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Dagorde gemeenteraad 20 december 2018

Mevrouwen 
Mijne heren

Hiermede hebben wij de eer u uit te nodigen op de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan 
op donderdag 20 december 2018 te 20.00 uur in de raadzaal, met volgende punten op de dagorde:

OPENBARE VERGADERING

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

2. Lokale politie: begrotingswijziging 2018/1
3. Voorlopige twaalfden - begroting

4. Openverklaring korpschef politiezone Schoten

5. Algemeen Politiereglement Schoten - gecoördineerde versie 2019

6. Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Lotuslaan 31: aanvraag parkeerplaats 
voor personen met een handicap

7. Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Theofiel Van Cauwenberghslei 20 BI: 
aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap

8. OCMW: budget 2019
9. Budget 2019 gemeente

10. Jaarrekening 2017 gemeente

11. Budgetten 2019 kerkfabrieken
12. Subsidiereglement huiskatten 2018

13. Verlenging subsidiereglement autodelen 2019

14. Verlenging subsidiereglement milieumaatregelen 2019
15. Aankoop en toekenning van waardebons

16. Tussenkomst voor gezinshulp door erkende diensten
17. Opcentiemen op leegstand en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen

18. Opcentiemen op ongeschikte en onbewoonbare woningen

19. Goedkeuring wegenistracé - Metropoolstraat 25 (LA2018362 - OMVJ2018124004)

20. Onderhoudswerken openbare wegenis: Asfalt- en betonherstellingen - Goedkeuring verrekening
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21. Plaatsing, huur & onderhoud van waterverdeeltoestellen gemeentediensten en OCMW - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

22. Huur tent voor diverse zomeractiviteiten 2019 - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze

23. Deelfietsenproject Gemeente Schoten - Goedkeuring lastvoorwaarden
24. Planning gemeente- en OCMW-raden 2019

25. Buitengewone algemene vergadering Water-Link d.d. 20 december 2018

26. Bonte Hanek: goedkeuring overdrachtsakte

Met vriendelijke groeten,

Tom Daelemans 
wnd. algemeen directeur

Gerald Adriaensen 
voorzitter gemeenteraad
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TOELICHTINGSNOTA BIJ DE DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 20 DECEMBER 2018

OPENBARE VERGADERING

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING
Goedkeuring verslag vorige openbare vergadering

2. LOKALE POLITIE: BEGROTINGSWIJZIGING 2018/1
De gemeenteraad wordt verzocht om de voorgestelde begrotingswijzing 2018/1 van de 
politiezone Schoten goed te keuren.

3. VOORLOPIGE TWAALFDEN - BEGROTING
Op 1 januari 2019 zal de politiebegroting 2019 nog niet door de gemeenteraad zijn 
aangenomen. Daarom dient er voor de maand januari 2019 gewerkt te worden met 
voorlopige twaalfden teneinde de normale werking van de politiezone Schoten te 
verzekeren.
Kan de gemeenteraad hiermee akkoord gaan?

4. OPENVERKLARING KORPSCHEF POLITIEZONE SCHOTEN
In gemeenteraad van 25 oktober 2018 werd akte genomen van de pensioenaanvraag van de 
huidige korpschef. Daarom wordt een openverklaring voor het ambt korpschef politiezone 
Schoten georganiseerd.

5. ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT SCHOTEN - GECOÖRDINEERDE
VERSIE 2019
Naar jaarlijkse gewoonte voorzien we tegen het begin van elk kalenderjaar een 
gecoördineerde versie van het Algemeen Politiereglement Schoten (verder APS).

Deze gecoördineerde versie van het APS voor 2019 is gebaseerd op:
1) Het bestaande APS, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens de zitting van 21 
december 2017
2) De aanvullingen of wijzigingen in het APS die tijdens het lopende kalenderjaar (2018) 
door de gemeenteraad werden goedgekeurd
3) De aanvullingen of wijzigingen voor het APS die voor de zitting van de gemeenteraad 
van 20 december 2018 worden geagendeerd
4) De aanvullingen voor het APS die een rechtstreeks gevolg zijn van de aanpassingen van 
de GAS-wet.
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De gemeenteraad wordt momenteel verzocht om goedkeuring te hechten aan de 
voorgestelde aanvullingen en wijzigingen aan het Algemeen Politiereglement Schoten en het 
gewijzigde gecoördineerde reglement opnieuw vast te stellen met ingang van 1 januari 2019.

6. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER:
LOTUSLAAN 31: AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET
EEN HANDICAP
De aanvraag betreft een mindervalideparkeerplaats voor een persoon, woonachtig Lotuslaan 
31, aan wie een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap werd toegekend.

Uit onderzoek blijkt dat betrokkene houder is van de speciale parkeerkaart voor personen 
met een handicap, niet over een toegankelijke garage of staanplaats aan de woning beschikt 
en zich wegens handicap moeilijk kan verplaatsen.

Vermits voldaan wordt aan de wettelijk gestelde voorwaarden, kunnen wij gunstig adviseren 
inzake het voorzien van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in 
de Lotuslaan ter hoogte van nummer 31.
Indien gunstig gevolg wordt gegeven aan het verzoek van betrokkene dient deze maatregel 
wel goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit, waarvan een ontwerp van aanvullend 
verkeersreglement en signalisatieschets werd toegevoegd.

7. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER:
THEOFIEL VAN CAUWENBERGHSLEI 20 BI: AANVRAAG
PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
De aanvraag betreft een mindervalideparkeerplaats voor een persoon, woonachtig Theofiel 
Van Cauwenberghslei 20 BI, aan wie een speciale parkeerkaart voor personen met een 
handicap werd toegekend.

Uit onderzoek blijkt dat betrokkene houder is van de speciale parkeerkaart voor personen 
met een handicap, niet over een toegankelijke garage of staanplaats aan de woning beschikt 
en zich wegens handicap moeilijk kan verplaatsen.

Vermits voldaan wordt aan de wettelijk gestelde voorwaarden, kunnen wij gunstig adviseren 
inzake het voorzien van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in 
de Theofiel Van Cauwenberghslei ter hoogte van nummer 20 BI.
Indien gunstig gevolg wordt gegeven aan het verzoek van betrokkene dient deze maatregel 
wel goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit, waarvan een ontwerp van aanvullend 
verkeersreglement en signalisatieschets werd toegevoegd.

8. OCMW: BUDGET 2019
De gemeenteraad wordt verzocht akte te nemen van het budget 2019 van het OCMW 
Schoten.
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9. BUDGET 2019 GEMEENTE
De gemeenteraad wordt verzocht om het budget 2019 goed te keuren.

10. JAARREKENING 2017 GEMEENTE
De gemeenteraad wordt verzocht de jaarrekening over het dienstjaar 2017 goed te keuren.

11. BUDGETTEN 2019 KERKFABRIEKEN
De gemeenteraad wordt verzocht om akte te nemen van de budgetten 2019 van de 
kerkfabrieken.

12. SUBSIDIEREGLEMENT HUISKATTEN 2018
In 2018 werden er 88 aanvragen voor subsidies ingediend, waarvan er 4 geweigerd werden. 
Een weigering betreft aanvragers die bv; geen chipnummer vermelden of waarvan de 
gegevens in de databank niet kloppen met de gegevens op de aanvraag (er wordt wel steeds 
de kans gegeven dit recht te zetten).

subsidie 'onvruchtbaar maken van huiskatten 2018

voorzien budget: € 5.000
(waatvan 4 weigeringen

aantal aanvragen (tot november) 88 en 6 nog niet geregistreerd)

uitgave:
43 x aanvraag sterilisatie € 1.290

35 X castratie €525

Er wordt voorgesteld het subsidiereglement te verlengen naar 2019.

13. VERLENGING SUBSIDIEREGLEMENT AUTODELEN 2019
De gemeentelijke milieusubsidies hebben tot doel Schotenaren te stimuleren een specifieke 
milieumaatregel te nemen. De subsidie compenseert meestal een deel van de initiële 
meerkost die het uitvoeren van een dergelijke maatregel met zich meebrengt en doet de 
terugverdientijd afnemen. Een gemeentelijke subsidie is tevens een ideaal middel om een 
techniek of product extra onder de aandacht te brengen.

Ondanks het beperkt aantal jaarlijkse aanvragen, stellen we voor het subsidiereglement 
‘autodelen 2018’ voor het jaar 2019 ongewijzigd te behouden en te verlengen. Gelet op de 
stijgende bekendheid van het autodelen-concept en de bijkomende communicatie die 
hieromtrent gevoerd zal worden, verwachten we een toename van het aantal aanvragen.
Er schreven tot op heden reeds 24 gezinnen zich in voor het gemeentelijk autodeelproject 
(delen van 2 gemeentelijke dienstwagens na de kantooruren). Hiervan zijn er op dit moment 
een 15-tal actief.
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Extra toelichting 'autodelen':

Autodelen wil zeggen dat een auto wordt gedeeld met andere mensen. Meerdere personen 
rijden er dus mee afhankelijk van wanneer dit gewenst is. Dit leidt tot o.a. een rationeler 
autogebruik, een afname van het aantal wagens (en dus ook een lagere parkeerdruk) en een 
sociale dynamiek (in bv. een wijk).

Er zijn twee vormen van autodelen te onderscheiden: particulier autodelen (bv. Cozycar) en 
autodelen via een professionele autodeelorganisatie (bv. Cambio, Paitago). Voor deze 
systemen dient een beperkt inschrijvingsbedrag betaald te worden. De gemeente stimuleert 
en beloont deelname aan autodeelprojecten door deze beperkte initiële inschrijvingskost of 
jaarlijkse abonnementskost (met een max. bedrag van € 35) op zich te nemen.

14. VERLENGING SUBSIDIEREGLEMENT MILIEUMAATREGELEN 2019
De gemeentelijke milieusubsidies hebben tot doel Schotenaren te stimuleren een specifieke 
milieumaatregel te nemen. De subsidie compenseert meestal een deel van de initiële 
meerkost die het uitvoeren van een dergelijke maatregel met zich meebrengt en doet de 
terugverdientijd afnemen. Een gemeentelijke subsidie is tevens een communicatiemiddel om 
een techniek of product extra onder de aandacht te brengen.

In 2017 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd. We stellen voor de doorgevoerde 
wijzigingen net zoals in 2018 ook in 2019 te behouden.
Kan de gemeenteraad hiermee akkoord gaan?

15. AANKOOP EN TOEKENNING VAN WAARDEBONS
Voor het dienstjaar 2019 wordt voorgesteld om waardebons ter gelegenheid van geboorte, 
adoptie, huwelijk, wettelijke samenwoonst uit te reiken.

Kan de gemeenteraad hiermee akkoord gaan?

16. TUSSENKOMST VOOR GEZINSHULP DOOR ERKENDE DIENSTEN
Voor het dienstjaar 2019 wordt voorgesteld om een tussenkomst voor gezinshulp door 
erkende diensten te voorzien.

Kan de gemeenteraad hiermee akkoord gaan?

17. OPCENTIEMEN OP LEEGSTAND EN/OF VERWAARLOOSDE
BEDRIJFSGEBOUWEN
Sinds 1 januari 2010 zijn de gemeenten zelf bevoegd voor het invoeren van een eigen 
gemeentelijke leegstandsheffing op leegstaande woningen en gebouwen, andere dan 
bedrijfsruimten, ingevolge het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 
pandenbeleid.
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Daarnaast bestaan ook nog de gewestelijke heffing ter bestrijding van de leegstand en 
verwaarlozing van bedrijfsruimten, geregeld in het decreet van 19 april 1995, en de 
gewestelijke heffing ter bestrijding van de verkrotting van gebouwen en/of woningen, 
geregeld in het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 1996 (bepalingen later overgenomen door het decreet houdende de Vlaamse 
Codex Fiscaliteit van 13 december 2013).

De heffïngsdecreten voorzagen in het verleden steeds in de mogelijkheid voor de gemeenten 
om opcentiemen te heffen op deze beide gewestelijke heffingen. De gemeente Schoten heeft 
tot en met aanslagjaar 2012 op beide gewestelijke heffingen 100 opcentiemen gevestigd.

Het Hof van Cassatie had in een arrest van 12 mei 2012 echter beslist dat het vestigen van 
gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke leegstandsheffing in strijd was met artikel 
464,1° Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Dit artikel liet volgens het Hof niet toe 
gemeentebelastingen te vestigen op de gewestelijke belastingen die het kadastraal inkomen 
als grondslag hebben. Voor het aanslagjaar 2013 en 2014 heeft de Vlaamse Belastingdienst 
beslist om geen opcentiemen meer in te kohieren op de gewestelijke heffing op 
verwaarloosde en ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen en gebouwen, noch 
op de gewestelijke heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.

Door een wetswijziging is het vanaf aanslagjaar 2015 opnieuw mogelijk om opcentiemen op 
beide heffingen te vestigen. Bij besluit van 24 november 2015 stelde het college voor om 
vanaf aanslagjaar 2016 terug 100 opcentiemen te heffen op beide gewestelijke heffingen. De 
besluiten dienen hernomen te worden voor aanslagjaar 2019.

OPCENTIEMEN OP ONGESCHIKTE EN ONBEWOONBARE WONINGEN
Sinds 1 januari 2010 zijn de gemeenten zelf bevoegd voor het invoeren van een eigen 
gemeentelijke leegstandsheffing op leegstaande woningen en gebouwen, andere dan 
bedrijfsruimten, ingevolge het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 
pandenbeleid.
Daarnaast bestaan ook nog de gewestelijke heffing ter bestrijding van de leegstand en 
verwaarlozing van bedrijfsruimten, geregeld in het decreet van 19 april 1995, en de 
gewestelijke heffing ter bestrijding van de verkrotting van gebouwen en/of woningen, 
geregeld in het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 1996 (bepalingen later overgenomen door het decreet houdende de Vlaamse 
Codex Fiscaliteit van 13 december 2013).
De heffïngsdecreten voorzagen in het verleden steeds in de mogelijkheid voor de gemeenten 
om opcentiemen te heffen op deze beide gewestelijke heffingen. De gemeente Schoten heeft 
tot en met aanslagjaar 2012 op beide gewestelijke heffingen 100 opcentiemen gevestigd.

Het Hof van Cassatie had in een arrest van 12 mei 2012 echter beslist dat het vestigen van 
gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke leegstandsheffing in strijd was met artikel 
464,1° Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
Dit artikel liet volgens het Hof niet toe gemeentebelastingen te vestigen op de gewestelijke 
belastingen die het kadastraal inkomen als grondslag hebben. Voor het aanslagjaar 2013 en 
2014 heeft de Vlaamse Belastingdienst beslist om geen opcentiemen meer in te kohieren op 
de gewestelijke heffing op verwaarloosde en ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde 
woningen en gebouwen, noch op de gewestelijke heffing op leegstaande en verwaarloosde 
bedrijfsruimten.



qemeente Sc hot©üy XX
X

Door een wetswijziging is het vanaf aanslagjaar 2015 opnieuw mogelijk om opcentiemen op 
beide heffingen te vestigen. Bij besluit van 24 november 2015 stelde het college voor om 
vanaf aanslagjaar 2016 terug 100 opcentiemen te heffen op beide gewestelijke heffingen. De 
besluiten dienen hernomen te worden voor aanslagjaar 2019.

19. GOEDKEURING WEGENISTRACÉ - METROPOOLSTRAAT 25 (LA2018362 -
OMV 20181240041
De gemeente Schoten heeft op 5 november 2018 een verzoek tot advisering van de 
provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar ontvangen in het kader van een 
omgevingsvergunningsaanvraag van nv Total Belgium voor het bouwen van een los- en 
laadplaats met buizenbrug op het adres Metropoolstraat 25.
De bouw van de los- en laadplaats met buizenbrug is nodig gezien de geplande werken aan 
de kaaimuur van het Albertkanaal. Momenteel kunnen de schepen hun ladingen voor nv 
Total Belgium ondergronds lossen. Na de geplande werken zal er op vraag van nv De 
Vlaamse Waterweg bovengronds dienen te worden gelost via de nieuw aan te leggen los- en 
laadplaats. Momenteel is er reeds een dergelijke installatie aan de andere kant van het 
bedrijfsterrein. Het huidige project betreft een gelijkaardige installatie.

De inplanting van de buizenbrug zorgt voor een wijziging van het wegenistracé waarvoor 
een goedkeuring van de gemeenteraad vereist is, overeenkomstig artikels 2 en 42 van het 
Gemeentedecreet. Algemeen gesteld, is een beslissing van de gemeenteraad nodig als de 
oorspronkelijke configuratie of bestrating van de wegenis wordt gewijzigd (bv. wijzigingen 
aan parkeerstroken, verbreding, versmalling, andere soort verharding...). De gemeenteraad 
wordt verzocht dit wegenistracé te beoordelen zonder een uitspraak te doen over de overige 
delen van de aanvraag aangezien deze beoordeling toebehoort aan het college van 
burgemeester en schepenen. Indien de dienst Omgevingsvergunningen van de provincie niet 
in het bezit is van een gemeenteraadsbeslissing omtrent de wijziging van het wegenistracé 
kan er geen geldige vergunning worden afgeleverd, (zie art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening).
De gemeenteraad wordt bijgevolg verzocht om goedkeuring te hechten aan het wegenistracé.

20. ONDERHOUDSWERKEN OPENBARE WEGENIS: ASFALT- EN
BETONHERSTELLINGEN - GOEDKEURING VERREKENING
Tijdens een storm zijn er 3 beuken omgevallen in de Beukendreef, deze zijn reeds 
weggezaagd, maar de wortelkluit moet nog verwijderd worden, berm aanvullen, gracht en 
asfalt herstellen.

Deze werken kunnen toegewezen worden aan E. D’Hollander bvba, de firma die is 
aangesteld voor de “Onderhoudswerken openbare wegenis: Asfalt- en betonherstellingen” 
en beschouwd worden als een meerwerk.

Vermits het bedrag van het meerwerk echter de limiet van 15 % overschrijdt, valt deze 
opdracht onder de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Er werd een prijsonderzoek gevoerd op basis van de raming en ingediende offerte.

Kan de gemeenteraad akkoord gaan met de goedkeuring aan de uitvoering van deze 
opdracht en aan het schepencollege toestemming geven tot toewijzing van deze opdracht?
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21. PLAATSING. HUUR & ONDERHOUD VAN WATERVERDEELTOESTELLEN
GEMEENTEDIENSTEN EN OCMW - GOEDKEURING
LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE
In 2012 werd op het gemeentehuis overgeschakeld van het drinken van flessenwater naar 
een verdeelsysteem op leidingwater. Uit de toenmalige analyse bleek dat de investeringskost 
van de verdeeltoestellen op enkele maanden ‘terugverdiend’ was. Daarnaast leverde de 
omschakeling voordelen op vlak van milieu (afval en transport) en ergonomie/stockage 
(rondheulen met waterbakken en benodigde stockageruimte).

De gemeente beschikt naar aanleiding van deze omschakeling over volgende toestellen 
(tafelmodellen SipWell)

- Recyclagepark (2009)

- Lokaal Curielaan (2009)
- GGZ gemeentehuis (2012)

- Bevolking gemeentehuis (2012)

- Blauwe zaal gemeentehuis (2012)
- Personeelsdienst gemeentehuis (2012).
Voor elk toestel werd een onderhoudscontract afgesloten (2 x per jaar onderhoud). Tevens 
werden wasbare individuele drinkflessen voor het personeel aangekocht.

Door het intensieve gebruik op het gemeentehuis zijn dit jaar 2 toestellen op het 
gemeentehuis buiten gebruik moeten gesteld worden (en werd hiervoor tijdelijk terug 
overgeschakeld op flessenwater). Te verwachten is dat ook de andere toestellen op korte 
termijn de geest zullen geven.

Nieuwe procedure
Gelet op de defecte toestellen, stellen we voor een nieuwe procedure voor de aanschaf 
(aankoop of leasing) van verdeeltoestellen op leidingwater uit te werken. Vanuit 
verschillende buitendiensten kwam de vraag of ook bij hen een verdeeltoestel voorzien kon 
worden. Tevens is de vraag vanuit de bodedienst om de capaciteit van het verdeeltoestel in 
de blauwe zaal te verhogen aangezien hier dikwijls een grote hoeveelheid aan waterflessen 
dient voorzien te worden i.k.v. vergaderingen (bv gemeenteraad).
Ook het OCMW gaf te kennen mee te willen intekenen op de procedure, en voorzien 
hiervoor budget op de geëigende kredieten, zodat aparte facturatie kan gevraagd worden in 
het bestek.
Het schepencollege in zitting van 28 augustus 2018 ging principieel akkoord met de opstart 
van deze nieuwe procedure.
Kan de gemeenteraad akkoord gaan met de lastvoorwaarden en gunningswijze?

22. HUUR TENT VOOR DIVERSE ZOMERACTIVITEITEN 2019 - 
GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE
Na het succes en de positieve evaluaties van het plaatsen van een basistent voor de 
zomeractiviteiten tijdens afgelopen jaren, wordt voorgesteld om voor de diverse 
zomeractiviteiten 2019 in het gemeentepark terug één gezamenlijke tent te voorzien.
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De gemeente Schoten zal deze basistent huren.
Andere infrastructuur zoals bijkomende tenten, tribune, vloer,... die extra nodig zijn voor de 
verschillende organisaties, moeten door deze organisatie zelf voorzien worden.

Voordelen zijn: het eenmalig opzetten en afbreken van de tent, eenmalig de basisinrichting 
voorzien (noodsignalisatie, elektriciteit, afbakening terrein, ...), minder beschadiging 
terrein, betere samenwerking tussen organisaties, betere spreiding van de organisaties, lagere 
totaalkost, ...
In de praktijk betekent dit dat de tent beschikbaar moet zijn vanaf vrijdag 5 juli 2019 tot en 
met dinsdag 3 september 2019. Het krediet van 60.000 euro werd voorzien op het budget 
2019 onder beleidscode 0719 en AR 61300003 (actie 1419/004/005/002/003).
Voor de huur van de tent rekenen we op een uitgave van € 48.000 incl. btw. Verder wordt 
dit budget gebruikt voor de huur van de toiletten, stroomvoorziening, extra fietsenrekken,...

De gemeenteraad wordt verzocht om bestek en raming van deze opdracht goed te keuren en 
akkoord te gaan om hiertoe een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te voeren.

DEELFIETSENPROJECT GEMEENTE SCHOTEN - GOEDKEURING
LASTVOORWAARDEN
Fietsdelen vormt een belangrijke schakel voor een duurzaam mobiliteitsbeleid. Het 
stimuleert fietsgebruik (ook indirect door de verhoogde aanwezigheid van de fiets in het 
straatbeeld) en vooral combimobiliteit. Publieke locaties kunnen zowel onderling als met 
hoofdknooppunten voor het openbaar vervoer verbonden worden. De deelfietsen vormen 
een middel om de zogenaamde first en last mile (voor- en natransport) comfortabel en 
flexibel in te vullen. Het idee is dan ook om de deelfietslocaties zoveel mogelijk in de 
nabijheid van een bushalte te voorzien.

Locatiekeuze ‘dropzones'

We stellen voor binnen Schoten het back-2-many uit te rollen. Hiervoor werden 
verschillende zones als standplaats geselecteerd. Zo kan er binnen Schoten van de ene 
standplaats naar de andere worden gefietst. De intentie is dat ook belangrijke 
verbindingsmogelijkheden buiten de gemeentegrenzen (met bestaande of nieuwe dropzones) 
gecreëerd worden.
Fietsinfrastructmtr

De gemeente dient zelf de nodige fietsinfrastructuur te voorzien. We stellen voor een 
duidelijk herkenbaar type van fietsenstalling (specifieke kleur) te voorzien die robuust is 
maar ook op eenvoudige wijze te verplaatsen is. Per dropzone dient een infopaneel de 
gebruiker te informeren over het concept en de gebruiksmodaliteiten (o.a. overzicht 
dropzones, reservering- en betalingsmodaliteiten).

Lastenboek

Het lastenboek heeft tot doel een deelfietsaanbieder aan te stellen. Deze aanbieder dient een 
eenvoudig toegankelijk slim deelfietssysteem te voorzien waarbij minstens 100 deelfietsen 
op Schotens grondgebied worden gestald en beheerd.
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24. PLANNING GEMEENTE- EN OCMW-RADEN 2019
Het college van burgemeester en schepenen adviseert om de gemeente- en OCMW-raad in 
2019 samen te roepen op volgende data:

3 januari 2019 (installatievergadering)

31 januari 2019
28 februari 2019

28 maart 2019

25 april 2019

23 mei 2019 

25 juni 2019
12 september 2019

24 oktober 2019 

28 november 2019 

19 december 2019.

25. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING WATER-LINK D.D. 20
DECEMBER 2018
Brief Water-Link d.d. 28.11.2018 met volgende de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van 20 december 2018:
1. Begroting 2018 en overzicht van de te ontwikkelen activiteiten in 2018 binnen de 

strategie 2016-22
2. Uittreding van de gemeente-deelgenoten Kapellen, Boechout en Kontich, akteneming 

en goedkeuring onder de opschortende voorwaarden

3. Varia en mededelingen
3.1 Beslissingskader interimarbeid, ter goedkeuring.

Kan de gemeenteraad hiermee akkoord gaan met deze agenda?

26. BONTE HANEK; GOEDKEURING OVERDRACHTSAKTE
Bij vonnis van 24 juni 2016 van de rechtbank van eerste aanleg werden de consoorten van 
Havre veroordeeld, ieder voor zijn of haar deel, tot afstand aan de gemeente Schoten tegen 
de tegenwaarde van 0,02 euro van het natuurgebied in het domein De List, overeenkomstig 
de perceelsopgave in het deskundig verslag en de plannen van gerechtsdeskundige Kegels.
De rechtbank stelde in dit vonnis notaris Eric De Bie te Ekeren aan tot het verlijden van de 
authentieke overdrachtsakte. De daarbij horende kosten zijn ten laste van de gemeente.

Notaris Eric De Bie is geruime tijd bezig geweest met de voorbereiding van de 
overdrachtsakte.
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Dit is te wijten aan onduidelijkheden over de juiste afbakening van de over te dragen 
gronden, de splitsing van sommige percelen, de prekadastratie, de noodzakelijke 
opzoekingen en het ontvangen van de documenten met betrekking tot de devolutie van de 
nalatenschap van wijlen Baron Jacques van Havre.

De overdrachtsakte werd uiteindelijk gefinaliseerd. Het gaat in totaal over 61 percelen, die 
de gemeente nu definitief in haar patrimonium kan opnemen.

Notaris Eric De Bie heeft een ontwerp van authentieke akte bezorgd dat overeenkomstig 
artikel 43 § 2,12° van het Gemeentedecreet ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt 
voorgelegd.


