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Mevrouwen 
Mijne heren

Hiermede hebben wij de eer u uit te nodigen op de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan 
op donderdag 25 oktober 2018 te 20.00 uur in de raadzaal, met volgende punten op de dagorde:

OPENBARE VERGADERING

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

2. Lokale politie: Mobiliteitscyclus

3. Lokale politie: Aspiranten-Mobiliteitscyclus

4. Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Rosveldstraat 59: schrapping 
parkeerplaats voor personen met een handicap

5. Definitieve goedkeuring beleidsplan - herziening mobiliteitsplan - advies kwaliteitsadviseur

6. Intergemeentelijk RUP Woonparken - bestek

7. Wijziging personeelsformatie - dienst integrale veiligheid

8. Openverklaring beleidsmanager samenleven

9. Vaststelling compensatie feestdagen 2018

10. Informatieveiligheid: privacyverklaring

11. Buitengewone algemene vergadering Pidpa

12. Buitengewone algemene vergadering Cipal - statutenwijziging

13. Buitengewone algemene vergadering Igean - dienstverlening

14. Buitengewone algemene vergadering Igean - milieu en veiligheid

15. Algemene vergadering in buitengewone zitting IKA
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16. Algemene vergadering in buitengewone zitting IVEKA

17. Wijziging Meerjarenplan 2014-2019/15 en Budgetwijziging 2018/2

algemeen directeur voorzitter gemeenteraad



TOELICHTINGSNOTA BIJ DE DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 25 OKTOBER 2018

OPENBARE VERGADERING

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING

Goedkeuring verslag vorige openbare vergadering

2. LOKALE POLITIE: MOBILITEITSCYCLUS

De gemeenteraad dient de ambten aan te duiden die voor mobiliteit in aanmerking komen, 
op advies van de korpschef. De behoeftebepaling van de 5de cyclus 2018 dient aan de 
Directie van de Mobiliteit en het Loopbaanbeheer te worden meegedeeld.

Er wordt hierbij voorgesteld om volgende plaatsen open te stellen:

Operationeel kader:

- één (1) betrekking van commissaris van politie ELPZ

- één (1) betrekking van commissaris van politie BGPZ

- één (1) betrekking van commissaris van politie 00

- één (1) betrekking van inspecteur van politie ELPZ

De gemeenteraad dient de selectiemodaliteiten te bepalen. Hierbij wordt voorgesteld om 
volgende voorwaarden vast te stellen:

- voorwaarde 2: het in aanmerking nemen voor alle kandidaten van het gemotiveerd advies 
van de korpschef onder wiens bevoegdheid de vacante bediening valt

- voorwaarde 5: het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie

- voorwaarde 6: het organiseren van één of meer tests of geschiktheidsproeven (bijkomende 
voorwaarde voor de betrekkingen van commissaris).
Tevens wordt voorgesteld om te voorzien in een mobiliteitsreserve die voor eenzelfde 
functionaliteit geldig is tot de publicatie van de 2de navolgende cyclus.

3. LOKALE POLITIE: ASPIRANTEN-MOBILITEITSCYCLUS

Omdat de mobiliteitscyclus 2018/03 geen kandidaten opleverde, omdat de lijsten van de 
mobiliteit 2018/04 pas op 5 oktober 2018 ter beschikking zullen gesteld worden en omdat 
het aantal betrekkingen van inspecteur die vrijgekomen zijn in het huidige kader 1 
betrekking van inspecteur van politie ELPZ betreft, wordt deze plaats opengesteld via de 
aspiranten-mobiliteit.

De gemeenteraad wordt verzocht hiermee akkoord te gaan.



4. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER:
ROSVELDSTRAAT: SCHRAPPING PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN
MET EEN HANDICAP

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 7 september 2017 werd het besluit goedgekeurd 
betreffende het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer 
inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de 
Rosveldstraat.

Bij nazicht werd vastgesteld dat betrokkene waarvoor de parkeerplaats voor personen met 
een handicap werd ingericht, is verhuisd. De voorbehouden parkeerplaats kan dus worden 
opgeheven zodat er terug gewoon mag geparkeerd worden.
Het raadsbesluit van 7 september 2017 betreffende het aanvullend reglement met betrekking 
tot de politie van het wegverkeer inzake de inrichting van een parkeerplaats voor personen 
met een handicap in de Rosveldstraat, kan dus worden opgeheven.
Het verkeersbord E9a met onderbord waarop het pictogram voor personen met een handicap, 
dient te worden verwijderd.
De gemeenteraad wordt verzocht akkoord te gaan.

5. DEFINITIEVE GOEDKEURING BELEIDSPLAN - HERZIENING
MOBILITEITSPLAN - ADVIES KWALITEITSADVISEUR

In de gemeenteraad van 26 juni 2018 werd de nota beleidsplan en actieprogramma voorlopig 
goedgekeurd. Het advies is gunstig.
De nota beleidsplan werd voorgelegd aan de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC), op 
donderdag 23 augustus 2018. De aangepaste nota beleidsplan is het resultaat van een 
afgewerkte herziening van het bestaande mobiliteitsplan d.d. 2004.

Het advies van de kwaliteitsadviseur dient samen met het aangepast beleidsplan te worden 
gelezen.
Na de definitieve goedkeuring door de gemeenteraad, zal de herziening van het mobiliteitsplan 
gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

De gemeenteraad wordt verzocht de herziening definitief goed te keuren.

6. INTERGEMEENTELIJK RUP WOONPARKEN - BESTEK

Het strategische project ‘de groene zes’ verenigt de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kapellen, 
Schilde, Schoten en Zoersel. Dit intergemeentelijke samenwerkingsverband zet in op 
verschillende gemeenschappelijke thema’s, zoals bijvoorbeeld de woonparken. Het doel is 
een antwoord te bieden aan problemen zoals de teloorgang van groenstructuren, het gebrek 
aan collectieve ruimte en voorzieningen, en het feit dat woningen en tuinen niet langer 
inspelen op de (woon)vraag van de nieuwe generaties.

De toolkit verlaat de gewestplanbestemming woonpark als één geheel, maar biedt een meer 
gedifferentieerde visie op de bestemmingszone.



In de stuurgroep van de groene zes werd op 6 december 2017 beslist om een 
intergemeentelijk PRUP woonparken op te maken. Het intergemeentelijk RUP woonparken 
zal de gemeentelijke autonomie respecteren. Er zal voor elke gemeente een afzonderlijk 
RUP uitgewerkt worden.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 oktober 2018 beslist om:

-principiële goedkeuring te geven om in te stappen in het traject tot opmaak van het 
intergemeentelijk RUP Woonparken en zich aan te sluiten bij het formele initiatief van 
de gemeente Schilde

-goedkeuring te geven aan het voorliggende bestek en dit voor te leggen aan de 
eerstvolgende gemeenteraad.

-op basis van de voorliggende raming die door het provinciebestuur werd overgemaakt 
een bedrag van 40.000 euro te voorzien op de eerstvolgende budgetwijziging.

Het bestek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

7. WIJZIGING PERSONEELSFORMATIE - DIENST INTEGRALE VEILIGHEID

Intergemeenteliike noodplancoördinator

In het college van 17/4/2018 werd principieel akkoord gegaan met de aanwerving van een 
intergemeentelijke noodplancoördinator in samenwerking met de gemeenten Schilde, Ranst 
en Zandhoven. Vervolgens werd in het college van 31/7/2018 principieel akkoord gegaan 
dat de gemeente Schoten aanstellende overheid zou zijn voor deze functie alsook met de 
verdeelsleutel die gehanteerd zal worden om de kosten te verdelen tussen de participerende 
gemeenten.

Op 6/9/2018 gaf het college goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst inzake de 
inzet van een intergemeentelijke noodplancoördinator en op 18/9/2018 werd principieel 
goedkeuring gegeven om de personeelformatie van de dienst integrale veiligheid uit te 
breiden met één contractuele functie van intergemeentelijke noodplancoördinator.

Gemeenschapswacht-vaststeller

In het college van 5/6/2018 motiveerden de dienst Integrale Veiligheid samen met de 
Technische dienst de nood aan een bijkomende gemeenschapswacht-vaststeller. Dit 
resulteerde op 31/7/2018 in een principiële goedkeuring voor de uitbreiding van de 
personeelsformatie van de dienst integrale veiligheid met één contractuele functie van 
gemeenschapswacht-vaststeller.

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd om beide functies op te nemen in de 
personeelsformatie van de gemeente.

8. OPENVERKLARING BELEIDSMANAGER SAMENLEVEN

In de gemeenteraad van 26 juni 2018 werd de personeelsformatie voor het departement 
samenleven goedgekeurd.

Een voltijds statutaire functie van beleidsmanager samenleven (A4a-A4b) is voorzien om 
volgende diensten aan te sturen: cultuur, sport, jeugd en zorg en welzijn.



Deze beleidsmanager zal deel uitmaken van het managementteam, alsdus is de 
gemeenteraad in deze de aanstellende overheid.

De functie van beleidsmanager samenleven wordt openverklaard bij wijze van bevordering 
met aanleg van een bevorderingsreserve voor een periode van driejaar. De kandidaturen 
worden ingewacht uiterlijk op 12 november 2018 om 12u30.

De gemeenteraad wordt verzocht akkoord te gaan met de openverklaring van de functie.

9. VASTSTELLING COMPENSATIE FEESTDAGEN 2019

In de vergadering van het managementteam van 25 juni 2018 werd volgend voorstel gedaan 
om de compensatiedagen vast te leggen van de feestdagen in 2019 die op een zaterdag of 
zondag vallen:

een brugdag voorzien op vrijdag 31/5/2019 ter compensatie van de feestdag op 
zondag 21/7/2019. De personeelsleden van diensten waarvoor deze brugdag niet 
mogelijk is wegens dienstnoodwendigheden, kunnen deze compensatiedag vrij 
nemen.

de compensatie voor de feestdag op zaterdag 2/11/2019 mogen medewerkers vrij 
kiezen.

Ook werd er voorgesteld om de halve dag van de burgemeester/voorzitter te voorzien op 
4/1/2019.

Dit voorstel werd besproken en akkoord bevonden tijdens volgende overlegmomenten
• managementteam 25/6/2018

• college van burgemeester en schepenen 10/07/2018

• syndicaal onderhandelingscomité 11/09 /2018 met afsluiten van protocol 2018/18.

De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde regeling in verband 
met te compenseren feestdagen in 2019.

10. INFORMATIEVEILIGHEID: PRIVACYVERKLARING

De Europese privacyverordening (GDPR) voorziet een reeks nieuwe maatregelen voor 
verwerking, beheer en bewaren van persoonsgegeven. Vanaf 25 mei 2018 moet elke 
Belgische onderneming die gegevens verzamelt van EU-burgers, met deze nieuwe 
privacywetgeving in regel zijn.

De reeds in de gemeenteraad van 26 april 2018 goedgekeurde Privacyverklaring is daardoor 
niet volledig en dient herschreven te worden.

De gemeenteraad wordt verzocht de privacyverklaring goed te keuren.



11. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING PIPPA

Op 3 juli 2018 werd de uitnodigingsbrief van Pidpa ontvangen voor de buitengewone 
algemene vergadering van 17 december 2018. Op de agenda staat de statutenwijziging die in 
werking zal treden op 1 januari 2019.

De gemeenteraad wordt verzocht akkoord te gaan met de agenda.

12. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING CIPAL -
STATUTENWIJZIGING

Ingevolge art. 605 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (hierna “DLB” 
genoemd) dienen de statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna “Cipal dv” 
genoemd) nog in de loop van 2018 aangepast te worden om deze in overeenstemming te 
brengen met de bepalingen van het DLB inzake de samenstelling, wijze van voordracht en 
benoeming van de leden van de raad van bestuur. Hiertoe zal een buitengewone algemene 
vergadering van Cipal dv gehouden worden op 14 december 2018 om 10.30 uur. Naast het 
ontweip van statutenwijziging zal op deze algemene vergadering o.m. ook de begroting 
2019 behandeld worden. De uitnodiging voor deze algemene vergadering zal uiterlijk in de 
loop van de week van 15 oktober 2018 bezorgd worden.

In bijlage het door de raad van bestuur in zitting van 11 september 2018 goedgekeurde 
ontwerp van statutenwijziging, evenals een toelichtende nota bij de voorgestelde 
statutenwij ziging.

De gemeenteraad wordt verzocht de statutenwijziging goed te keuren.

13. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IGEAN -
DIENSTVERLENING

Op woensdag 19 december 2018 heeft de buitengewone algemene vergadering van Igean - 
dienstverlening plaats in de burelen van Igean te 2160 Wommelgem, Doomaardstraat 60 om 
19.00 uur met volgende dagorde:

- goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 
2019

- goedkeuren van de begroting 2019

- goedkeuren statutenwijziging

- kennisname ondernemingsplan 2019-2024 - evaluatieverslag.

De gemeenteraad wordt verzocht akkoord te gaan met de agenda.

14. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IGEAN - MILIEU EN
VEILIGHEID

Op woensdag 19 december 2018 heeft de buitengewone algemene vergadering van Igean - 
milieu en veiligeheid plaats in de burelen van Igean te 2160 Wommelgem, Doomaardstraat 
60 om 19.00 uur met volgende dagorde:



- goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 
2019

- goedkeuren van de begroting 2019

- goedkeuren statutenwijziging

- innovatiefonds - bepalen bijdrage

- kennisname ondernemingsplan 2019-2024 - evaluatieverslag.

De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te geven aan de agenda.

15. ALGEMENE VERGADERING IN BUITENGEWONE ZITTING IKA

Uitnodiging ontvangen voor de algemene vergadering in buitengewone zitting van IKA op 
maandag 17 november 2018 om 18.00 uur in 'Den Eyck' te Houtum 39, 2460 Kasterlee, met 
volgende agenda:

1. Statutaire benoemingen en statutaire mededelingen
2. Statutenwijziging
3. Strategienota
4. Begroting 2019 en prognose dividend.

De gemeenteraad wordt verzocht akkoord te gaan met de agenda.

16. ALGEMENE VERGADERING IN BUITENGEWONE ZITTING IVEKA

Uitnodiging met documentatie ontvangen voor de algemene vergadering in buitengewone
zitting van IVEKA op woensdag 12 december 2018, met volgende agenda:

1. Statutenwijzigingen
2. Realisatie van een partiële splitsing

3. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde 
begroting 2019

4. Statutaire benoemingen

5. Statutaire mededelingen.

Bijkomend:
• Goedkeuring te hechten aan de voorstellen van partiële splitsing Iveg/Iveka door 

overneming inzake de overgang van Iveka naar Iveg van de activiteiten verbonden aan 
de 15 uittredende gemeenten en inzake de overgang van Iveg naar Iveka van de 
activiteiten verbonden aan de gemeente Vorselaar die haar aansluiting bij Iveka 
uitbreidt tot de activiteit elektriciteit (*)

• Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de 
opdrachthoudende vereniging Iveka (*)

(*) onder de hogervermelde opschortende voorwaarden.



De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene 
vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorstellen van partiële splitsing en 
aan de voorgestelde statutenwijzigingen.

WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2019/15 EN BUDGETWIJZIGING 2018/2

De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te hechten aan de wijziging nummer 15 van 
het Meerjarenplan 2014-2019 en aan de Budgetwijziging 2018/2.


