aan de vereniging toevertrouwde opdrachten kwaliteitsvol uit te 
voeren, 

Deze expertise situeert zich niet alleen op het technisch, juridisch of beleidsmatig vlak, maar ook wat 
de communicatie, informatie en sensibilisatie betreft, 

Een intergemeentelijke vereniging wordt bestuurd en gecontroleerd door de vertegenwoordigers van 
de betrokken besturen, welke op hun beurt democratisch verkozen zijn, 

 

Presentiegelden 

Overeenkomstig artikel 60 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking en artikel 31 van 
de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt de algemene vergadering het presentiegeld en de 
andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van de vereniging kunnen worden 
toegekend. De algemene vergadering moet zich hierbij houden aan de toekenningsvoorwaarden die 
door de Vlaamse regering vastgelegd zijn. 

Bij de splitsing van IGEAN cv in IGEAN dienstverlening en de oprichting van IGEAN milieu & 
veiligheid in 2003, werden de bestaande presentiegelden in gelijke mate verdeeld over de beide 
verenigingen en afgerond tot een bedrag van 75 euro per zitting per vereniging. 

Intussen hebben heel wat intercommunales evenals gemeenten en de provincie de presentiegelden 
verhoogd tot het wettelijke maximum van 201,02 euro per zitting en werd dit bedrag gekoppeld aan de 
index. 

In het kader van het veranderingstraject dat IGEAN aan het doorlopen is, werd de rol van de 
verschillende bestuursorganen kritisch bekeken en verduidelijkt, rekening houdend met het wettelijk 
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kader. Het resultaat hiervan heeft een impact op het aantal bijeenkomsten van de raad van bestuur en 
het directiecomité, wat eveneens een aanleiding is om de presentiegelden aan te passen. 

Gelet op de vraag aan de besturen om akkoord te gaan met een aanpassing van de presentiegelden tot 
100,51 euro per zitting voor de raad van bestuur en het directiecomité en dit bedrag te koppelen aan de 
index; 

Naar analogie met de huidige zitpenningen, wordt voor de adviescomités een presentiegeld voorzien 
dat gelijk is aan de helft van de voormelde zitpenning of afgerond 50,25 euro per bijeenkomst. 

 

Statutenwijziging en delegatie tarieven 

Aangezien de verlenging van IGEAN milieu & veiligheid gepaard gaat met een statutenwijziging, 
werd van deze gelegenheid gebruik te maken om de statuten eveneens te moderniseren en af te 
stemmen op de resultaten van het veranderingstraject. 

De voorliggende statutenwijziging houdt tenslotte ook rekening met het ontwerp decreet tot wijziging 
van diverse bepalingen van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking. 

In het verlengingsdossier wordt in deel 6 toelichting gegeven bij de statutenwijziging en worden deze 
wijzigingen uitgebreid gemotiveerd. In uitvoering van artikel 39 van het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking worden tenslotte de wijzigingen aan de statuten en in de bijlagen 
artikelsgewijs aangebracht. 

Bijlage 1 vermeldt de bijdrageplafonds voor de verschillende taken en opdrachten die IGEAN milieu 
& veiligheid in eigen beheer uitoefent. Het gaat hier echter om maximum bedragen. In de praktijk 
rekent IGEAN milieu & veiligheid enkel de werkelijke kosten aan. 

Het bepalen van de reële tarieven is volgens het decreet op de intergemeentelijke samenwerking 
eveneens een bevoegdheid van de algemene vergadering, zij het dat zij deze bevoegdheid kan 
delegeren aan de raad van bestuur.  

Daarom zal de algemene vergadering de bevoegdheid voor het vaststellen van de reële tarieven op de 
buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 expliciet delegeren aan de raad van bestuur.  

De bedragen vermeld in de bijlage 1 gelden hierbij als maximum. 

 

Besluitvorming 

Gelet op de organisatie van de jaarvergadering van Igean milieu & veiligheid op 17 juni 2016 om 
19.00 uur, met volgende dagorde: 
1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015 
2. verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2015 
3. jaarrekening 2015 
4. kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 2015 
5. benoeming van leden van de adviescomités; 

Gelet op de organisatie van de buitengewone algemene vergadering van Igean milieu & veiligheid op 
17 juni 2016 aansluitend bij de jaarvergadering met volgende dagorde: 
1. kennisname en goedkeuring van het verlengingsdossier van IGEAN milieu & veiligheid 
2. kennisname van het verzoek aan IGEAN milieu & veiligheid om te verlengen  
3. goedkeuren van de verlenging en bevestiging van de daarbij horende beheersoverdrachten zoals 
vermeld in bijlage bij dit besluit 
4. bepalen van de presentiegelden 
5. goedkeuren van de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid 
6. delegatie aan de raad van bestuur voor het vastleggen van reële tarieven; 

Gelet op het aangetekend schrijven van 8 maart 2016 van IGEAN milieu & veiligheid houdende 
uitnodiging en dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016 die aan alle 
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deelnemers werd bezorgd evenals de volgende daarbij horende documenten: 
1. een uittreksel uit de beslissing van de raad van bestuur van 2.03.2016 
2. het verlengingsdossier voor IGEAN milieu & veiligheid met de ontwerp statutenwijziging; 

Gelet op artikel 44 van het decreet en artikel 34 § 1 van de statuten die bepalen dat de vaststelling van 
het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

Gelet op het besluit van 22 mei 2014 van de gemeenteraad waarbij Anneleen De Maeyer als 
vertegenwoordiger en Luc Van Gastel als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente 
werden aangeduid voor de algemene vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid;  

Overwegende dat met onderstaande beslissing het mandaat van deze vertegenwoordiger wordt 
bepaald; 

Overwegende dat de verlenging, inclusief de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid op 
zich geen financiële gevolgen heeft voor het bestuur; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 
Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle 
Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Kennis te nemen van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die 
zal gehouden worden in het Hof Van Reyen, Veldkant 14/ Oudebaan 39 te 2350 Boechout op 17 juni 
2016 om 19 uur evenals van alle daarbij horende documenten en op basis hiervan volgende 
beslissingen te nemen:  

1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015 

2. Goedkeuring van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2015 

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2015 

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 2015 

5. Akkoord te gaan met de voorgestelde benoeming van leden van de adviescomités. 

Artikel 2 

Kennis te nemen van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN 
milieu & veiligheid die zal gehouden worden in het Hof Van Reyen, Veldkant 14/ Oudebaan 39 te 
2350 Boechout op 17 juni 2016 aansluitend bij de jaarvergadering evenals van alle daarbij horende 
documenten en op basis hiervan volgende beslissingen te nemen:  

1. Kennisname en goedkeuring van het verlengingsdossier van IGEAN milieu & veiligheid 

2. Verzoek aan IGEAN milieu & veiligheid om te verlengen 

3. Goedkeuring van de verdere deelname van de gemeente Schoten aan IGEAN milieu & veiligheid 
met een bevestiging van de daarbij horende beheersoverdrachten zoals vermeld in bijlage bij dit 
besluit dat integraal deel uitmaakt van dit besluit 

4. Goedkeuring van de presentiegelden 

5. Goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid 

6. Goedkeuring van de delegatie aan de raad van bestuur voor het vastleggen van de reële tarieven.  
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Artikel 3 

De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt 
gemandateerd om op de jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & 
veiligheid van 17 juni 2016 deel te nemen aan de bespreking over de in artikelen 1 en 2vermelde 
agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te 
doen om de volledige agenda af te werken. 

Artikel 4 

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid 
worden bezorgd. 

 

BIJLAGE 

Overzicht van de verschillende opdrachten en activiteiten waarvoor beheersoverdracht wordt gedaan 
aan IGEAN milieu & veiligheid 

Opdrachten en activiteiten 

1 Milieu 

1.1. Afval 

ophaling 

huisvuil (ondergronds) 

verwerking 

huisvuil 

grof vuil 

groenafval 

gft+ 

Fost plus project 

ophaling en verwerking papier en karton 

ophaling en verwerking PMD 

ophaling en verwerking glas 

aankopen 

PMD-zakken 

compostvaten/compostbakken 

2. Veiligheid 

arbeidsveiligheid algemeen 

veiligheidscoördinatie 

pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag 

 

9. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER INTERCOMMUNA LE PIDPA  

De raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;  
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Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat 
het mandaat van de afgevaardigde voor elke algemene vergadering dient te worden vastgesteld; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van Louis De 
keersmaeker en Juan Leysen, gemeenteraadsleden, respectievelijk tot vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Schoten voor het bijwonen van de algemene 
vergaderingen van Pidpa tot einde 2018; 

Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat 
er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 
vergadering en dat van lid van een van de andere organen; 

Gelet op artikel 22 van de statuten van Pidpa;  

Gelet op de algemene vergadering van Pidpa die zal plaats hebben op maandag 20 juni 2016 op het 
administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen; 

Gelet op het voorstel van statutenwijziging dat werd overgemaakt aan het gemeentebestuur op 24 
februari 2015, dit conform artikel 39 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
dat stelt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet 
beoordelen, het ontwerp van statutenwijziging aan de deelnemers dient overgemaakt te worden;  

Gelet op de uitnodigingsmail van 20 april 2016 waarmee Pidpa de agenda van de algemene 
vergadering heeft meegedeeld en gelet op de stukken die werden overgemaakt inzake het verslag van 
de raad van bestuur over het jaar 2015, inzake de jaarrekening over het boekjaar 2015 en inzake het 
verslag van de commissaris; 

Gelet op de brief d.d. 18 april 2016 van Pidpa houdende uitnodiging voor de statutaire jaarvergadering 
van 20 juni 2016 en melding van de agenda van deze vergadering; 

Gelet op de brief d.d. 18 april 2016 van Pidpa houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene 
vergadering van 20 juni 2016, met melding van de agenda van deze vergadering; 

Overwegende dat hierbij volgende punten verdergezet worden van de in voortzetting geplaatste 
algemene vergaderingen van 15 juni 2015 en 14 december 2015: punt 8 Kapitaalverhoging en punt 9 
Statutenwijziging; 

Gelet op het besluit d.d. 28 mei 2015 van de gemeenteraad houdende vaststelling van het mandaat van 
de volmachtdrager van de gemeente voor de agendapunten van de algemene vergadering van 15 juni 
2015 van Pidpa; 

Overwegende dat voornoemde beslissing ook voor de in voortzetting geplaatste agendapunten 
behouden blijft; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 
Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle 
Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2015, de jaarrekening over het boekjaar 2015 en het 
verslag van de commissaris worden goedgekeurd. 

Artikel 2 

Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2015, wordt 
goedgekeurd. 
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Artikel 3 

De verlenging van het revisorale mandaat van de bvba Vyvey & Co met als revisor Steven Vyvey 
(voor de duur van de periode juni 2016-juni 2019), wordt goedgekeurd. 

Artikel 4 

Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 20 juni 
2016, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de voorgestelde benoeming(en) goed te 
keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van 
de agendapunten van deze algemene vergadering.  

Artikel 5 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal 
onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 

 

10. KERKFABRIEKEN: JAARREKENING 2015  

De raad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid artikel 54 e.v., zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 
erediensten, inzonderheid artikel 39 e.v., zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 
december 2012; 

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst; 

Gelet op de omzendbrief BB2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen 
van de eredienst; 

Overwegende dat het bestuursorgaan jaarlijks de rekening van het voorgaande jaar vaststelt en ze voor 
1 maart indient bij het centraal kerkbestuur; 

Overwegende dat het centraal kerkbestuur de rekeningen voor 1 mei gelijktijdig aan het 
gemeentebestuur en aan de provinciegouverneur overmaakt; 

Overwegende dat de rekeningen zijn onderworpen aan het advies van de gemeenteraad en aan de 
goedkeuring van de gouverneur; 

Overwegende dat de gemeenteoverheid binnen een termijn van 50 dagen, ingaande de dag na 
ontvangst van het dossier op haar diensten, het advies samen met de verantwoordingsstukken 
betreffende de rekening toestuurt aan de provinciegouverneur; 

Overwegende dat de rekeningen op 15 april 2016 bij het gemeentebestuur werden ingediend; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja, 2 onthoudingen 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Ann Pycke, Eric De Swaef, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet 
Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, 
Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy 
Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 
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Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren onthouden zich. 

Artikel 1 

Gunstig advies te verlenen over de rekening dienstjaar 2015 van volgende kerkfabrieken: 

- Onze-Lieve-Vrouw-Koningin van alle Heiligen 

- Sint-Filippus 

- Heilige Familie 

- Sint-Cordula 

- Heilig Hart. 

Artikel 2 

Akkoord te gaan om dit advies toe te sturen aan de provinciegouverneur. 

 

11. WIJZIGING MEERJARENPLAN 14-19/8 EN BUDGETWIJZIG ING 2016/1 

Schepen Luc Van Gastel verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, Hoofdstuk III Het Budget; 

Gelet op het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's, en latere wijzigingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen; 

Gelet op de Omzendbrief BZ2012/3 betreffende de vermindering van de plan- en 
rapporteringsverplichtingen: bekendmaking van de Vlaamse Beleidsprioriteiten; 

Gelet op de Omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (Meerjarenplan 
2014-2019) en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de Omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus; 

Gelet op de Omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus; 

Gelet op de Omzendbrief BB2015/2 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en 
de budgetten 2016; 

Overwegende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een 
toelichting; 

Gelet op het besluit d.d. 17 december 2015 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 
wijziging nummer 7 van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op het voorliggende voorstel tot wijziging nr. 8 van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Overwegende dat het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting; 

Gelet op het besluit d.d. 17 december 2015 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het 
Budget 2016; 

Gelet op het voorliggende ontwerp van Budgetwijziging 2016/1, zoals opgesteld door Ilse Marchand, 
financieel coördinator; 
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Gelet op de toelichtingsnota d.d. 10 mei 2016 zoals opgesteld door Ilse Marchand, financieel 
coördinator, bij de wijziging Meerjarenplanning 2014-2019/8 en de Budgetwijziging 2016/1; 

Gelet op de aktename van de Budgetwijziging 2016/1 door het college van burgemeester en schepenen 
op 10 mei 2016; 

Gelet op de besprekingen zoals gevoerd in het managementteam op 11 mei 2016; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door schepen Paul Valkeniers; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Ghislaine Peleman: 
Alhoewel de rekening 2015 nog niet beschikbaar is , weet u natuurlijk nu al dat er een belangrijk 
overschot zal zijn. Voornamelijk wegens het niet uitvoeren en betalen van voor dat jaar 
gebudgetteerde investeringen. 
Met enig genoegen verhoogt u dus nu al bij deze budgetwijziging het budgettair resultaat van vorig 
boekjaar met 5,8 miljoen euro. In oktober zullen wij zien in hoeverre deze prognose juist is. Maar we 
nemen aan dat uit de nu al gekende gegevens deze raming de realiteit benadert. Anderzijds blijven wij, 
zoals wij vroeger reeds deden, de bedenking formuleren of het zo’n goede zaak is wanneer geplande 
investeringen in de tijd opgeschoven worden. De uiteindelijke kostprijs kan verhogen en het 
gebruiksgenot voor de burger ( toch het uiteindelijk doel van gemeentelijke investeringen ) wordt 
uitgesteld.  
Ook voor 2016 zien we nu reeds dat het vooropgestelde investeringsbudget niet gehaald zal worden. 
O.a. belangrijke projecten zoals de “marktgebouwen” en “fietspad Botermelkbaan” worden in de tijd 
opgeschoven, en worden de “investeringsuitgaven” nu al met 2,18 miljoen verlaagd. 
Een tweede belangrijke vaststelling bij deze budgetwijziging, en vooral de meerjarenplanning, is dat er 
een aanzienlijke vermindering van de vroeger voorziene inkomsten uit de opcentiemen verwacht 
wordt Bij de opcentiemen wordt de verwachte jaarlijkse groei van 2,5% verminderd naar 0,84%. En 
bij de inkomsten uit de “aanvullende personenbelasting” worden voor de volgende jaren de inkomsten 
herzien. Naar beneden uiteraard. Het effect van de “taks shift”  ( die natuurlijk nog maar aan het begin 
van uitvoering staat ) Van 2016 tot 2019 zouden volgens voorliggende cijfers die minderinkomsten 
oplopen tot 3,4 miljoen voor deze hele periode. Natuurlijk blijven het maar ramingen, maar dat er de 
volgende jaren minder inkomsten zullen zijn dan eerder begroot lijkt onvermijdelijk. De ontvangsten 
bij het “exploitatiebudget” zullen de eerstvolgende jaren in het beste geval “stagneren” waar men al 
jaren gewoon was aan een gestadige groei. En dat is een nieuw feit waar men ook bij de uitgaven 
rekening zal moeten houden. 
Natuurlijk is er geen reden tot paniek. Vooral wegens het uitstellen van investeringen beschikt u over 
een berg cash. En zelfs wanneer de geplande werken uiteindelijk uitgevoerd zullen zijn blijft er zo’n 
10 miljoen in kas. Het spijtige is natuurlijk dat die spaarpot quasi niets meer opbrengt. De bedoeling 
van die 0 rente is volgens de Europese financiële instanties dat men investeert in plaats van spaart. We 
zien dat u dat vooralsnog niet van plan bent daar de investeringen tegen 2019 bijna uitdoven. 
Natuurlijk zijn er nog andere mogelijkheden om een gedeelte van die niet renderende spaarpot nuttig 
te gebruiken. Bv men betaalt nog jaarlijks zo’n half miljoen aan rente op de leninglast. Waarschijnlijk 
betaalt men op die al lang geleden aangegane leningen nog een forse rente. Kan men niet 
herfinancieren aan de huidige lage marktrente? En is het niet mogelijk met de niets opbrengende 
overschotten de duurste leningen vervroegd terug betalen? 
Ten slotte kan u nog volgende suggestie in overweging nemen wanneer u niet zelf wil investeren of de 
leninglast verminderen. Verlaag enige gemeentebelastingen. Zo kan de begunstigde bevolking zelf wat 
meer investeren en is iedereen gelukkig. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert;  

Gelet op volgend antwoord van schepen Paul Valkeniers: 
Al onze lopende leningen zijn, waar mogelijk, heronderhandeld en de hieruit voortvloeiende besparing 
is aanzienlijk. Vervroegd terugbetalen van leningen is niet altijd wenselijk wegens de alsdan te betalen 
wederbeleggingsvergoeding. 
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Het ritme van uitvoering investeringen is ook voor ons een aandachtspunt waaraan we proberen te 
verhelpen door versterking van de diensten. 
Belastingverlagingen zullen ten gepaste tijde worden besproken. 
De leden van de raadscommissie financiën zullen deze documenten, alsook die van de rekening 2015, 
op papier ontvangen. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 21 stemmen ja, tegen 2 stemmen neen, 5 onthoudingen 
 

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Ann Pycke, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De 
Maeyer, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van 
Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren stemmen neen. 

Eric De Swaef, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Peter Arnauw onthouden 
zich. 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de wijziging nummer 8 van het Meerjarenplan 2014-2019. 

Artikel 2 

Goedkeuring te hechten aan de Budgetwijziging 2016/1. 

 

12. VERSLAGGEVING BESTUURDER INTERCOMMUNALE INTEGAN  

Schepen Luc Van Gastel vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet inzonderheid op artikel 53 van voormeld decreet luidende als volgt: 

"De op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen 
minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de 
provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en 
verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging. In de 
gemeenten en de provincies die geen bestuurder hebben voorgedragen of waarvan de voorgedragen 
kandidaat niet is benoemd, wordt in dezelfde omstandigheden de toelichting verstrekt door de 
voorzitter van de raad van bestuur of de door de voorzitter daartoe gedelegeerde bestuurder."; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door Koen Verberck, ondervoorzitter van de raad van bestuur 
en Luc De Veirman, algemeen directeur van Integan; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Neemt akte: 

van de toelichting en antwoorden op gestelde vragen, zoals gegeven door Koen Verberck en Luc De 
Veirman aangaande het beleid van de intercommunale Integan. 
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13. INTEKENING KAPITAALSVERHOGING EANDIS ASSETS (VI A IKA)  

Burgemeester Maarten De Veuster verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA; 

Gelet op de beslisssing van de raad van bestuur van Eandis van 9 maart 2016 die de toetreding van de 
financieringsintercommunales FINEA, FINIWO, FINGEM, FIGGA, FINILEK, IKA en IBG als 
vennoten van Eandis Assets hebben aanvaard, onder de opschortende voorwaarden van de aanpassing 
van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking, welke zou toelaten dat financierings-
intercommunales kunnen deelnemen aan ‘opdrachthoudende verenigingen’; 

Overwegende de doelstellingen bepaald in artikel 3 van de statuten van IKA; 

Gelet op de motiveringsnota van IKA, waaruit blijkt dat de raad van bestuur van IKA principieel heeft 
beslist toe te treden als vennoot van Eandis Assets door in te tekenen op de aangeboden 
kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarden dat de oprichting van Eandis Assets 
daadwerkelijk plaatsvindt na het vervullen van de hieraan gekoppelde opschortende voorwaarden, het 
decreet op de intergemeentelijke samenwerking effectief wordt aangepast om de 
financieringsverenigingen toe te laten in het kapitaal van Eandis Assets en de algemene vergadering 
van Eandis Assets IKA toelaat als nieuwe vennoot; 

Overwegende dat de winstverdeling voor de financieringsverenigingen op dezelfde manier zal worden 
bepaald als voor de privé partner; 

Gelet op het feit dat de gemeenten op deze manier ‘een extra actief verwerven met bijkomende 
inkomsten uit een gereguleerde activiteit’, zonder hun begrotingen of balansen te vatten; 

Gelet op de kapitaalverhoging van IKA voor een totaal bedrag van 11.205.017,58 euro; 

Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de gemeenten 
aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, Jacky 
Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, 
Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen 
ja. 

Artikel 1 

IKA te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van Eandis Assets voor een totaal bedrag 
van 14.548.600,00 euro. 

Artikel 2 

In te tekenen op aandelen IKA ‘Eandis Assets’ met kencijfer 10 voor een bedrag van 386.041,00 euro, 
mits afrondingsverschillen, en deze te volstorten met de middelen beschikbaar bij IKA voor een 
bedrag van 49.425,89 euro. 
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Artikel 3 

Het saldo van 336.615,11 euro van de kapitaalverhoging IKA te volstorten met een inbreng eigen 
middelen. 

Artikel 4 

De benodigde kredieten zullen voorzien worden bij eerstvolgende budgetwijziging 2016/2. 

Artikel 5 

Met betrekking tot het aangepaste huishoudelijk reglement van IKA 

Het aangepaste huishoudelijk reglement voor financieringen in het kader van artikel 3.3 van de 
statuten van IKA goed te keuren en in te stemmen met het feit dat, vanaf de inwerkingtreding van het 
voornoemd reglement, alle huidige en toekomstige financieringen die IKA in het kader van artikel 3.3 
van de statuten van IKA voor rekening van de gemeente aangaat (en de doorlening daarvan aan de 
gemeente) beheerst zullen worden door de bepalingen van voornoemd reglement en alle huidige 
financieringen die IKA in het kader  van artikelen 3.1 en 3.2 van de statuten van IKA voor de 
gemeenten is aangegaan (en de doorlening daarvan aan de gemeente) eveneens beheerst zullen worden 
door de bepalingen van voornoemd reglement (alsof zijn financiering waren bedoeld in artikel 3.3 van 
de statuten van IKA). 

Artikel 6 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten. 

 

14. SUBSIDIEREGLEMENT ONVRUCHTBAAR MAKEN HUISKATTEN  

De raad, 

Gelet op de Krachtlijnen voor de Bestuursperiode 2013-2018 waarin het volgende vermeld wordt: "En 
vanzelfsprekend wil het bestuur ook goed zijn voor onze vrienden, de dieren." ... "Ook m.b.t. de 
nieuwe wetgeving tot inperking van de kattenpopulatie en de schade die het teveel aan duiven en 
andere vogels veroorzaakt wil het bestuur zoeken naar haalbare en diervriendelijke oplossingen"; 

Gelet op het voorstel om een subsidie te verlenen voor het onvruchtbaar maken van huiskatten als 
stimulans voor het steriliseren/castreren van huiskatten; 

Gelet op het ontwerp-subsidiereglement 'onvruchtbaar maken huiskatten 2016'; 

Gelet op het voorstel om 30,00 euro toe te kennen voor een sterilisatie en 15,00 euro voor een 
castratie; 

Overwegende dat het benodigde krediet geraamd wordt op maximum € 5.000 en dat dit voorzien 
wordt bij budgetwijziging 2016/1; 

Gelet op het verslag d.d. 19 januari 2016 van de milieudienst; 

Gelet op het besluit d.d. 26 januari 2016 van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Overwegende dat akkoord kan worden gegaan met een aanvulling van artikel 2, alinea 2, zodat 
duidelijk blijkt dat het aanvraagformulier dient ingevuld te worden door de erkende dierenarts die de 
behandeling heeft uitgevoerd; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 
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Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, Jacky 
Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, 
Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen 
ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement: 

 

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT  

‘ONVRUCHTBAAR MAKEN HUISKATTEN 2016’ 

 

Artikel 1 - BESCHRIJVING 

Dit reglement is van toepassing op gezinnen die hun huiskat onvruchtbaar laten maken (steriliseren / 
castreren). Het onvruchtbaar laten maken van huiskatten dient als preventieve maatregel om op termijn 
de zwerfkattenpopulatie op een diervriendelijke manier te verminderen. 

Artikel 2 – SPECIFIEKE BEPALINGEN 

De subsidie is van toepassing voor elke huiskat waarvan aan de hand van de chipnummer kan worden 
vastgesteld dat ze resideert in Schoten op datum van de ingreep die werd uitgevoerd door een erkende 
dierenarts. De aanvrager dient gedomicilieerd te zijn in Schoten op datum van de ingreep bij de 
huiskat. Uitbetaling van de subsidie kan enkel aan een natuurlijk persoon. 

Voor elke sterilisatie of castratie dient per huiskat een volledig ingevuld en ondertekend 
aanvraagformulier ingediend te worden bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit 
aanvraagformulier moet worden ingevuld en ondertekend door de erkende dierenarts die de 
behandeling heeft uitgevoerd. 

De verleende subsidie bedraagt 30 euro voor de sterilisatie van een kattin of 15 euro voor de castratie 
van een kater. 

Artikel 3 – ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

Dit subsidiereglement geldt voor de periode 1 juli 2016 tot 31 december 2016. Het geldende 
subsidiebedrag wordt toegekend voor aanvragen die ingediend worden vanaf 1 juli 2016. Het 
aanvraagformulier voor de subsidie met betrekking tot een ingreep uitgevoerd in het jaar 2016, dient 
bij het gemeentebestuur toe te komen vóór 1 februari 2017.  

De aanvraag van een toelage moet gebeuren via het aanvraagformulier ‘onvruchtbaar maken van 
huiskatten 2016’. Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld bij het college van burgemeester en 
schepenen van Schoten worden ingediend binnen de drie maanden na de ingreep. De ontvangen 
aanvraagformulieren zullen per kwartaal behandeld worden. 

De subsidie kan geweigerd worden indien de aanvrager niet voldoet aan de door de gemeente Schoten 
vereiste voorwaarden. 

De uitbetaling zal geschieden tot de uitputting van het beschikbare krediet. De behandeling van de 
aanvragen gebeurt op volgorde van datum van ontvangst. De toelage zal in het budget 2016 onder 
registratiesleutel 1419/5/1/3/1-64920100-0470 voorzien worden. 
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15. OVERDRACHT BEVOEGDHEID AAN DIERENASIEL  

Burgemeester Maarten De Veuster vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op artikel 9 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der 
dieren, dat zegt dat iedere persoon een zwervend of achtergelaten dier binnen de vier dagen moet 
toevertrouwen aan het gemeentebestuur van de plaats waar hij het dier heeft opgevangen of dat van 
zijn woonplaats en waarbij het gemeentebestuur een dierenasiel kan aanwijzen waaraan de dieren 
rechtstreeks kunnen worden toevertrouwd door hen die ze hebben opgevangen; 

Gelet op de brief d.d. 6 mei 2014 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en 
leefmilieu, waarin werd gewezen op artikel 9 van de dierenwelzijnswet die bepaalt dat gemeenten de 
verantwoordelijkheid dragen voor de zwerfdieren op hun grondgebied; 

Gelet op het besluit d.d. 17 mei 2016 van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op het zwerfkattenbeleid van de gemeente; 

Overwegende dat het gemeentebestuur voor deze opdracht niet de omkadering heeft (personeel, 
opvangmogelijkheid, vanginstallaties, dierenarts,...); 

Overwegende dat het erkend dierenasiel van Schoten wel kan instaan voor al deze wettelijke 
verplichtingen en beschikt over aangepaste installaties, gespecialiseerd personeel, vrijwilligers en een 
permanente begeleiding door een dierenarts; 

Gelet op artikel 5 van de concessieovereenkomst met de Antwerpse Keten voor Dierenbescherming, 
zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 30 mei 2013; 

Gelet op het reeds flankerend beleid met betrekking tot de subsidies en onkostenvergoedingen 
(chippen, medische kosten) dat de gemeente voert in samenwerking met het dierenasiel van Schoten; 

Gelet op artikel 42 § 1 en § 2 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op artikel 94 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op artikel 160 § 2 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op artikel 121 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's; 

Gelet op het visum van 9 mei 2016 zoals verleend door de financieel beheerder; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 
Nu de geschreven overeenkomst een feit wordt, kunnen we toch wat meer transparantie en informatie 
vragen. Jaarlijks of half jaarlijks een verslag aan college en ter inzage gemeenteraad over: 
- aantal aangeboden dieren (zwervers, verloren, achtergelaten- 
- aantal geplaatste dieren in nieuwe gezinnen 
- aantal terugbezorgde dieren aan baasje 
- aantal geëuthanaseerde dieren 
- aantal spontaan overleden dieren 
- aantal en soort aangeboden dieren (kat, hond, konijn,..) 
Best ook het jaarlijks financieel verslag opvragen en ter inzage leggen aan gemeenteraad. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué; 

Gelet op volgend antwoord van schepen Paul Valkeniers: 
Jaarverslag en financieel verslag worden reeds opgevraagd in het kader van de toelageverstrekking aan 
het dierenasiel. Op basis van deze overeenkomst kan inderdaad bijkomende informatie opgevraagd 
worden. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 
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Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 
Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle 
Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

In uitbreiding van artikel 5 van de concessieovereenkomst bekomt de Antwerpse Keten voor 
Dierenbescherming, Sluizenstraat z.n., de bevoegdheid inzake de modaliteiten van de wetgeving met 
betrekking tot het zwerfkattenbeleid, inzonderheid verzorgen, onvruchtbaar maken, euthanaseren,  
dierenarts, opvang en plaatsen bij mensen of op de plaats waar ze gevonden werden. 

Artikel 2 

Goedkeuring te hechten aan volgend ontwerp van overeenkomst: 

Artikel 1 

Afhankelijk van de behandeling die bepaald wordt door de dierenarts, betaalt het gemeentebestuur 
met ingang van 1 juli 2016 de volgende sommen per zwerfkat die door de gemeente naar het asiel 
wordt gebracht: 

- bloedname voor test FIV - FeLV (beter bekend als de AIDS-testen): 28,93 euro excl. btw of 
35,00 euro incl. btw 

- castreren kater: 33,06 euro excl. btw of 40,00 euro incl. btw 

- steriliseren kattin: 61,98 euro excl. btw of 75,00 euro incl. btw 

- steriliseren kattin bij zwangerschap: 74,38 euro excl. btw of 90,00 euro incl. btw 

- chippen inclusief registratie: 33,06 euro excl. btw of 40,00 euro incl. btw 

- euthanasie: 24,79 euro excl. btw of 30,00 euro incl. btw. 

Artikel 2 

Voor elke zwerfkat die wordt opgevangen door het dierenasiel en ter adoptie wordt aangeboden, 
betaalt het gemeentebestuur aan het dierenasiel een forfaitaire vergoeding ten belope van 14 dagen 
opvang (140,00 euro per kat). 

Artikel 3 

De Antwerpse Keten voor Dierenbescherming zal een gedetailleerde facturatie uitwerken per 
kwartaal. Voormelde prijzen zijn inclusief btw. 

Artikel 4 

Deze bevoegdheidsoverdracht wordt gedaan voor onbepaalde duur. 

Artikel 5 

De tarieven in onderhavige overeenkomst gaan in vanaf 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2020, zijnde 
4 jaar. In voorkomend geval zal de gemotiveerde prijsaanpassing goedgekeurd worden door het 
college van burgemeester en schepenen. 

Opzeg van deze regeling dient telkens, voor beide partijen, te gebeuren voor 1 juli of 31 december 
van elk kalenderjaar. 

Artikel 3 

De praktische modaliteiten zullen uitgewerkt worden in een afzonderlijk samenwerkingsprotocol. 
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Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen te machtigen om voormelde overeenkomst met het 
dierenasiel af te sluiten. 

 

16. AANPASSINGEN POLITIEREGLEMENT  

De raad, 

Gelet op de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;  

Gelet op de huidige terreurdreiging;  

Gelet op de organisatie van de manifestatie Hello!Schoten vanaf vrijdag 8 tot en met zaterdag 16 juli 
2016;  

Gelet op de uitvoering van het evenement Schlagerfestival op zondag 7 augustus 2016;  

Overwegende dat bovenvernoemde evenementen veel bezoekers trekken en het aangewezen is tijdens 
deze manifestaties een niet-systematische en oppervlakkige controle van kleding en handbagage uit te 
voeren;  

Overwegende dat er met een private bewakingsdienst wordt samengewerkt;  

Gelet op het voorstel om een veiligheidsperimeter in te stellen, met inbegrip van het gemeentelijk park 
en de parking afgebakend door de hofgracht;  

Gelet op het voorstel om een festivalperimeter voor het festivalterrein in te stellen, met als afbakening 
het hekwerk, en de voorziening van de nodige ingangen en (nood)uitgangen;  

Overwegende dat het noodzakelijk is, gelet op de wettelijke bepalingen, om een politiereglement op te 
stellen dat de afbakening van de zone waar bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgevoerd, de duur 
of, in voorkomend geval, de periodiciteit gedurende dewelke de maatregel geldt en de 
bewakingsonderneming die de opdracht zal uitvoeren, bepaalt;  

Gelet op het ontbreken van de verwijzing naar een verantwoordelijke bij de overtreding van het 
reglement voor het gebruik van de gemeentelijke aanplakborden; 

Gelet op het voorstel om een bijkomende clausule te voorzien waardoor het eenvoudiger wordt om de 
verantwoordelijke van een mogelijke inbreuk op het bewuste artikel aan te duiden en lastens deze 
persoon een dossier op te stellen; 

Gelet op het gunstig advies d.d. 22 maart 2016 van de Schotense jeugdraad; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster; 

Overwegende dat akkoord kan worden gegaan met het voorstel om artikel 7 van het Bijzonder 
Politiereglement tot organisatie van het Schlagerfestival, aan te passen zodat de organisator wordt 
verplicht om voor de informatiedoorstroming te zorgen, minstens 1 maand voor de activiteit; 

Overwegende dat artikel 7 alsdan wordt geformuleerd als volgt: 
'De organisatie zorgt minstens 1 maand voorafgaand aan het evenement, voor de nodige 
informatiedoorstroming, zodat de bewoners van de Kasteeldreef en zijstraten, de Victor 
Adriaenssensstraat, Braamstraat en Papenaardekenstraat op de hoogte zijn van de organisatie en de 
specifieke gevolgen daaraan verbonden.'; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 
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Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 
Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle 
Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de aanpassingen van het Bijzonder Politiereglement tot organisatie van 
Hello!Schoten. 

Artikel 2 

Goedkeuring te hechten aan het Bijzonder Politiereglement tot organisatie van het Schlagerfestival.  

Artikel 3 

Goedkeuring te hechten aan de aanpassingen in het reglement op het gebruik van de gemeentelijke 
aanplakborden zodat het eenvoudiger wordt om de verantwoordelijke van een mogelijke inbreuk op 
het bewuste artikel aan te duiden en lastens deze persoon een dossier op te stellen. 

 

17. NOTA LOKAAL NETWERK VRIJETIJDSPARTICIPATIE  

Raadslid Kurt Vermeiren verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter 
bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport ("Participatiedecreet"), zoals gewijzigd 
(Gecoördineerde versie decreet met ingang van 1 juli 2014); 

Gelet op het besluit van 1 maart 2016 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
principiële goedkeuring voor de oprichting van een Lokaal Netwerk voor Vrijetijdsparticipatie en de 
uitwerking van een afsprakennota die als basis dient voor een subsidieaanvraag; 

Gelet op de gevoerde besprekingen in de werkgroep Kinderarmoede waarbij alle noodzakelijke 
partners vertegenwoordigd waren (vrijetijdsdiensten, OCMW en sociale partners); 

Gelet op de Nota voor het Lokaal Netwerk voor Vrijetijdsparticipatie waarin partners, acties en 
verantwoordelijkheden worden vermeld; 

Gelet op de besprekingen zoals gevoerd op 7 maart 2016 en 9 mei 2016 in het Bestuur van de Raad 
voor Cultuurparticipatie; 

Gelet op de bespreking zoals gevoerd op 3 mei 2016 in de raadscommissie vrije tijd en onderwijs; 

Gelet op het besluit van 3 mei 2016 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
goedkeuring van de Nota voor het Lokaal Netwerk voor Vrijetijdsparticipatie;  

Neemt akte: 

van de afsprakennota voor het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie. 
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18. REGLEMENT VRIJETIJDSPAS  

De raad, 

Gelet op artikel 42 § 3 en artikel 43 § 2 – 2° van het Gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van 
de gemeenteraad tot vaststelling van gemeentelijke reglementen; 

Gelet op artikel 43 § 2 – 8° van het Gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de 
gemeenteraad tot het goedkeuren van het algemeen kader van het intern controlesysteem, als vermeld 
in artikel 100 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van 
sommige toelagen; 

Gelet op het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter 
bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport ("Participatiedecreet"), zoals gewijzigd 
(Gecoördineerde versie decreet met ingang van 1 juli 2014); 

Gelet op het besluit van 18 december 2014 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het 
algemeen toelagen reglement; 

Gelet op het besluit van 1 maart 2016 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
principiële goedkeuring voor de oprichting van een Lokaal Netwerk voor Vrijetijdsparticipatie, de 
uitwerking van een Nota Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie die als basis dient voor een 
subsidieaanvraag en de opmaak van een reglement voor een vrijetijdspas; 

Gelet op de gevoerde besprekingen in de werkgroep Kinderarmoede waarbij alle noodzakelijke 
partners vertegenwoordigd waren (vrijetijdsdiensten, OCMW en sociale partners); 

Gelet op het advies van de Raad voor Cultuurparticipatie; 

Gelet op de bespreking zoals gevoerd op 3 mei 2016 in de raadscommissie vrije tijd en onderwijs; 

Gelet op de goedgekeurde Nota Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie d.d. 3 mei 2016; 

Gelet op bijgevoegd reglement voor een vrijetijdspas die een sociaal tarief mogelijk maakt; 

Gelet op volgende partners die hieraan in 2016 willen participeren: jeugddienst Schoten met 
grabbelpas, vzw Sportprom met de sportkampen, Cultuurcentrum Schoten vzw met de activiteiten 
voor kinderen en jongeren in vrije tijd, GAMWD met inschrijvingen voor kinderen en jongeren, 
SABK met inschrijvingen voor kinderen en jongeren en Koraal vzw met het Speelplein Horst; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van Katrijn Van Osta, OCMW-voorzitter; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Ghislaine Peleman, 
Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Het reglement vrijetijdspas goed te keuren. 
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19. RAPPORT INTERNE CONTROLE  

Raadslid Kurt Vermeiren vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op artikels 87 § 1, 99, 100 en 101 van het Gemeentedecreet inzake interne controle; 

Overwegende dat het begrip ‘interne controle’ gedefinieerd wordt als het geheel van maatregelen en 
procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over: 
1° het bereiken van de doelstellingen 
2° het naleven van wetgeving en procedures 
3° de beschikbaarheid van betrouwbare financiële- en beheersinformatie 
4° het efficiënt en economische gebruik van middelen 
5° de bescherming van activa 
6° het voorkomen van fraude; 

Gelet inzonderheid op artikel 101 van het Gemeentedecreet inzake de rapportering over het interne 
controlesysteem aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad; 

Gelet op het Auditdecreet van 5 juli 2013; 

Overwegende dat dit Auditdecreet van kracht werd op 1 januari 2014 door het besluit van de Vlaamse 
Regering van 18 oktober 2013 tot oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap ‘Audit 
Vlaanderen’ en tot wijziging van diverse besluiten; 

Overwegende dat Audit Vlaanderen instaat voor de evaluatie van interne controlesystemen van de 
lokale besturen; 

Gelet op de uitgave door Audit Vlaanderen van een ‘leidraad organisatiebeheersing voor lokale 
besturen’; dat zij deze leidraad als referentiekader gebruiken voor het uitvoeren van de organisatie-
audits in de lokale besturen; 

Gelet op het besluit d.d. 26 februari 2015 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het plan 
van aanpak voor een systeem van interne controle; 

Overwegende dat het Managementteam reeds een aantal thema's uit de Leidraad organisatiebeheersing 
heeft besproken; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Neemt akte: 

van het eerste deelrapport interne controle zoals opgesteld door het Managementteam aangaande 
volgende thema's: 
1. organisatiestructuur 
2. organisatiecultuur 
3. doelstellingen, proces- en risicomanagement 
4. monitoring 
5. ict 
6. facilitaire middelen. 

 

20. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGV ERKEER: 
TULPENLAAN T.H.V. NR 40: SCHRAPPING PARKEERPLAATS V OOR PERSONEN MET 

EEN HANDICAP  

De raad, 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 
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Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 
verkeerstekens; 

Gelet op artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op het raadsbesluit van 28 mei 2009 betreffende het aanvullend reglement met betrekking tot de 
politie van het wegverkeer inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap 
ter hoogte van Tulpenlaan 40; 

Gelet op het verslag d.d. 29 april 2016 van de technische dienst; 

Overwegende dat voornoemde straat tot het beheer van de gemeente behoort en binnen de bebouwde 
kom ligt; 

Overwegende dat de mindervalide bewoner, waarvoor de voorbehouden parkeerplaats bedoeld was, 
verhuisd is; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 
Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle 
Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Het raadsbesluit van 28 mei 2009, betreffende het aanvullend reglement met betrekking tot de politie 
van het wegverkeer inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap t.h.v. 
Tulpenlaan 40, wordt opgeheven.  Het verkeersbord E9a, met onderbord met pictogram voor personen 
met een handicap, wordt verwijderd. 

Artikel 2 

Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

21. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGV ERKEER: 
THURETSTRAAT 43: SCHRAPPING PARKEERPLAATS VOOR PERS ONEN MET EEN 

HANDICAP  

De raad, 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 
verkeerstekens; 

Gelet op artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet; 
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Gelet op het raadsbesluit van 30 juni 2011 betreffende het aanvullend reglement met betrekking tot de 
politie van het wegverkeer inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap 
ter hoogte van Thuretstraat 43; 

Gelet op het verslag d.d. 4 mei 2016 van de technische dienst; 

Overwegende dat voornoemde straat tot het beheer van de gemeente behoort en binnen de bebouwde 
kom ligt; 

Overwegende dat de mindervalide bewoner, waarvoor de voorbehouden parkeerplaats bedoeld was, 
overleden is; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 
Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle 
Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Het raadsbesluit van 30 juni 2011, betreffende het aanvullend reglement met betrekking tot de politie 
van het wegverkeer inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap t.h.v. 
Thuretstraat 43, wordt opgeheven.  Het verkeersbord E9a, met onderbord met pictogram voor 
personen met een handicap, wordt verwijderd. 

Artikel 2 

Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

22. WEG- EN RIOLERINGSWERKEN WILGENDAALSTRAAT E.A. - GOEDKEURING 
EINDAFREKENING  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, 
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3, 5°, 
waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling 
van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht 
die past binnen het begrip “dagelijks bestuur”; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 18 december 2014 houdende definiëring begrip “dagelijks 
bestuur” – aangelegenheden van dagelijks bestuur in verband met overheidsopdrachten 
overeenkomstig artikel 43 § 2, 9° van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
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Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2014 betreffende de goedkeuring van de 
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht “Weg- en rioleringswerken 
Wilgendaalstraat e.a.”, met name de open aanbesteding; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 juni 2014 betreffende de 
goedkeuring van de gunning van deze opdracht aan DCA nv, KBO nr. BE 0450 900 045, Lilsedijk 50 
te 2340 Beerse tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.149.886,53 excl. btw of  
€ 1.218.301,58 incl. btw; 

Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. 12/SV/Wilg; 

Overwegende dat het een samengevoegde opdracht betreft waarbij gemeente Schoten optreedt in naam 
van Rio-Link bij de gunning en de uitvoering van de opdracht; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 september 2014 
betreffende de goedkeuring van verrekening 1 voor een bedrag in meer van € 5.395,00 excl. btw of  
€ 6.527,95 incl. btw; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 december 2014 betreffende 
de goedkeuring van verrekening 2 voor een bedrag in meer van € 3.534,00 excl. btw of  
€ 4.276,14 incl. btw; 

Gelet op verrekening 3 ten laste van Rio-Link voor een bedrag in meer van € 38.252,79 exclusief btw; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 maart 2016 betreffende de 
goedkeuring van het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 19 februari 2016, opgesteld door 
de ontwerper, Antea Group, Roderveldlaan 1 te 2600 Antwerpen; 

Overwegende dat de ontwerper, Antea Group, Roderveldlaan 1 te 2600 Antwerpen de eindafrekening 
opstelde, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken € 1.340.117,68 incl. btw bedraagt, als volgt 
gedetailleerd: 

Raming   € 1.572.886,50 

Bestelbedrag   € 1.149.886,53 
Bijwerken + € 78.446,31 

Bestelbedrag na verrekeningen = € 1.228.332,84 
Reeds uitgevoerd = € 1.269.777,73 
Prijsherzieningen + € 2.032,81 

Refacties - € 741,21 

Totaal excl. btw = € 1.271.069,33 

Btw + € 69.048,35 

TOTAAL = € 1.340.117,68 
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Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door Rio-Link, Dijkstraat 8 te 2630 
Aartselaar, en dat dit deel € 942.267,67 excl. btw bedraagt; 

Overwegende dat het saldo van de kostprijs betaald wordt door gemeente Schoten, en dat dit deel  
€ 328.801,66 excl. btw of € 397.850,01 incl. btw bedraagt; 

Overwegende dat de eindafrekening het gunningsbedrag met 10,43 % overschrijdt (exclusief 
prijsherzieningen); 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2014, op 
budgetcode GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/003/001/001); 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 
Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle 
Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Weg- en rioleringswerken 
Wilgendaalstraat e.a.”, opgesteld door de ontwerper, Antea Group, Roderveldlaan 1 te 2600 
Antwerpen, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van € 1.271.069,26 excl. btw of  
€ 1.339.067,43 incl. btw. 

Artikel 2 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2014, op budgetcode 
GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/003/001/001). 

 

23. AANLEG FIETSPADEN LANGSHEEN BOTERMELKBAAN (N121 ) - MODULE 13. 
GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE.  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24, en 
inzonderheid artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van werken voor rekening van verschillende 
aanbestedende overheden toelaat; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 mei 2006 betreffende de 
gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht “Aanleg fietspaden langsheen Botermelkbaan 
(N121) - Module 13” aan Grontmij Belgium nv (naamswijziging Sweco Belgium ), KBO nr. BE 0405 
647 664, Stationsstraat 51 te 2800 Mechelen; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 26 maart 2015 betreffende de 
samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van werken Botermelkbaan N 121; 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. SCT3011 werd opgesteld door de 
ontwerper, Sweco Belgium (voorheen Grontmij Belgium nv), Stationsstraat 51 te 2800 Mechelen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 2.923.228,90 excl. btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 

Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door Rio-Link, Dijkstraat 8 te 2630 
Aartselaar; 

Overwegende dat een deel van de kostprijs gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Overheid-
Agentschap Wegen en Verkeer en dat dit deel wordt geraamd op € 1.970.984,50 excl. btw; 

Overwegende dat een deel van de kostprijs ten laste is van de nutsmaatschappijen en dat dit deel 
geraamd wordt op € 67.243,00 excl. btw; 

Overwegende dat het een samengevoegde opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat gemeente 
Schoten de procedure zal voeren en in naam van Rio-Link bij de gunning van de opdracht zal 
optreden; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2016, op 
budgetcode GEM/15010000/020002 (actie 1419/005/001/004/003); 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué; 

Gelet op het antwoord van schepen Wouter Rombouts; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja, 1 onthouding 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Peter Arnauw onthoudt zich. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. SCT3011 en de raming voor de opdracht “Aanleg 
fietspaden langsheen Botermelkbaan (N121) - Module 13”, opgesteld door de ontwerper, Sweco 
Belgium, (voorheen Grontmij Belgium nv), Stationsstraat 51 te 2800 Mechelen. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 2.923.228,90 excl. btw, waarvan € 769.901,20 
excl. btw ten laste van Rio-Link, € 1.970.984,50 excl. btw of € 2.384.891,24 incl. 21 % btw 
subsidieerbaar volgens module 13, € 67.243,00 excl. btw ten laste van de nutsmaatschappijen en € 
115.100,20 excl. btw of € 139.271,24 incl. 21 % btw ten laste van de gemeente Schoten. 



 GR 26.05.2016 183 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Artikel 3 

Een bijdrage zal aangevraagd worden bij de derde betaler Rio-Link, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar. 

Artikel 4 

Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie de Vlaamse Overheid-Agentschap 
Wegen en Verkeer, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111 - 113, bus 42 te 2018 Antwerpen. 

Artikel 5 

Gemeente Schoten wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Rio-Link bij de 
gunning van de opdracht op te treden. 

Artikel 6 

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

Artikel 7 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 

Artikel 8 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 9 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op budgetcode 
GEM/15010000/020002 (actie 1419/005/001/004/003). 

 

24. VAN GANSEWINKEL: GOEDKEURING DADING  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 43, § 2,19° 
betreffende de bevoegdheid van de gemeenteraad voor het aangaan van dadingen en de artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 februari 1989 houdende akkoord om een erfpachtrecht te 
verlenen aan All Container Recycling (A.C.R.) voor een terrein gelegen op het gemeentelijk domein 
aan de Sluizenstraat-Wijnegembaan; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 september 2001 houdende akkoord om de 
erfpachtovereenkomst met A.C.R. over te dragen aan A.V.R.-België, onder dezelfde 
uitbatingsvoorwaarden; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2008 houdende principieel akkoord met de opzeg 
door de gemeente van de erfpachtovereenkomst met A.V.R.-België voor het gemeentelijk terrein aan 
de Sluizenstraat-Wijnegembaan; 

Gelet op de brieven van de gemeente Schoten van 1 april en 5 juni 2008 aan Van Gansewinkel Groep 
bv; 

Gelet op de brief van 12 juni 2008 van Van Gansewinkel Groep bv; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 juni 2008 waarbij akkoord 
werd gegaan om gerechtsdeurwaarder Roger Dujardin aan te stellen om op 1 juli 2008 de nodige 
vaststellingen te doen inzake de activiteiten op het terrein aan de Sluizenstraat-Wijnegembaan; 

Gelet op het proces-verbaal van 1 juli 2008 van gerechtsdeurwaarder Roger Dujardin op het 
gemeentelijk domein aan de Sluizenstraat-Wijnegembaan waarbij werd vastgesteld dat er geen enkele 
activiteit of beweging werd waargenomen; 

Gelet op het fusievoorstel van 11 mei 2012 betreffende de fusie door overneming van de nv Van 
Gansewinkel België (= overgenomen vennootschap) door de nv Van Gansewinkel (= overnemende 
vennootschap), neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel, zoals gepubliceerd in de 
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2012; 

Gelet op het geformuleerde voorstel om in het licht van de nog verder te voeren onderhandelingen 
recente foto’s van het terrein aan de Sluizenstraat-Wijnegembaan toe te voegen aan het dossier van de 
gemeente; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 september 2012 waarbij 
akkoord werd gegaan om gerechtsdeurwaarder Roger Dujardin aan te stellen om de nodige 
vaststellingen te doen op het terrein aan de Sluizenstraat-Wijnegembaan; 

Gelet op het proces-verbaal van 20 september 2012 van gerechtsdeurwaarder Roger Dujardin op het 
gemeentelijk domein aan de Sluizenstraat-Wijnegembaan waarbij werd vastgesteld dat op het 
kwestieuze terrein geen enkele activiteit of beweging werd waargenomen; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 oktober 2012 waarbij een 
nieuwe opdracht werd gegeven om over een tijdsspanne van 6 weken, 3 keer ter plaatse te gaan om 
vaststellingen te doen; 

Gelet op het proces-verbaal opgesteld door gerechtsdeurwaarder Roger Dujardin waarbij op 
verschillende data (9 november, 23 november en 28 november 2012) op het gemeentelijk terrein aan 
de Sluizenstraat-Wijnegembaan werd vastgesteld dat op het kwestieuze terrein geen enkele activiteit 
of beweging werd waargenomen; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 december 2012 waarbij 
akte werd genomen van het proces-verbaal opgesteld door gerechtsdeurwaarder Roger Dujardin 
waarbij op verschillende data (9 november, 23 november en 28 november 2012) op het gemeentelijk 
terrein aan de Sluizenstraat-Wijnegembaan werd vastgesteld dat op het kwestieuze terrein geen enkele 
activiteit of beweging werd waargenomen; 

Gelet op het openbaar onderzoek in kader van het RUP Wijtschot; 

Gelet op het bezwaarschrift ingediend door nv Van Gansewinkel; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 december 2014 waarbij 
advocaat Dirk De Keuster, Handelslei 60 te 2980 Sint-Antonius Zoersel, werd aangesteld om het 
bezwaarschrift te behandelen met het oog op behandeling door de Gecoro op 9 februari 2015; 

Gelet op het advies van 8 februari 2015 van advocaat Dirk De Keuster; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 februari 2015 waarbij: 
- opdracht werd gegeven aan de technische dienst, milieudienst en juridisch coördinator om alle 
gegevens inzake mogelijke verbreking van de erfpachtovereenkomst Van Gansewinkel te verzamelen 
en voor te leggen aan de werkgroep Imago en nadien aan het college van burgemeester en schepenen 
met het oog op verdere besluitvorming 
- beslist werd het ontwerpbureau Grontmij opdracht te geven om het RUP Wijtschot aan te passen 
zodat in de voorschriften en afbakening gemeenschapsvoorzieningen de zone parking, containerpark 
en gebouwen dienst der werken worden opgenomen; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 maart 2015 waarbij aan 
advocaat Dirk De Keuster de opdracht werd gegeven om de belangen van de gemeente verder op te 
volgen in dit dossier; 
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2015 waarbij het gemeentelijk RUP Wijtschot definitief 
werd vastgesteld; 

Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 22 juli 2015 van het bericht tot definitieve 
vaststelling van het gemeentelijk RUP Wijtschot; 

Gelet op de brief van 4 augustus 2015 waarbij advocaat Marco Schoups, raadsman van de nv Van 
Gansewinkel België, een kopie meedeelt van het verzoekschrift dat bij de Raad van State werd 
ingediend tot nietigverklaring van het besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2015; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 augustus 2015 waarbij het 
verzoekschrift tot nietigverklaring dat namens de nv Van Gansewinkel bij de Raad van State werd 
ingediend tegen het gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2015 tot definitieve vaststelling van het 
gemeentelijk RUP Wijtschot, aan advocaat Dirk De Keuster werd overgemaakt voor verdediging van 
de belangen van de gemeente; 

Gelet op het proces-verbaal van 25 november 2015 met betrekking tot het bouwmisdrijf vastgesteld op 
de site aan de Sluizenstraat 63 te Schoten; 

Gelet op de melding op 16 december 2015 door de nv Van Gansewinkel ingediend van de exploitatie 
van een inrichting van klasse 3 aan de Sluizenstraat 63 te Schoten; 

Gelet op de aangetekende brieven van 15 en 17 december 2015 van de raadsman van de nv Van 
Gansewinkel waarbij een minnelijk overleg wordt gevraagd; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2015 waarbij de verbreking van de 
erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Schoten en de nv Van Gansewinkel, zoals reeds principieel 
beslist op 27 maart 2008, werd bekrachtigd en daarbij een opzegperiode werd toegekend tot 30 juni 
2016, doch geen opzegvergoeding; 

Gelet op de aangetekende brief van 18 december 2015 waarbij de gemeente Schoten de beslissing van 
de gemeenteraad van 17 december 2015 meedeelt aan de nv Van Gansewinkel; 

Gelet op de aangetekende brief van 22 december 2015 van de gemeente Schoten aan de raadsman van 
de nv Van Gansewinkel; 

Gelet op de formele ingebrekestelling per aangetekende brief van 8 januari 2016 van de raadsman van 
de nv Van Gansewinkel aan de gemeente Schoten; 

Gelet op het overleg op 1 februari 2016 in het gemeentehuis tussen de gemeente Schoten en de nv Van 
Gansewinkel, met de respectievelijke raadslieden; 

Overwegende dat om de betwisting van het in erfpacht gegeven perceel definitief te regelen en het 
geding hangende voor de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, definitief te beëindigen, de 
partijen in onderhandelingen zijn getreden om zonder enige nadelige erkentenis of aanvaarding van 
schuld, met het oog op een definitieve beëindiging van hun geschil, een dading af te sluiten tot slot van 
alle rekeningen in de zin van artikel 2044 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, waarbij elke partij 
toegevingen doet; 

Gelet op het vertrouwelijk ontwerp van dading, opgesteld door de raadsman van de nv Van 
Gansewinkel, en de toevoegingen door onze advocaat Dirk De Keuster; 

Overwegende dat deze dading in essentie betreft: 
- verlenging van de opzegperiode: de nv Van Gansewinkel kan haar huidige activiteiten nog 
uitoefenen tot 31 december 2016, waarna de erfpachtovereenkomst eindigt 
- de nv Van Gansewinkel betaalt geen canon meer in 2016 
- overdracht op 31 december 2016 door de nv Van Gansewinkel aan de gemeente Schoten van het 
betreffende perceel in de staat waarin het zich op dat ogenblik bevindt 
-partijen komen overeen een tegensprekelijke plaatsbeschrijving te laten opmaken door landmeter 
Raoul Creemers en elke partij draagt hiervan de kosten 
- de gemeente Schoten betaalt uiterlijk op 30 juni 2016 en tot slot van alle rekeningen de 
verhuiskosten ten bedrage van 33.900 euro aan de nv Van Gansewinkel 
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-  de nv Van Gansewinkel moet als exploitant haar verplichtingen onder het Bodemdecreet uitvoeren, 
maar de gemeente Schoten zal de kosten voor externe partijen integraal terugbetalen binnen de 60 
kalenderdagen na voorlegging van de factuur door Van Gansewinkel; AB Soil wordt aangesteld om 
het OBO (oriënterend bodemonderzoek) op te maken, volgens de offerte (4.453 euro, excl. btw); Van 
Gansewinkel financiert de kosten, maar alle bodemgerelateerde kosten moeten wel door de gemeente 
terugbetaald worden (ook indien een BBO - beschrijvend bodemonderzoek - of saneringsproject nodig 
zou zijn, wat zeer onwaarschijnlijk is); bovendien wordt verduidelijkt dat de gemeente in geen geval 
Van Gansewinkel kan aanspreken voor gebeurlijk latere kosten ingevolge grondverzet; 
- stopzetting door de nv Van Gansewinkel van de procedure voor de Raad van State tot 
nietigverklaring van de beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2015 tot definitieve vaststelling 
van het RUP Wijtschot en het bijhorende onteigeningsplan; 

Gelet op het verslag van 7 april 2016 van Martine Stabel, juridisch coördinator; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 april 2016 waarbij akkoord 
werd gegaan om het voorgestelde ontwerp van dading zoals af te sluiten tussen de gemeente Schoten 
en de nv Van Gansewinkel voor te leggen aan de gemeenteraad op 26 mei 2016; 

Gelet op het e-mailbericht van 20 april 2016 van advocaat Dirk De Keuster met bijgevoegd het finale 
ontwerp van de dading, evenals de offerte van de landmeter Raoul Creemers voor het opmaken van de 
tegensprekelijke plaatsbeschrijving (voor einde erfpacht: 950 euro, excl. btw en na definitieve 
beëindiging: 400 euro, excl. btw); 

Overwegende dat de uitgaven waartoe de gemeente zich verbindt in het kader van deze 
dadingsovereenkomst (verhuiskosten, raming oriënterend bodemonderzoek en kosten landmeter) 
voorzien werden op de kredieten zoals goedgekeurd bij de Budgetwijziging 2016/1; 

Gelet op artikel 94 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op artikel 160 § 2 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op artikel 121 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's; 

Gelet op het visum van 25 mei 2016 zoals verleend door de financieel beheerder; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 
Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle 
Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring te verlenen aan het finale ontwerp van dadingsovereenkomst, hierna integraal 
weergegeven, zoals meegedeeld per e-mailbericht van 20 april 2016 door advocaat Dirk De Keuster, 
tussen de gemeente Schoten enerzijds en de nv Van Gansewinkel anderzijds. 

Artikel 2 

De in de dading vermelde uitgaven toe te kennen aan de nv Van Gansewinkel, zonder enige nadelige 
erkentenis of aanvaarding van schuld of fout, met het oog op een definitieve beëindiging van het 
geschil tussen de gemeente Schoten en de nv Van Gansewinkel. 
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Artikel 3 

De uitgaven ten bedrage van 33.900 euro, inclusief btw (verhuiskosten) en 5.500 euro, inclusief btw 
(raming oriënterend bodemonderzoek), aan te rekenen op de kredieten van de Budgetwijziging 2016/1 
onder registratiesleutel 5/1/4/35/64419930/0600. 

De uitgave van 1.000 euro, inclusief btw (helft kosten landmeter), aan te rekenen op de kredieten van 
de Budgetwijziging 2016/1 onder registratiesleutel 5/1/4/35/61320100/0600. 

 

DADING 

DATUM:  

 

NV VAN GANSEWINKEL BELGIË 

EN 

DE GEMEENTE SCHOTEN 

 

DADING 

 

Deze dading (de "Dading") werd gesloten op [DATUM] (de "Datum van deze Overeenkomst"). 

DOOR EN TUSSEN: 

(1) NV VAN GANSEWINKEL BELGIË (hierna: “NV Van Gansewinkel”), ingeschreven in de 
Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer 0404.205.730 en met maatschappelijke 
zetel gevestigd te 2400 Mol, Berkebossenlaan 7,  

EN: 

(2) DE GEMEENTE SCHOTEN, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en 
Schepenen, waarvan de burelen gevestigd zijn te 2900 Schoten, Verbertstraat 3, 

 

De partijen vermeld onder punten (1) tot en met (2) hierboven worden elk hierna afzonderlijk een 
"Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd. 

WORDT VOORAF IN OVERWEGING GENOMEN: 

(A) NV Van Gansewinkel is de erfpachter van een terrein grond, gelegen aan de Sluizenstraat en 
Wijnegembaan te Schoten (kadastraal gekend als Schoten, 1e Afdeling, Sectie D, nr. 544 B) (hierna 
“het Perceel”), in eigendom van de gemeente Schoten. NV Van Gansewinkel is de rechtsopvolger van 
NV AVR-België, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer 
0475.679.585, die op haar beurt de rechtsopvolger was van BVBA All Container Recycling, 
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer 0866.445.966, met 
wie de oorspronkelijke erfpachtovereenkomst werd gesloten in 1989 (hierna “de 
Erfpachtovereenkomst”). 

(B) De erfpacht loopt contractueel tot maart 2039, maar tussen de partijen is een geschil ontstaan 
omtrent de naleving van de uitbatingsvoorwaarden in de erfpachtovereenkomst, meer bepaald of er op 
de site nog een bedrijvigheid inzake afvalverwerking zou zijn.  

(C) De gemeente Schoten heeft aanvankelijk per brief van 1 april 2008 te kennen gegeven dat zij 
de Erfpachtovereenkomst wenste te beëindigen en dat deze opzeg geen recht zou geven op 
schadevergoeding. Per brief van 18 december 2015 heeft zij beslist om de Erfpachtovereenkomst 
effectief eenzijdig te verbreken met een opzegtermijn tot 30 juni 2016. 
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(D) NV Van Gansewinkel betwist de eenzijdige beëindiging van de Erfpachtovereenkomst. 

(E) De gemeente Schoten is overgegaan tot de vaststelling van een gemeentelijke ruimtelijk 
uitvoeringsplan, zijnde het RUP “Wijtschot” waarin o.m. een onteigeningsplan werd opgenomen. Dit 
plan voorziet de onteigening van het bovenvermelde perceel en de herbestemming ervan als “zone 
voor gemeenschapsvoorzieningen”. De gemeente Schoten wenst op dit perceel de “Dienst der 
Werken” te herlokaliseren in het kader van een PPS-project.  

(F) NV Van Gansewinkel heeft een annulatieprocedure bij de Raad van State, afdeling 
Bestuursrechtspraak opgestart, aldaar gekend onder rolnummer G/A 216.621/X – 16313, tot 
nietigverklaring van de beslissing tot definitieve vaststelling van het RUP Wijtschot en het bijhorende 
onteigeningsplan. 

(G) Met huidige Dading in de zin van de artikelen 2044 e.v. van het Burgerlijk Wetboek wensen 
de Partijen deze betwisting rond het in erfpacht gegeven Perceel definitief te regelen en het geding 
hangende voor de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, definitief te beëindigen. Zij doen 
hiervoor wederzijdse toegevingen, zonder enige nadelige bekentenis en zonder aanvaarding van eigen 
schuld of fout of van de gegrondheid van de aanspraken van de andere Partij[en]. 

KOMEN DE PARTIJEN ALS VOLGT OVEREEN: 

1. DE BEËINDIGING VAN HET GESCHIL EN VAN HET GEDING 

1.1 De Erfpachtovereenkomst betreffende het Perceel eindigt op 31 december 2016. 

1.2 NV Van Gansewinkel oefent haar huidige activiteiten aldaar uit tot 31 december 2016. 

1.3 De gemeente Schoten neemt het Perceel over in de staat waarin het zich op dat moment 
bevindt. NV Van Gansewinkel voert op het Perceel geen afbraak- noch opkuiswerken uit. NV Van 
Gansewinkel zal het Perceel tot 31 december 2016 gebruiken als een goed huisvader en geen 
(afval)materialen van andere sites naar het Perceel overbrengen. Hiertoe wordt binnen de 8 
kalenderdagen na ondertekening een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt. Partijen komen 
overeen dat de plaatsbeschrijving zal worden opgemaakt door de heer Raoul Creemers uit Meeuwen-
Gruitrode en dat de kosten voor de opmaak van deze tegensprekelijke plaatsbeschrijving voor 50% 
gedragen worden door de gemeente Schoten en 50% door NV Van Gansewinkel. 

1.4 NV Van Gansewinkel draagt ten laatste op 31 december 2016 het Perceel over aan de 
gemeente Schoten in de staat waarin het zich op dat ogenblik bevindt, zonder enige afbraakwerken te 
verrichten. 

1.5 De gemeente Schoten betaalt 33.900,00 EUR aan NV Van Gansewinkel ten titel van de 
verhuiskosten uiterlijk 60 kalenderdagen na ondertekening door storting op de derdenrekening nr. BE 
70 6300 6510 3025 van Mr. Marco Schoups. Dit bedrag geldt tot slot van alle rekeningen. 

1.6 NV Van Gansewinkel betaalt geen canon voor het jaar 2016, noch kosten of retributies. 

1.7 NV Van Gansewinkel zal haar verplichtingen onder het Bodemdecreet uitvoeren, doch de 
gemeente Schoten staat in voor de integrale terugbetaling van alle kosten hiermee verband houdend 
aan NV Van Gansewinkel, zijnde alle kosten voor de opmaak van een OBO, en gebeurlijk indien 
nodig de kosten voor de opmaak van een BBO en een saneringsproject. De gemeente Schoten zal deze 
kosten integraal terugbetalen binnen de 60 kalenderdagen na de voorlegging van de factuur door NV 
Van Gansewinkel. Bij laattijdige betaling zijn de wettelijke interesten verschuldigd. Partijen gaan 
akkoord dat AB Soil wordt aangesteld om een OBO op te maken, volgens de bijgaande offerte. De 
gemeente Schoten zal in geen geval latere kosten van grondverzet ten laste leggen van NV Van 
Gansewinkel. 

1.8 NV Van Gansewinkel doet uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de betaling onder artikel 
1.5. middels aangetekend schrijven aan de Raad van State uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van 
de procedure tot nietigverklaring van de beslissing tot definitieve vaststelling van het RUP Wijtschot 
en het bijhorende onteigeningsplan.  

1.9 Iedere Partij draagt haar eigen gerechts- en advocatenkosten. 
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1.10 De uitvoering van de verbintenissen zoals ze zijn omschreven in de artikelen 1.1 tot 1.9 gelden 
tot slot van alle rekeningen tussen de Partijen, alles inbegrepen, niets uitgezonderd noch 
voorbehouden. 

1.11 Partijen doen afstand van alle overige vorderingen ten aanzien van elkaar met betrekking tot 
dit geschil, alles inbegrepen, niets uitgezonderd, huidige en toekomstige, zekere en onzekere 
betwistingen. 

2. ALGEMENE BEPALINGEN 

2.1 Kracht van gewijsde, dwaling, benadeling, bedrog en geweld 

Huidige overeenkomst maakt een Dading uit en heeft aldus kracht van gewijsde tussen Partijen in 
hoogste aanleg. Partijen maken op die manier een einde aan het geschil en verklaren elkaar niets 
anders verschuldigd te zijn op welke rechtsgrond ook dan uitdrukkelijk bepaald in onderhavige 
dading. Zij doen afstand van recht en rechtsvordering. 

De Partijen sluiten huidige Dading met vrije en volledige toestemming, zonder behept te zijn met 
enige mate of vorm van dwaling, benadeling, bedrog of geweld. Zij zullen zich niet kunnen verzetten 
tegen de uitvoering ervan op basis van dwaling in rechte of in feite of van benadeling, bedrog of 
geweld. Evenmin kunnen zij de ontbinding, vernietiging of enige andere vorm van beëindiging 
vorderen van deze Dading op basis van dwaling in rechte of in feite of van benadeling, bedrog of 
geweld. Iedere Partij is genoegzaam bekend met de aangehaalde feiten, met de feiten van en de 
personen betrokken bij de hoger genoemde betwisting, en met het toepasselijke recht. 

De Dading kan niet worden vernietigd wegens het eventueel aangaan ervan ter uitvoering van een titel 
die nietig was. Ze kan evenmin worden vernietigd omdat de Dading werd aangegaan op grond van 
stukken die naderhand vals bevonden zijn, omdat het betrokken geding reeds beëindigd was door een 
beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, of omdat uit naderhand ontdekte titels blijkt dat één 
der Partijen niet het minste recht had op het voorwerp van de Dading. 

2.2 De volledigheid, wijziging en verzaking 

Deze Dading omvat volledig hetgeen tussen de Partijen is overeengekomen en heeft voorrang op 
iedere voorafgaande schriftelijke of mondelinge, uitdrukkelijke of impliciete overeenkomst of afspraak 
in welke vorm ook met betrekking tot de uiteengezette betwisting. Voor de interpretatie van deze 
Dading zullen de Partijen zich baseren op de bewoordingen ervan. 

Elke wijziging of aanvulling van huidige Dading gebeurt uitsluitend schriftelijk. Een gebeurlijke 
verzaking aan één of meerdere rechten uit deze Dading kan uitsluitend schriftelijk en uitdrukkelijk 
plaatsvinden. 

2.3 Inwerkingtreding en uitvoering te goeder trouw  

Huidige Dading treedt slechts in werking na ondertekening door alle Partijen. De Partijen voeren 
huidige Dading vervolgens te goeder trouw uit. 

2.4 Kosten 

(a) Elke Partij zal haar eigen respectieve kosten dragen met betrekking tot de voorbereiding, 
onderhandeling, totstandkoming, ondertekening en uitvoering van deze Dading en de transacties die in 
deze Dading worden voorgenomen, met inbegrip van alle vergoedingen en kosten van haar 
vertegenwoordigers. 

(b) Indien deze Dading wordt beëindigd, zal de verplichting van elke Partij om haar eigen kosten 
te betalen gelden onder voorbehoud van enige rechten van dergelijke Partij voortkomende uit een 
schending van deze Dading door een andere Partij. 

2.5 Niet-uitvoering 

Indien een van de Partijen haar verplichtingen zoals opgenomen in deze Dading niet nakomt, kan de 
andere Partij enkel de uitvoering in natura, en niet de ontbinding van deze Dading vorderen voor de in 
artikel 2.6(b) aangeduide rechtbank.  
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2.6 Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid 

(a) Deze Dading wordt beheerst door en zal geïnterpreteerd worden naar Belgisch recht. 

(b) In geval van betwistingen met betrekking tot deze Dading en de uitvoering daarvan zullen de 
Partijen op ernstige wijze proberen om tot een redelijke minnelijke schikking te komen. Indien 
niettegenstaande dergelijke inspanningen geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zal elk 
geschil voortvloeiend uit deze Dading tot de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken 
bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen behoren. 

  

TEN BLIJKE WAARVAN deze Dading op de Datum van deze Dading door alle Partijen werd 
ondertekend in twee originele exemplaren, waarvan elke Partij bevestigt en erkent er één te hebben 
ontvangen. 

(1) NV VAN GANSEWINKEL  

 

(2) DE GEMEENTE SCHOTEN 

 

25. BRAEMBIBLIOTHEEK: OVEREENKOMST HOUDENDE DADING,  BIJAKTE, 
VERREKENING EN HERZIENING OORSPRONKELIJKE OPDRACHT  DMT- 

ARCHITECTEN  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 43, § 2,19° 
betreffende de bevoegdheid van de gemeenteraad voor het aangaan van dadingen en de artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van  26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op de overeenkomst tussen de gemeente Schoten en de CVBA Driesen-Meersman-Thomaes 
architecten (DMT-architecten) die op 17 januari 2000 werd afgesloten houdende een volledige 
architectenopdracht met betrekking tot de restauratie van de Braembibliotheek aan het Sint-
Cordulaplein 13 te Schoten; 

Overwegende dat de gemeente Schoten op basis van het lastenboek opgesteld door DMT-architecten 
een overheidsopdracht houdende aanneming van werken plaatste met als voorwerp "Restauratie 
bibliotheek centrum, Sint-Cordulaplein 13 te 2900 Schoten"; dat tot sluiting van de opdracht met de 
bvba Gebroeders Vochten is overgegaan; 

Gelet op het vonnis van 14 februari 2014 van de rechtbank van koophandel te Antwerpen waarbij de 
bvba Gebroeders Vochten failliet werd verklaard; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 oktober 2014 houdende de 
aanstelling van meester Christophe Lenders van GSJ-Advocaten, Mechelsesteenweg 27 te 2018 
Antwerpen, met verzoek de belangen van de gemeente te verdedigen in de afwikkeling van het dossier 
faillissement Vochten; 

Overwegende dat naar aanleiding van het faillissement tot de aanbesteding diende te worden 
overgegaan van de door Vochten niet dan wel gebrekkig uitgevoerde werken;  

Overwegende dat voor de verdere uitvoering van deze niet voltooide werken is voorzien in het werken 
met verschillende nevenaannemers in verschillende loten; 
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Overwegende dat voor het leveren van de bijkomende prestaties ingevolge het faillissement van 
Vochten en in het bijzonder met betrekking tot het opstellen van de lastenboeken voor de gunning van 
de nog niet door Vochten uitgevoerde en voltooide werken in nevenaanneming en het adviseren met 
betrekking tot de gunning van deze nevenaannemingen, DMT-architecten met factuur nr. 15.027 van 4 
mei 2015 om betaling heeft verzocht van het bedrag van 26.716,80 euro (inclusief btw); 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester van 23 juni 2015 waarbij de gemeente aan DMT 
- architecten een vertraging verweet van 3 maanden; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester van 4 augustus 2015 waarbij de gemeente 
Schoten besloot om een schadebedrag van 14.642,85 euro in te houden op het bedrag van 26.716,80 
euro (inclusief btw) zoals gefactureerd met factuur nr. 15.027; 

Overwegende dat de gemeente Schoten is overgegaan tot betaling van het saldo van 12.073,95 euro; 

Overwegende dat DMT-architecten de toerekenbaarheid van enige schade, alsook de 
schadevergoeding betwistte; 

Overwegende dat naast de discussie met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor de vertragingen 
tevens discussie is gerezen met betrekking tot de vergoedingen van DMT-architecten; 

Overwegende dat DMT-architecten op 16 mei 2014 een bijkomende offerte indiende houdende 
melding van bijkomende bedragen die zij zou kunnen vorderen naar aanleiding van de beweerde 
verzwaring van haar opdracht ten gevolge van de nieuw uitgeschreven overheidsopdrachten; 

Overwegende dat de gemeente Schoten deze bijkomende offerte niet heeft aanvaard of goedgekeurd; 

Overwegende dat om deze betwistingen definitief te regelen de gemeente Schoten en DMT-architecten 
in onderhandelingen zijn getreden om zonder enige nadelige erkentenis of aanvaarding van schuld, 
met het oog op een definitieve beëindiging van hun geschil, een dading af te sluiten tot slot van alle 
rekeningen in de zin van artikel 2044 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, waarbij elke partij toegevingen 
doet; 

Gelet op het e-mailbericht van 13 april 2016 van advocaat Christophe Lenders met bijgevoegd een 
ontwerp van overeenkomst houdende dading, bijakte, verrekening en herziening van de 
oorspronkelijke opdracht tussen de gemeente Schoten en DMT-architecten; 

Gelet op het e-mailbericht van 20 april 2016 waarbij de gemeente Schoten het voornoemde ontwerp 
van dadingsovereenkomst heeft bezorgd aan DMT-architecten; 

Gelet op het verslag van 21 april 2016 van Martine Stabel, juridisch coördinator; 

Gelet op het e-mailbericht van 27 april 2016 van Jan Meersman, architect, met bijgevoegd de lichtjes 
aangepaste tekst van het ontwerp van dadingsovereenkomst; 

Gelet op het e-mailbericht van 28 april 2016 van advocaat Christophe Lenders met de melding van het 
akkoord met de aanpassing van de tekst door de architect; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 mei 2016 houdende akkoord 
om het ontwerp van overeenkomst houdende dading, bijakte, verrekening en herziening van de 
oorspronkelijke opdracht tussen de gemeente Schoten en DMT-architecten, zoals meegedeeld per e-
mailbericht van 13 april 2016 door advocaat Christophe Lenders, voor te leggen aan de gemeenteraad 
op 26 mei 2016; 

Overwegende dat de gemeente Schoten en DMT-architecten naar aanleiding van deze overeenkomst 
bereid zijn wederzijdse toegevingen te doen, alsook definitief de gevolgen wensen te regelen van het 
faillissement van Vochten en de gevolgen ervan voor de partijen; 

Overwegende dat de uitgaven (verschuldigde facturen) waartoe de gemeente zich verbindt in het kader 
van deze dadingsovereenkomst voorzien werden op de kredieten van het budget 2016 
(GEM/22100007/0703 actie 1419/5/1/5/011); 

Gelet op artikel 94 van het Gemeentedecreet; 
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Gelet op artikel 160 § 2 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op artikel 121 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's; 

Gelet op het visum van 25 mei 2016 zoals verleend door de financieel beheerder; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 
Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle 
Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring te verlenen aan het finale ontwerp van overeenkomst houdende dading, bijakte, 
verrekening en herziening van de oorspronkelijke opdracht, hierna integraal weergegeven, zoals 
meegedeeld per e-mailbericht van 13 april 2016 door advocaat Christophe Lenders en zoals 
vervolledigd door architect Jan Meersman, tussen de gemeente Schoten enerzijds en DMT-architecten 
anderzijds. 

Artikel 2 

De in de dadingsovereenkomst vermelde uitgaven toe te kennen aan DMT-architecten, zonder enige 
nadelige erkentenis of aanvaarding van schuld of fout, met het oog op een definitieve beëindiging van 
het geschil tussen de gemeente Schoten en DMT-architecten. 

Artikel 3 

De uitgaven ten bedrage van 14.642,85 euro (inclusief btw), als saldo van de factuur nr. 15.027 van 4 
mei 2015 en ten bedrage van 5.060 euro (exclusief btw), forfaitair bedrag voor de bijkomende 
opstartvergaderingen met de nieuw aangestelde nevenaannemers, aan te rekenen op de kredieten van 
het budget 2016 (GEM/22100007/0703 actie 1419/5/1/5/011). 

 

OVEREENKOMST HOUDENDE DADING, BIJAKTE, VERREKENING EN HERZIENING VAN 
DE OORSPRONKELIJKE OPDRACHT 

 

TUSSEN: 

De GEMEENTE SCHOTEN, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, 
van wie de burelen gevestigd zijn ten gemeentehuize, Verbertstraat 3; waartoe rechtsgeldig 
ondertekenen de burgemeester Maarten De Veuster en de secretaris Nicole Verhoeven; 

Hierna genoemd ‘de Gemeente’; 

EN: 

De CVBA DRIESEN-MEERSMAN-THOMAES architecten (DMT architecten) met maatschappelijke 
zetel gevestigd te 2000 Antwerpen aan de Meirbrug 1 en met als ondernemingsnummer 0885.924.754, 
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jan Meersman, architect. 

Hierna genoemd ‘DMT’; 

 

De Gemeente en DMT worden hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Partijen’ en afzonderlijk als ‘Partij’; 
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WORDT GESTELD ALS VOLGT: 

 

Overwegende dat Partijen op 17 januari 2000 een overeenkomst houdende een volledige 
architectenopdracht afsloten met betrekking tot de restauratie van de bibliotheek te 2900 Schoten aan 
het Sint-Cordulaplein 13 (‘hierna ‘de Architectenopdracht’); 

Overwegende dat de Gemeente op basis van het lastenboek opgesteld door DMT een 
overheidsopdracht houdende aanneming van werken met als voorwerp “Restauratie bibliotheek 
centrum, Sint-Cordulaplein 13 te 2900 Schoten” plaatste; Dat tot sluiting van de opdracht met de 
BVBA Vochten Gebroeders (hierna ‘Vochten’) is overgegaan; Dat Vochten met vonnis van de 
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen van 14 februari 2014 is failliet verklaard; Dat op datum van 
faillissement de opdracht niet voltooid was; 

Overwegende dat naar aanleiding van het faillissement, tot de aanbesteding diende te worden 
overgegaan van de door Vochten niet dan wel gebrekkig uitgevoerde werken; Dat voor de verdere 
uitvoering van deze niet voltooide werken is voorzien in het werken met verschillende 
nevenaannemers met verschillende loten; 

Overwegende dat voor het leveren van de bijkomende prestaties ingevolge het faillissement van 
Vochten en in het bijzonder met betrekking tot het opstellen van de lastenboeken voor de gunning van 
de nog niet door Vochten uitgevoerde en voltooide werken in nevenaanneming en het adviseren met 
betrekking tot de gunning van deze nevenaannemingen, DMT met factuur nr. 15.027 dd. 4 mei 2015 
om betaling verzocht van het bedrag van 26.716,80 EUR (incl. BTW);  

Overwegende dat de Gemeente zich heeft beklaagd omtrent de vertraging veroorzaakt door DMT 
omwille van het verkeerdelijk doorsturen van alle bestekken, ook deze voor de nevenaannemingen, 
aan de aannemers die wilden meedoen aan de pilootaanneming; Dat de Gemeente met collegebesluit 
dd. 23 juni 2015 een vertraging van 3 maanden verweet aan DMT; Dat met collegebesluit dd. 4 
augustus 2015 de Gemeente besloot om een schadebedrag van 14.642,85 EUR in te houden op het 
bedrag van 26.716,80 EUR (incl. BTW) zoals gefactureerd met factuur nr. 15.027; Dat de Gemeente is 
overgegaan tot betaling van het saldo van 12.073,95 EUR;  Dat DMT de toerekenbaarheid van enige 
schade alsook de schadebegroting betwistte; 

Overwegende dat naast de discussie tussen Partijen met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor 
de vertragingen tevens discussie is gerezen met betrekking tot de vergoedingen van DMT; Dat DMT 
per 16 mei 2014 een bijkomende offerte indiende houdende melding van bijkomende bedragen welke 
zij zou kunnen vorderen naar aanleiding van de bijkomend uit te voeren prestaties ingevolge het 
faillissement Vochten, alsook naar aanleiding van de beweerde verzwaring van haar opdracht ten 
gevolge van de nieuw uitgeschreven overheidsopdrachten; Dat de Gemeente deze bijkomende offerte 
niet heeft aanvaard of goedgekeurd; 

Overwegende dat partijen naar aanleiding van deze overeenkomst bereid zijn wederzijdse toegevingen 
te doen, alsook definitief de gevolgen wensen te regelen van het faillissement van Vochten en de 
gevolgen ervan voor partijen; 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

Artikel 1 

1.1- 

DMT erkent dat voor de geleverde prestaties na het faillissement Vochten en de beweerde verzwaring 
van haar opdracht, zij geen aanspraken maakt tot het bekomen van een betaling dan wel herziening 
van de opdracht dan de betaling van: 
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� het forfaitair bedrag van 22.080,00 EUR (excl. BTW) voor het herwerken van de dossiers en 
het nazicht van de biedingen van de verschillende nevenaannemingen tot aan sluiting ervan door de 
Gemeente met de gekozen en nog te kiezen aannemers 

� het forfaitair bedrag van 5.060,00 EUR (excl. BTW) voor de bijkomende opstartvergaderingen 
met de nieuw aangestelde nevenaannemers  

De Gemeente erkent en aanvaardt de integrale verschuldigdheid van deze bedragen. 

1.2- 

DMT erkent het bedrag van 22.080,00 EUR (excl. BTW) reeds gevorderd te hebben met factuur nr. 
15.027 dd. 4 mei 2015 t.b.v. 26.716,80 EUR (incl. BTW). Zij erkent daarbij reeds een betaling te 
hebben ontvangen van de Gemeente ten belope van het bedrag van 12.073,95 EUR (incl. BTW). 

De Gemeente verbindt zich ertoe uiterlijk 30 dagen na ondertekening door beide Partijen van huidige 
dading over te gaan tot betaling van het bedrag van 14.642,85 EUR als saldo van de factuur nr. 15.027 
dd. 4 mei 2015. Dit bedrag wordt door de Gemeente aan DMT overgemaakt binnen 30 dagen te 
rekenen vanaf ondertekening door beide Partijen van huidige dading op de rekening van DMT, 
rekening nr. BE62 7350 1613 8461. 

1.3.- 

Voor wat betreft de betaling van het bedrag van 5.060,00 EUR (excl. BTW) komen Partijen overeen 
dat DMT zal overgaan tot het opstellen van een factuur ten bedrage van 5.060,00 EUR (excl. BTW) 
binnen 5 werkdagen na het plaatsvinden van de eerste opstartvergadering. 

De Gemeente verbindt zich ertoe uiterlijk 30 dagen na ontvangst van deze factuur over te gaan tot 
betaling van het bedrag van 5.060,00 EUR (excl. BTW) op het rekening nr. vermeld in artikel 1.2. 
Partijen komen overeen dat de betalingstermijn van 30 dagen alleen begint te lopen nadat DMT de 
Gemeente in het bezit heeft gesteld van een overeenkomstig opgestelde factuur. 

1.4.- 

DMT erkent en aanvaardt dat zo de Gemeente tijdig binnen de termijnen genoemd in artikel 1.2 en 1.3 
overgaat tot betaling, geen verwijlintresten verschuldigd zijn.  

Alleen zo de Gemeente nalaat tijdig te betalen, zal deze verwijlintresten verschuldigd zijn na het 
verstrijken van de in artikel 1.2 en 1.3 genoemde betalingstermijn van 30 dagen. 

Artikel 2 

2.1- 

De betalingen genoemd onder artikel 1 gelden tot slot van alle rekeningen voor wat betreft  

a) de vorderingen van DMT wat betreft (i) de gevolgen van het faillissement van Vochten voor 
wat betreft de Architectenopdracht, (ii) de door de Architect geleverde meerprestaties naar aanleiding 
van het faillissement van Vochten ongeacht of deze al dan niet uitdrukkelijk werden opgedragen door 
de Gemeente, (iii) de bijkomend geleverde en te leveren prestaties tot het opstellen van nieuwe 
lastenboeken en het verlenen van bijstand bij de keuze van de aannemers en dit tot aan sluiting van de 
opdrachten door de Gemeente met de gekozen aannemers en (iv) de verdere uitvoering van de 
Architectenopdracht rekening houdend met de uitvoering in nevenaanneming. 

b) De vorderingen van de Gemeente voor de beweerd gebrekkige uitvoering van de opdracht 
door DMT zoals verwoord in haar collegebeslissing van 23 juni 2015 en 4 augustus 2015 aan welke 
beslissingen zij geen verder gevolg zal verlenen. 

2.2- 

Partijen komen verder overeen dat DMT niet gelast is met de coördinatie van de nevenaannemingen.  

DMT zal zich daarbij inspannen alle inspanningen te leveren teneinde in overleg met de Gemeente 
deze coördinatietaak verder toe te vertrouwen aan de pilootaannemer en daartoe alle ondersteuning aan 
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de Gemeente alsook aan de pilootaannemer te verschaffen. Dit zonder dat DMT daartoe aanspraak kan 
maken op enige bijkomende vergoeding. 

Tevens erkent DMT dat zij geen aanspraak zal maken op enige bijkomende vergoeding dan wel 
verhoogd percentage omwille van de uitvoering van de aanneming van werken door middel van 
“nevenaanneming”, behoudens de bedragen zoals vermeld in artikel 1. 

Artikel 3 

DMT doet definitief en onherroepelijk afstand van enige vordering opzichtens de Gemeente die zij zou 
kunnen stellen overeenkomstig artikel 7 van het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken 
dan wel artikel 16 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden of artikel 15 §5 Algemene 
Aannemingsvoorwaarden voor wijzigingen dan wel feiten en omstandigheden en hun gevolgen die 
zich hebben voorgedaan tot en met datum van ondertekening van huidige Dadingsovereenkomst, dan 
wel voor die feiten en omstandigheden en hun gevolgen die voor DMT kenbaar hadden moeten zijn. 

Artikel 4 

4.1- 

Partijen erkennen dat huidige Dadingsovereenkomst een dading is die wordt afgesloten in het kader 
van artikel 2044 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en in het bijzonder van artikel 2052 van het 
Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat dadingen tussen Partijen kracht van gewijsde hebben in hoogste 
aanleg en dat men er niet tegen kan opkomen uit hoofde van dwaling. 

4.2- 

Partijen doen uitdrukkelijk afstand van iedere dwaling in rechte en in feite die desgevallend zou zijn 
opgetreden bij het ondertekenen van deze Dadingsovereenkomst betreffende het bestaan of de omvang 
van de rechten, vorderingen, rechtsvorderingen, eisen en voordelen waarvan zij afstand hebben gedaan 
in deze Dadingsovereenkomst. 

4.3- 

Elke Partij verklaart dat de andere Partij geen bedrog en/of listige kunstgrepen heeft aangewend 
teneinde haar toestemming te bekomen bij deze Dadingsovereenkomst. 

4.4- 

Indien een Partij niet reageert op een inbreuk door een andere partij op de bepalingen van deze 
Dadingsovereenkomst, wordt dit niet geïnterpreteerd als een stilzwijgende afstand van recht met 
betrekking tot de geschonden bepalingen van huidige Dadingsovereenkomst, tenzij indien deze afstand 
van recht schriftelijk werd bevestigd. 

4.5- 

Bij niet-uitvoering door de ene Partij kan de andere Partij aan de rechter de uitvoering van de dading 
vragen. In geen geval zal het oorspronkelijke geschil aan enige rechtbank of arbiter kunnen voorgelegd 
worden. 

Artikel 5 

5.1- 

Partijen verbinden zich tot een loyale uitvoering van deze Dadingovereenkomst en stellen alles in het 
werk om de verplichtingen zoals vastgesteld in deze Dadingsovereenkomst te goeder trouw uit te 
voeren. Zij zullen elkaar, indien nodig, alle daartoe benodigde bijstand en hulp verlenen. 

5.2- 

Indien een geschil zou ontstaan tussen Partijen omtrent de uitvoering van deze Dadingovereenkomst, 
treden Partijen in overleg omtrent dit geschil en streven zij naar een minnelijke oplossing. 
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5.3.- 

Indien één of meerdere van de bepalingen van huidige Dadingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk 
nietig is of zou worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. Bepalingen 
die nietig zouden zijn, blijven binden voor het gedeelte ervan dat wettelijk is toegelaten. Partijen zijn 
in de mate van het mogelijke, volgens hun loyauteit en overtuiging, ertoe gehouden de ongeldige 
bepalingen te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van de 
Dadingsovereenkomst. 

5.4..- 

Wijzigingen of aanvullingen aan huidige Dadingsovereenkomst gebeuren uitsluitend door middel van 
geschreven, gedagtekende en door Partijen ondertekende amendementen die aan deze 
Dadingsovereenkomst gehecht worden. 

5.5.- 

Huidige Dadingsovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting met betrekking 
tot de geldigheid, uitvoering, interpretatie of beëindiging van deze overeenkomst behoort tot de 
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

5.6.- 

Alle mededelingen en kennisgevingen met betrekking tot de uitvoering van deze 
Dadingsovereenkomst worden geldig per aangetekend schrijven overgemaakt op de adressen vermeld 
in de aanhef van huidige Dadingsovereenkomst. Kennisgevingen worden geacht gedaan te zijn drie 
dagen na afgifte van de aangetekende zending aan de postdiensten.  

5.7.- 

Iedere persoon die deze Dadingsovereenkomst ondertekent, erkent en waarborgt dat hij over de 
vereiste bevoegdheid in rechte beschikt om de Dadingsovereenkomst te ondertekenen voor de Partij 
welke hij vertegenwoordigt. 

Deze dading kan tegen de ene dan wel de andere partij niet ingeroepen worden tot zolang ze niet door 
beide partijen behoorlijk is ondertekend én beide partijen in kennis werden gesteld van een behoorlijk 
ondertekende versie.  

 

***** 

Deze Dadingsovereenkomst werd opgemaakt te …………………….. en ondertekend op de datum 
zoals hierna weergegeven (waarbij geldt dat de datum van de Dadingsovereenkomst de datum is 
waarop de laatste van de Partijen deze Dadingsovereenkomst definitief rechtsgeldig heeft 
ondertekend), in twee (2) originele exemplaren, d.i. zoveel exemplaren als er Partijen zijn, en waarvan 
elke Partij verklaart één origineel ontvangen te hebben. 

***** 

 

Voor de Gemeente Schoten      Voor DMT Architecten 

Gezien en goedgekeurd door  

 

De secretaris    De burgemeester 
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26. BRAEMBIBLIOTHEEK: HERAANBESTEDING RESTAURATIE, ELEKTRICITEIT 
- GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE  

Schepen Wouter Rombouts verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op art. 48 van het KB van 15 juli 2011 betreffende de voorwaarden voor versnelde procedure: 
1° Het spoedeisend karakter maakt de bedoelde termijnen niet haalbaar 
2° De aankondiging wordt via elektronische middelen verzonden; 

Gelet op het feit dat de werfplanning als bindend document werd vastgelegd voor alle andere 
restauratiedossiers van de Braembibliotheek en in deze planning ook de werken van het gedeelte 
elektriciteit voorzien zijn; 

Overwegende dat de normale minimumtermijn voor ontvangst van de offertes van 36 dagen de 
haalbaarheid van de planning in het gedrang zou brengen 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “16LV01 Braembibliotheek: heraanbesteding 
restauratie, elektriciteit” een bestek werd opgesteld door Bureau Bouwtechniek in samenwerking met 
de ontwerper DMT-architecten en studiebureau technieken Tecon; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 249.867,00 excl. btw of € 
302.339,07 incl. btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 

Overwegende dat deze opdracht een deel betreft van het totale heraanbestedingsdossier voor de 
Braembibliotheek; 

Overwegende dat een deel van de kostprijs van de totale restauratiewerken gesubsidieerd wordt door 
Vlaamse Overheid - Onroerend Erfgoed, Koning Albert II-laan 19 bus 5 te 1210 Brussel (60 %) en de 
provincie Antwerpen (20 %), en dat het subsidieerbare deel beperkt is tot € 1.372.816,08 
(subsidieerbaar deel van het oorspronkelijk restauratiedossier); 

Overwegende dat het toegezegd subsidiebedrag 1.208.078,15 bedraagt; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2016, op 
budgetcode GEM/15010000/0703 (actie 1419/005/001/005/011); 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Erik Block, Lieven De Smet, 
Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, Jacky 
Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, 
Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen 
ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 16LV01 en de raming voor de opdracht 
“Braembibliotheek: heraanbesteding restauratie, elektriciteit”, opgesteld door Bureau Bouwtechniek in 
samenwerking met de ontwerper DMT-architecten en studiebureau technieken Tecon. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 249.867,00 excl. btw of € 
302.339,07 incl. btw. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Artikel 3 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau via 
elektronische weg. 

Artikel 4 

De opening van de biedingen wordt voorzien op 24/06/2016 volgens de versnelde procedure voorzien 
in art. 48 van het KB van 15.07.2011. 

Artikel 5 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op budgetcode 
GEM/15010000/0703 (actie 1419/005/001/005/011). 

 

27. STAND VAN ZAKEN PPS LODE WEYTENSTRAAT/DDW  

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van raadslid Peter Arnauw: 

stand van zaken PPS Lode Weytenstraat/DDW 

Graag hadden wij een stand van zaken gekregen van het project van de Lode Weytenstraat en de dienst 
der werken. Specifiek vragen we of één van beide deelnemers aan alle voorwaarden voldeed. Wordt de 
visienota goed/strikt gevolgd? Kunnen de kandidaten aantonen dat alle afval van het stort verwerkt 
wordt? Zijn de projecten budgetneutraal, met inbegrip van alle kosten die extra voortvloeien uit de 
plaatsing van de windmolens? En worden er geen kosten afgeschoven door de gronden niet in 
eigendom van de gemeente mee te nemen in hun berekening?  
Is er al overgegaan tot gunning, of kan er nog met beide partners onderhandeld worden? 
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Neemt akte: 

van volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 
Het gunningsverslag wordt momenteel gefinaliseerd. Hiervoor zal kortelings de uitgebreide Imago-
werkgroep samenkomen. Nadien kan dit verslag worden voorgelegd aan het college van burgemeester 
en schepenen dat bevoegd is voor de gunning. In deze fase is het niet mogelijk om details te geven. 
We zullen de gemeenteraad hopelijk binnenkort kunnen informeren over de genomen beslissingen. 

 

28. BOMEN KASTEELDREEF  

Schepen Luc Van Gastel verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
Schepen Wouter Rombouts vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van raadslid Eric De Swaef: 

Bomen Kasteeldreef 

We waren vorig jaar vrolijk verrast dat onze schepen voor milieu een proefproject startte om de bomen 
in de Kasteeldreef eindelijk te gaan beschermen. Reeds meer dan 30 jaar brengen wij als groen dit 
reeds aan bod zonder resultaat. Het parkeren zorgt voor een verdichting van de bodem waardoor de 
gezondheid van de bomen wordt aangetast. De buurt werd deze keer mee ingeschakeld met best een 
positief resultaat. 
Het heeft ons dan ook sterk verbaasd dat ondanks deze positieve resultaten het college alsnog beslist 
heeft om bij een aantal gelegenheden toch nog op de bermen te laten parkeren. Voor onze fractie is dit 
een totaal onverantwoorde beslissing waarbij ook weinig respect getoond wordt t.o.v. de 
ingeschakelde buurtbewoners. Het bestuur wordt door hen wanbeleid aangewreven door een 
proefproject uit te voeren, dit positief te laten evalueren door de buurtbewoners om het dan straal te 
negeren. Het argument dat er onvoldoende parkeergelegenheid is gaat ons inziens niet op. Mits enkele 
creatieve oplossingen is dit best oplosbaar. Op veel festivals moeten mensen veel verder gaan parkeren 
en worden oplossingen met leuke treintjes, fietswagentjes, bussen e.d. ingelegd om minder mobiele 
mensen tot op het festivalterrein te brengen. De gemeente kan hierin mogelijk een steentje bijdragen. 
Sowieso dienen we alle Schotenaren te mobiliseren om te voet of met de fiets naar dergelijke 
bijeenkomsten te komen. 
Dus stellen we hierbij nogmaals voor om vanaf heden het parkeren onder deze beuken te verbieden en 
oplossingen uit te werken betreft het parkeren.  
Wij roepen langs onze kant de Schotenaren op om zelf te weigeren op de bermen in de kasteeldreef te 
parkeren. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Walter Brat; 

Neemt akte: 

van volgend antwoord van schepen Erik Block: 
Iedereen deelt de bezorgdheid over de bomen in de Kasteeldreef. 
Voor het jaar 2016 werden nog vergunningen verleend aan de organisatoren wegens het ontbreken van 
parkeeralternatieven. 
Ondertussen onderhandelen we verder en hopen binnenkort voorstellen te kunnen formuleren. 

van volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 
Iedereen is akkoord over de te nemen maatregelen, doch ze dienen praktisch haalbaar te blijven. Er 
dienen degelijke alternatieven te worden aangeboden die worden gedragen door gemeente, de 
buurtbewoners en de organisatoren. 
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29. MONDELINGE VRAGEN  

De raad, 

Gelet op artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in 
gemeenteraadszitting van 31 januari 2013; 

Gelet op de mogelijkheid voor de raadsleden om, na afhandeling van de openbare agenda van de 
gemeenteraad, mondelinge vragen te stellen; 

Neemt akte: 

van volgende meldingen en vragen: 

- van schepen Iefke Hendrickx aangaande de strip, aangeboden door Tejo vzw. 

- van raadslid Monique Van den Bogaert in verband met de weigering tot aanstelling van jobstudenten 
tijdens de maanden juli en augustus. 

- van schepen Paul Valkeniers inzake de behandeling van de aanvragen jobstudenten door het college 
van burgemeester en schepenen. 

- van Ghislaine Peleman in verband met de led-kerstverlichting in Antwerpen. 

 

 

Zitting geheven te 21.35 uur. 

 

gemeentesecretaris, 

 

 

Nicole Verhoeven 

voorzitter gemeenteraad, 

 

 

Gerald Adriaensen 
 


