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Gemeente 

Schoten 

7E VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 

7 SEPTEMBER 2017 

Zitting geopend te 20.00 uur. 

Aanwezig: Gerald Adriaensen, voorzitter gemeenteraad. 

Maarten De Veuster, burgemeester. 

Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 

Smet, Catharina Van Osta, schepenen. 

Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den 

Broek, Piet Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, 

Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van 

Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle 

Deparcq, Erik Maes, raadsleden. 

Rony Lejaeghere, wnd gemeentesecretaris. 
 

Verontschuldigd: Iefke Hendrickx, schepen. 

Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Ilse Stockbroekx, Gianni Peeters, Joanna 

Brzozowska, Sandra Denis, raadsleden. 
 

Vanaf punt 5 vervoegt raadslid Erik Maes de vergadering. 

Vanaf punt 10 verlaat raadslid Peter Arnauw de vergadering. 

Vanaf punt 15 vervoegt schepen Paul Valkeniers de vergadering. 

Vanaf punt 16 vervoegt raadslid Sofie Goffin de vergadering. 

Vanaf punt 33 vervoegt raadslid Peter Arnauw de vergadering. 

Vanaf punt 34 verlaat raadslid Peter Arnauw de vergadering. 

 

OPENBARE VERGADERING 

1. VERSLAGGEVING AFGEVAARDIGDE INTERCOMMUNALE PONTES 

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 tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van de heer Wustenberghs; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 
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Neemt akte: 

van de toelichting en antwoorden op gestelde vragen, zoals gegeven door Tom Wustenberghs 

aangaande het beleid van intercommunale Pontes. 

 

2. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING 

De raad, 

Gelet op artikel 33 van het Gemeentedecreet; 

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

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: "Inzake pagina 258 was het voorstel 

van de burgemeester voortaan bij de bespreking van de AGBS Jaarrekening de revisor niet meer uit te 

nodigen voor de zitting en eventuele vragen schriftelijk vooraf te regelen. Ik wijs op de reglementen 

ter zake die voorzien dat de revisor verplicht uitgenodigd wordt."; 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: "Het reglement is het reglement en we 

zullen het reglement toepassen."; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: "Inzake pagina 288 en de concessie 

voor de uitbating van de foyer De Kaekelaar, willen we tegen de volgende gemeenteraadszitting het 

nieuwe dossier over de uitbating voorgebracht zien teneinde de timing voor de uitbating na 31.12.2017 

te halen."; 

Gelet op de tussenkomst van schepen Lieven De Smet: "De Raad van Bestuur van het Cultuurcentrum 

komt pas op 19 september 2017 bijeen, het is onmogelijk om het dossier dan al op de gemeenteraad 

van 28 september 2017 te brengen."; 

Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis De 

keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 

Van Mol, Juan Leysen, 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 29 juni 

2017. 

 

3. ONTSLAG GEMEENTERAADSLID - SANDRA DENIS 

De raad, 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet inzonderheid op artikel 15 van het gemeentedecreet luidende als volgt: "Het gemeenteraadslid 

dat ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is 

definitief na de ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. Het lid van de 

gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het 

ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid."; 

Gelet op het schrijven d.d. 27 juli 2017 van Sandra Denis, gemeenteraadslid, aan Gerd Adriaensen, 

voorzitter van de gemeenteraad; 
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Gelet op het schrijven d.d. 1 augustus 2017 van Gerd Adriaensen, voorzitter van de gemeenteraad, 

houdende ontvangstmelding van het ontslag; 

Neemt akte: 

van het schrijven d.d. 27 juli 2017 van Sandra Denis houdende haar ontslag als gemeenteraadslid. 

 

4. ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN OPVOLGEND RAADSLID 

De raad, 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet inzonderheid op artikel 16 van het gemeentedecreet; 

Overwegende dat de geloofsbrieven van de opvolger worden onderzocht overeenkomstig artikel 7, § 3 

van het gemeentedecreet; 

Overwegende dat de eedaflegging gebeurt in openbare vergadering in handen van de voorzitter van de 

gemeenteraad; 

Overwegende dat Jana Van Ranst voorkomt als eerste opvolger op lijst nr. 7, CD&V, zijnde de lijst 

waartoe Sandra Denis behoorde; 

Overwegende dat Jana Van Ranst per email d.d. 2 augustus 2017 verzaakt aan het mandaat; 

Overwegende dat Erik Maes voorkomt als volgende opvolger op lijst nr. 7, CD&V, zijnde de lijst 

waartoe Sandra Denis behoorde; 

Overwegende dat Erik Maes per email d.d. 3 augustus 2017 het mandaat wenst op te nemen; 

Gelet op de voorliggende geloofsbrieven van kandidaat-opvolger Erik Maes; 

Overwegende dat er geen bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden van deze 

kandidaat-opvolger zijn toegekomen; 

Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis De 

keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 

Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen 

stemmen ja. 

Enig artikel 

Na onderzoek van de geloofsbrieven vast te stellen dat het voorgestelde kandidaat-gemeenteraadslid, 

Erik Maes, voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in één van de gevallen van 

onverenigbaarheid bevindt. 

 

5. EEDAFLEGGING EN INSTALLATIE OPVOLGEND GEMEENTERAADSLID 

Raadslid Erik Maes vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De raad, 

Gelet op de aktename van het ontslag van gemeenteraadslid Sandra Denis in gemeenteraadszitting van 

heden; 

Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger op lijst nr. 7, CD&V, Erik Maes; 
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Overwegende dat opvolgend gemeenteraadslid Erik Maes onmiddellijk tot de vergadering wordt 

toegelaten en verzocht wordt om in handen van de voorzitter de voorgeschreven eed af te leggen; 

Neemt akte: 

van het feit dat de aanwezige kandidaat-opvolger Erik Maes in handen van de voorzitter van de 

vergadering, volgende eed aflegt: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen" 

en als gemeenteraadslid geïnstalleerd wordt. 

 

6. MOBILITEITSBEHOEFTE 2017-04 

De raad, 

Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten; 

Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 

het personeel van de politiediensten; 

Gelet op de aanvullende omzendbrief GPI 15 d.d. 24 januari 2002 inzake de toepassing van de 

mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de 

lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

Gelet op het KB van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de 

rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op het KB van 30 januari 2006 inzake nieuwe bepalingen van de mobiliteitsregeling; 

Overwegende dat door vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de 

politiediensten, aan het stelsel van de mobiliteit uitvoering kan worden gegeven; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 4 september 2003 houdende vaststelling van het operationeel 

kader van de lokale politie Schoten; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 27 oktober 2011 houdende vaststelling van het CALOG-

personeelskader van de lokale politie; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 27 juni 2017 houdende de mobiliteitscyclus 2017/03; 

Gelet op het verslag van 16 augustus 2017 van Hilde Melis, personeelsconsulente van de politiezone 

Schoten; 

Overwegende dat inzake de 4de mobiliteitscyclus voor 2017 de vacant te verklaren betrekkingen 

dienen te worden meegedeeld aan de Directie van de Mobiliteit en het Loopbaanbeheer (DPM); 

Overwegende dat mededeling dient te gebeuren aan de hand van het formulier bedoeld in bijlage 1 van 

het KB Mobiliteit, dat hierbij eveneens de selectiemodaliteiten dienen bepaald te worden; 

Gelet op de bevoegdheid terzake van de gemeenteraad; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis De 

keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 

Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen, 

Erik Maes stemmen ja. 
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Artikel 1 

Akkoord te gaan met de melding van volgende vacatures bij de lokale politie Schoten aan de Directie 

van de Mobiliteit en het Loopbaanbeheer (DPM): 

Operationeel kader: 

- 1 betrekking van inspecteur van politie ELPZ 

- 2 betrekkingen van hoofdinspecteur van politie ELPZ 

- 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie BGPZ - verkeersspecialist 

- 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie GEDI 

- 1 betrekking van commissaris ELPZ 

- 1 betrekking van commissaris GEDI 

- 1 betrekking van commissaris BGPZ. 

Artikel 2 

Akkoord te gaan om voor de vacant verklaarde betrekkingen het formulier in te vullen zoals bedoeld 

in bijlage 1 van het KB van 20 november 2001. Hierbij wordt de vaststelling van de uiterste datum 

waarop de kandidaatstelling voor de vacatures dient te gebeuren, overgelaten aan DPM, zoals 

gevraagd in punt 3.1.3 van de omzendbrief GPI  van 24 januari 2001. 

Artikel 3 

Akkoord te gaan om de wijze van selectie onder de kandidaten te bepalen als volgt: 

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. 

Voor de betrekking van commissaris wordt bijkomende voorwaarde weerhouden: 

voorwaarde 6: het organiseren van één of meer tests of geschiktheidsproeven. 

Artikel 4 

Deze betrekkingen niet te koppelen aan een voorrangsrecht voor Brusselaars. 

Artikel 5 

Er wordt automatisch een mobiliteitsreserve aangelegd die voor eenzelfde functionaliteit geldig is tot 

de publicatie van de 2de navolgende cyclus. 

 

7. LOKALE POLITIE: VOORDELEN ALLE AARD - HERNEMING GR-BESLUIT VAN 

1 JUNI 2017 - SCHRAPPING CADEAUBONS BIJ 15 JAAR DIENST 

De raad, 

Gelet op de beslissing in de gemeenteraad van 1 juni 2017 inzake de regeling betreffende voordelen 

van alle aard voor de werknemers van de lokale politie; 

Gelet op de opmerkingen van de dienst Toezicht Lokale Politie inzake de niet-vrijstelling van 

belastingen en RSZ-bijdragen voor cadeaubons bij 15 jaar dienst; 

Gelet op het aangetekend schrijven vanwege de dienst Toezicht Lokale Politie met de vraag het besluit 

te hernemen voor wat betreft het toekennen van cadeaubons bij 15 jaar dienst; 
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Overwegende dat het netto voordeel voor medewerkers onbetekenend is na aftrek van belastingen en 

sociale zekerheidsbijdragen (zelfs met een verhoging van het bedrag zodat de jubilaris 50,00 euro 

netto op zijn rekening ontvangt) waardoor het effect van een  cadeau door middel van een bon 

grotendeels verloren gaat;  

Overwegende dat de jubilarissen met 15 jaar dienst toch kunnen betrokken worden bij de viering en op 

een passende manier in de bloemetjes zullen worden gezet;  

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 augustus 2017 waarin de 

gemeenteraad verzocht wordt haar beslissing van 1 juni 2017 inzake voordelen alle aard voor de 

medewerkers van de lokale politie te hernemen mits schrapping van de cadeaubons ter waarde van € 

50,00 bij 15 jaar dienst; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis De 

keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 

Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen, 

Erik Maes stemmen ja. 

Enig artikel 

Akkoord te gaan met volgende regeling betreffende voordelen van alle aard voor de werknemers van 

de lokale politie: 
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8. GROEPSAANKOOP VERZEKERINGEN: TOETREDING FASE 2 

De raad, 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 

Gelet op de wet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 33; 

Gelet op het gemeentedecreet en op de gemeentewet; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten (en latere wijzigingen); 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren; 

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; 

25 jaar dienst

35 jaar dienst

aantal jaren volledige dienst
bedrag in euro

1 0

2 0

3 105 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

4 140 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

5 175 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

6 210 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

7 245 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

8 280 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

9 315 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

10 350 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

11 385 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

12 420 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

13 455 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

14 490 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

15 525 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

16 560 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

17 595 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

18 630 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

19 665 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

20 700 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

21 735 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

22 770 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

23 805 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

24 840 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

25 en meer 875 € premie vrijgesteld van belastingen en rsz

400 € (basisbedrag als geïndexeerd bedrag 

2008), telkens verhoogd met 2 % ingevolge 

indexering wedde overschrijding spilindex ; 

van belastingen en rsz-bijdragen vrijgesteld

pensionering

- premie bij minstens 3 volledige jaren dienst

- enkel jaren dienst bij pz Schoten komen in 

aanmerking

2. in dienst na 31/12/2007 bij de pz Schoten

200 € (basisbedrag als geïndexeerd bedrag 

2008), telkens verhoogd met 2 % ingevolge 

indexering wedde overschrijding spilindex ; 

van belastingen en rsz-bijdragen vrijgesteld
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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 2 juni 2013 houdende bepaling van de datum van inwerkingtreding 

van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Overwegende dat een openbaar bestuur periodiek de markt dient te bevragen voor een dienstverlening 

van het type verzekering; 

Overwegende dat de federale diensten van de gouverneur op verzoek van het Provinciaal Overleg 

Korpschefs het initiatief hebben genomen om een groepsaankoop verzekeringen te organiseren voor 

de politiezones van de provincie Antwerpen; 

Overwegende dat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Federale diensten van de 

Gouverneur, overeenkomstig artikels 2, 4° en 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 

overheidsopdrachten zal optreden als opdrachtencentrale voor de deelnemende politiezones van de 

provincie Antwerpen; 

Gelet op het besluit van de gouverneur van 24 oktober 2016 houdende de aanstelling van AON 

Belgium bvba,  als onafhankelijke verzekeringsbemiddelaar met navolgende opdrachten: 

- het uitvoeren van een audit van de bestaande verzekeringsportefeuilles van 22 Antwerpse 

politiezones (post 1) 

- begeleiding van de politiezones bij de eventuele aanbesteding van de nieuwe verzekeringspolissen 

opgemaakt o.b.v. de resultaten van de audit (post 2) 

- eventueel makelaarschap voor de politiezones die daarvoor opteren (post 3); 

Overwegende dat wat betreft post 2: Elke politiezone moet na de audit beslissen of zij haar 

verzekeringsportefeuille wil optimaliseren en zo ja, of zij alle of slechts enkele polissen op de markt 

wil brengen; 

Overwegende wat betreft post 3: De exacte omvang van dit deel van de opdracht zal pas duidelijk zijn 

na voltooiing van posten 1 en 2. Alsdan zullen de politiezones beslissen of zij wensen in te schrijven 

op post 3; 

Overwegende dat fase 1 werd afgerond; 

Gelet op het auditrapport verzekeringen AON; 

Overwegende dat de audit een analyse van de actuele polissen van de politiezone omvat waarbij voor 

een correct onderzoek van de verzekeringsportefeuille in het bijzonder rekening moest worden 

gehouden met de waarborgen (1) arbeidsongevallen, (2) voertuigen, (3) burgerlijke aansprakelijkheid 

& rechtsbijstand en (4) patrimonium (brand & elektronica); 

Gelet op de algemene conclusies van het rapport: 

- voor de arbeidsongevallen: verouderde poliswaarborgen die niet volledig op maat zijn van de 

politiezones 

- idem voor de brandverzekeringen 

- alle risico’s elektronica: marktconforme polis gelijkaardig bij verschillende verzekeraars 

- burgerlijke aansprakelijkheid: vaak verouderde poliswaarborgen die niet volledig op maat zijn van de 

politiezones en eerder algemene bepalingen bevatten 

- autoverzekeringen: nood aan efficiënt vlootbeheer; 

Overwegende dat naast de bevindingen vanuit het auditrapport in de toelichting door AON nog 

gewezen werd op de voordelen van een gezamenlijke marktbevraging; 
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Overwegende dat na studie van het auditrapport het opportuun is de actuele polissen (1) 

arbeidsongevallen, (2) voertuigen, (3) burgerlijke aansprakelijkheid & rechtsbijstand en (4) 

patrimonium (brand & elektronica) overeenkomstig de bepalingen vervat in de wet 

overheidsopdrachten opnieuw aan de markt aan te bieden; 

Overwegende dat de federale overheidsdienst Binnenlandse zaken, Federale diensten van de 

Gouverneur, namens alle politiezones van de provincie Antwerpen, het engagement neemt om de rol 

van opdrachtencentrale op zich te nemen in de procedure tot de marktbevraging voor de waarborgen 

(1) arbeidsongevallen, (2) voertuigen, (3) burgerlijke aansprakelijkheid & rechtsbijstand en (4) 

patrimonium (brand & elektronica); 

Overwegende dat de Federale diensten van de Gouverneur een kostenbijdrage van 500,00 euro vraagt 

van de politiezones die mee in dit initiatief willen stappen; 

Overwegende dat om in te stappen in fase 2, de politiezone zich dient te engageren als volgt: 

- de politiezone gaat akkoord met het voornoemd engagement van de Federale diensten van de 

Gouverneur 

- de politiezone verleent haar volledige medewerking aan de uitvoering van fase II 

- het engagement dat momenteel wordt aangegaan behelst enkel de goedkeuring en medewerking aan 

fase 2 van de gunningsopdracht. Voor opdracht 3 is weer een afzonderlijke beslissing noodzakelijk; 

Overwegende dat het doel van deze overheidsprocedure is om met aanvang van 1 januari 2018 nieuwe 

contracten te kunnen afsluiten; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van Den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van korpschef Dirk Lemmens; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis De 

keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 

Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen, 

Erik Maes stemmen ja. 

Artikel 1 

De politieraad neemt kennis van het auditrapport gerealiseerd door AON in het kader van haar 

gunningsopdracht fase I. 

Artikel 2 

Na grondige analyse van de audit, beslist de politieraad om in te stappen in de gezamenlijke 

marktbevraging georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Federale 

diensten van de Gouverneur, m.h.o. het afsluiten van volgende verzekeringen: (1) 

personenverzekeringen, (2) verzekeringen materiële schade, (3) verzekeringen aansprakelijkheid, en 

(4) verzekeringen auto. 

Artikel 3 

De politieraad verleent het mandaat aan Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Federale 

diensten van de Gouverneur, om in naam van de politiezone de gehele aanbestedingsprocedure te 

voeren. 
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9. AANKOOP VAN EEN NIEUW ANONIEM (POLITIE-)VOERTUIG VOOR DE 

RECHERCHE - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

De raad, 

Gelet op art. 33 (Wet op de geïntegreerde politie) waarbij titel V van de nieuwe gemeentewet van 

toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (art. 236 NGW); 

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 wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a 

(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), en inzonderheid artikels 2, 6° en 47 § 2 die de 

aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren 

wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 

en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op de toelichtingsnota d.d. 20 juni 2017 van Kristiaan Terrens, assistent politie, houdende vraag 

en motivatie voor de aankoop van een anoniem (politie-)voertuig voor de recherche ter vervanging van 

de huidige VW Jetta met plaatnummer 436ADX; 

Gelet op het contract met bestek van de Federale Politie met ref. Procurement 2016 R3 007 Perceel 25 

“Middenklasse –stationwagen – Eco(CNG) + utilitaire”, de aannemer betreft de invoerder D’Ieteren 

NV, Industriezone Guldendelle, Arthur De Coninck 3, 3070 Kortenberg, aanbesteed via open 

offerteaanvraag; 

Gelet op de looptijd van dit contract van 13 juni 2016 tot en met 31 december 2020; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 35.626,24 excl. btw of € 

43.107,75 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017, op budgetcode 

330/743-52 van de buitengewone politiebegroting; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: "Wij zijn blij dat in deze offerte de optie CNG 

genomen is."; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis De 

keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine 

Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen, 

Erik Maes stemmen ja. 
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Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het contract met nr. Procurement 2016 R3 007 Perceel 25 

“Middenklasse – stationwagen – Eco (CNG) + utilitaire”, de aannemer betreft de invoerder D’Ieteren 

NV, Industriezone Guldendelle, Arthur De Coninck 3, 3070 Kortenberg, aanbesteed via open 

offerteaanvraag en de raming voor de opdracht “Aankoop van een nieuw anoniem (politie-)voertuig 

voor de recherche”. De raming bedraagt € 35.626,24 excl. btw of € 43.107,75 incl. 21 % btw. 

Artikel 2 

De uitvoering dient te gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het contract 

Procurement 2016 R3 007 Perceel 25 “Middenklasse – stationwagen – Eco (CNG) + utilitaire”. 

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, op budgetcode 330/743-52 van de 

buitengewone politiebegroting. 

 

10. Aankoop van een beveiligde ICT toepassing ("Mobile Office") om ISLP mobiel te 

gebruiken, via BeSecure - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Raadslid Peter Arnauw verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De raad, 

Gelet op art. 33 (Wet op de geïntegreerde politie) waarbij titel V van de nieuwe gemeentewet van 

toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (art. 236 NGW); 

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 wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikels 2, 6° en 47 § 2 die 

de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te 

organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 

en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 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 latere wijzigingen; 

Gelet op de toelichtingsnota d.d. 17 juli 2017 van Kristiaan Terrens, assistent politie, houdende vraag 

en motivatie voor de aankoop van een “Mobile Office” systeem, een technische oplossing die het 

toelaat om ISLP mobiel te gebruiken; 

Gelet op de beveiligde mobiele oplossing BeSecure, die door de federale politie aangeboden wordt in 

samenwerking met de ICT Shared Services van de Kanselarij van de Eerste Minister, en die het 

gebruik van ISLP mobiel beschikbaar maakt zodat het politiepersoneel haar politionele en 

administratieve taken kan vervullen, op elk moment en overal; 



 GR 07.09.2017 317 

Gelet op de mogelijkheid die aan de politiezones geboden wordt om in te tekenen op BeSecure, wat 

het voordeel biedt een centrale ICT service te zijn waarvan een groot deel van de kosten gedragen 

worden door een federaal budget;  

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 10.330,58 excl. btw of € 

12.500,00 incl. 21 % btw over 4 jaar; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017, op budgetcodes 

330/123-13 en 330/742-53 van de buitengewone politiebegroting en in het budget van de volgende jaren; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van Den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van korpschef Dirk Lemmens; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis De 

keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan 

Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen, Erik Maes 

stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het dossier DRI-2017/7635 van de federale politie – Algemene 

Directie van het Middelenbeheer en de Informatie – Directie van de politionele informatie en de ICT-

middelen (DRI) en de raming voor de opdracht “Aankoop van een beveiligde ICT toepassing ("Mobile 

Office") om ISLP mobiel te gebruiken, via BeSecure”, opgesteld door de aankoopdienst - 

administratie. De raming bedraagt € 10.330,58 excl. btw of € 12.500,00 incl. 21 % btw over 4 jaar. 

Artikel 2 

De kosten kunnen als volgt bepaald worden: 

 éénmalige aankoopkost (aankoop hardware + licentie 20 gebruikers): € 10.109,04 btw 

inbegrepen 

 bijkomende jaarlijkse onderhoudskosten (vanaf 2018): € 561,00 btw inbegrepen. 

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, op budgetcodes 330/123-13 en 

330/742-53 van de buitengewone politiebegroting en in het budget van de volgende jaren. 

 

11. KERKFABRIEKEN: JAARREKENING 2016 

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; 
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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; 

Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis De 

keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan 

Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen, Erik Maes 

stemmen ja. 

Artikel 1 

Gunstig advies te verlenen over de rekening dienstjaar 2016 van volgende kerkfabrieken: 

- Sint-Codula 

- Heilig Hart. 

Artikel 2 

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

 

12. BUITENGEWONE TOELAGE KERKFABRIEK SINT-CORDULA: DAKWERKEN 

ROZENKRANSHEEM 

De raad, 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013 houdende goedkeuring van de procedure 

"Stappenplan buitengewone toelage aan kerkfabriek"; 

Gelet op de goedkeuring d.d. 19 december 2013 van de meerjarenplannen 2014-2019; 

Gelet op de aanvraag voor subsidiëring van het project "dakwerken en schilderwerken 

Rozenkransheem" bij de Vlaamse Overheid; 

Gelet op het lastenboek/prijsoffertes "dakwerken en schilderwerken Rozenkransheem" opgesteld door 

de kerkfabriek; 

Gelet op de vooropgestelde raming ten bedrage van € 25.000,00 inclusief btw; 

Overwegende dat de Vlaamse Overheid geen 30 % subsidie kan reserveren; 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Cordula niet over de middelen beschikt om dit project te 

financieren en daarom beroep wil doen op een buitengewone toelage van het gemeentebestuur; 
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Overwegende dat de kerkfabriek wenst op te treden als opdrachtgever; 

Gelet op het voorstel van de kerkfabriek om voor het project een onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking uit te schrijven; 

Overwegende dat er in het Meerjarenplan 2014-2019 een krediet van € 25.000,00 wordt voorzien als 

toelage aan de kerkfabriek voor dit project; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van Den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van voorzitter Gerald Adriaensen; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 21 stemmen ja, 1 onthouding 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Ann Pycke, 

Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis De keersmaeker, Bert Batens, 

Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, 

Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen, Erik Maes stemmen ja. 

Monique Van den Bogaert onthoudt zich. 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan het ontwerp van 'dakwerken en schilderwerken Rozenkransheem' zoals 

opgemaakt door de kerkfabriek Sint Cordula en akkoord te gaan met het voeren van een  

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking door de kerkfabriek. 

Artikel 2 

Principieel akkoord te gaan dat voor het ramingsbedrag van € 25.000,00 inclusief btw, 100 % 

buitengewone toelage bij het gemeentebestuur wordt aangevraagd. 

Artikel 3 

Machtiging te verlenen aan de kerkfabriek Sint-Cordula om voor het onder artikel 1 genoemd project 

als opdrachtgever op te treden. 

Artikel 4 

De buitengewone toelage ten bedrage van € 25.000,00 inclusief btw op het budget 2017 te voorzien. 

 

13. BUITENGEWONE TOELAGE KERKFABRIEK O.L.V.KONINGIN 

De raad, 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013 houdende goedkeuring van de procedure 

"Stappenplan buitengewone toelage aan kerkfabriek"; 

Gelet op de goedkeuring d.d. 19 december 2013 van de meerjarenplanning 2014-2019; 

Gelet op de aanvraag voor subsidiëring van het project "dakwerken kerkgebouw O.L.V. Koningin" bij 

de Vlaamse Overheid; 

Gelet op het lastenboek/prijsoffertes "dakwerken kerkgebouw O.L.V. Koningin" opgesteld door de 

kerkfabriek; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16 december 2014 houdende 

budgetverhoging; 

Gelet op de vooropgestelde raming ten bedrage van € 112.263 inclusief btw; 

Overwegende dat de Vlaamse Overheid 30 % subsidie kan reserveren (zie belofte d.d. 11 maart 2015); 
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Overwegende dat de kerkfabriek O.L.V. Koningin niet over de middelen beschikt om dit project te 

financieren en daarom beroep wil doen op 70 % buitengewone toelage van het gemeentebestuur; 

Overwegende dat de kerkfabriek wenst op te treden als opdrachtgever; 

Gelet op het voorstel van de kerkfabriek om voor het project een onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking uit te schrijven; 

Overwegende dat er in het Meerjarenplan 2014-2019 een krediet van 70 % op € 112.263,00 wordt 

voorzien als toelage aan de kerkfabriek voor dit project; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van Den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van voorzitter Gerald Adriaensen; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis De 

keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan 

Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen, Erik Maes 

stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan het ontwerp van 'dakwerken kerk O.L.V. Koningin' zoals opgemaakt door 

de kerkfabriek O.L.V. Koningin en akkoord te gaan met het voeren van een onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking door de kerkfabriek. 

Artikel 2 

Principieel akkoord te gaan dat voor het ramingsbedrag van € 112.263,00 inclusief btw, 70 % 

buitengewone toelage bij het gemeentebestuur wordt aangevraagd. 

Artikel 3 

Machtiging te verlenen aan de kerkfabriek O.L.V. Koningin om voor het onder artikel 1 genoemd 

project als opdrachtgever op te treden. 

Artikel 4 

De buitengewone toelage ten bedrage van € 112.263,00 x 70 % = € 78.588,00 inclusief btw op het 

budget 2017 te voorzien. 

Artikel 5 

Op budgetwijziging 2 de nodige kredieten te voorzien (2018 en 2019 verschuiven naar 2017). 

 

14. AGBS - DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN: GOEDKEURING 

WIJZIGINGEN 

De raad, 

Gelet op art. 43 § 2 6° van het Gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 betreffende de bevoegdheid van de 

Gemeenteraad om een beheersovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst goed te keuren; 

Gelet op artikel 230 van voormeld Gemeentedecreet betreffende het ter beschikking stellen van 

middelen, infrastructuur en personeel door de gemeente aan haar gemeentelijke externe 

verzelfstandigde agentschappen; 
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Gelet op de twee dienstverleningsovereenkomsten d.d. 2 mei 2011 met betrekking tot het volgende: 

- de administratieve en financiële dienstverlening en ondersteuning 

- de technische dienstverlening en ondersteuning; 

Gelet op de administratieve beslissing nr. ET 129.288 d.d. 19 januari 2016 waarin wordt gemotiveerd 

wanneer een AGB al dan niet als een instelling zonder winstoogmerk gekwalificeerd wordt; 

Overwegende dat voormelde dienstverleningsovereenkomsten de samenwerking tussen de gemeente 

Schoten en het AGBS reflecteren sinds de opstart van het AGBS; 

Overwegende dat sinds 30 september 2016 een nieuwe beheersovereenkomst in voege is; 

Gelet op artikel 4bis “Winstoogmerk” van voormelde beheersovereenkomst tussen gemeente Schoten 

en het AGBS, betreffende het streven naar een positief operationeel resultaat;  

Overwegende dat er geen allesomvattende bepaling in het BTW-wetboek staat waardoor een 

belastingplichtige verplicht wordt om met kosten rekening te houden die de belastingplichtige niet 

moet dragen;  

Gelet op het e-mailbericht van het Ministerie van Financiën d.d. 11 mei 2017 waarin wordt bevestigd 

dat volgens voormelde BTW beslissing nr. ET 129.288 de personeelskosten van gemeentelijke 

personeelsleden die voor het AGB actief zijn niet fictief bij de kosten van het AGB gevoegd dienen te 

worden om zo te kunnen beoordelen of het AGB  al dan niet winst realiseert; 

Overwegende dat het niet verantwoord is om het winstoogmerk van een AGB  te betwisten indien het 

AGB op de volledige omzet BTW afdraagt, winst maakt en dat die winst aan de gemeente uitgekeerd 

wordt; 

Overwegende dat het winstverdelingsoogmerk een zuiver boekhoudkundig gegeven is waarop, buiten 

de werkingssubsidies, geen correcties noodzakelijk zijn; 

Overwegende dat er geen sprake is van het ontbreken van het “winstoogmerk” indien er een 

overeenkomst tussen de gemeente Schoten en het AGBS bestaat om personeel gratis ter beschikking te 

stellen; 

Overwegende dat in voormeld e-mailbericht, het Ministerie van Financiën vermeldt dat voormeld 

principe ook kan toegepast worden door de gemeentes die in het verleden de personeelskosten in het 

kader van de verleende ondersteuning wel doorrekenden; 

Overwegende dat het raadzaam is om nieuwe dienstverleningsovereenkomsten op te stellen die 

voormelde wijzigingen incorporeren rekening houdend met het feit dat het AGBS nog steeds nood 

heeft aan bijstand verleend door de gemeente Schoten; 

Overwegende dat deze dienstverleningsovereenkomsten bevestigen dat het AGBS beschikt over 

voldoende materiële en personele middelen om haar prestaties te kunnen verrichten evenals het 

werkelijke karakter van het AGBS en aldus zo de economische realiteit weerspiegelen; 

Overwegende dat zowel de nieuwe BTW beslissing als de nieuwe beheersovereenkomst in voege zijn 

sinds 2016, het aan te bevelen is dat de wijzigingen aan de dienstverleningsovereenkomsten met 

terugwerkende kracht  in werking treden vanaf 1 januari 2017; 

Gelet op de toelichting van schepen Luc Van Gastel; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 22 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van 

den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Louis De 

keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan 

Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen, Erik Maes 

stemmen ja. 
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Artikel 1 

De dienstverleningsovereenkomst “Administratieve diensten” d.d. 2 mei 2011 tussen de gemeente en 

het AGBS op te heffen vanaf 1 januari 2017. 

Artikel 2 

De dienstverleningsovereenkomst “Technische diensten” d.d. 2 mei 2011 tussen de gemeente en het 

AGBS op te heffen vanaf 1 januari 2017. 

Artikel 3 

Goedkeuring te hechten aan volgende dienstverleningsovereenkomst  “Administratieve diensten”. 

 

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST “ADMINISTRATIEVE DIENSTEN” 

 

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: 

De Gemeente Schoten, Verbertstraat 3, 2900 Schoten, vertegenwoordigd door haar college van 

Burgemeester en Schepenen, waarvoor optredend Maarten De Veuster, burgemeester, en Rony 

Lejaeghere, waarnemend gemeentesecretaris. 

Hierna “de Dienstverlener” genoemd. 

EN 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten, Verbertstraat 3, 2900 Schoten, vertegenwoordigd door Luc 

Van Gastel, voorzitter, en Chantal Janssens, secretaris, in uitvoering van het besluit van de Raad van 

bestuur d.d. 6 juli 2017.  

Hierna “de Opdrachtgever” genoemd. 

Hierna gezamenlijk genoemd “de Partijen”. 

WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET WAT VOLGT: 

Voormalige dienstverleningsovereenkomst reflecteert de samenwerking tussen de Partijen sinds de 

opstartperiode van de Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtgever als autonoom  gemeentebedrijf instaat 

voor het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke sportcomplexen De Zeurt en Vordensteyn. 

In het kader van deze samenwerking kan de Opdrachtgever rekenen op administratieve en financiële 

ondersteuning van de Dienstverlener. De Dienstverlener beschikt over de nodige vaardigheden, kennis 

en ervaring aangezien de Dienstverlener voormelde sportcomplexen tot de opstart van de 

Opdrachtgever in eigen beheer exploiteerde.   

Sinds de opstart van de Opdrachtgever gebeurt de samenwerking tussen de Partijen in het kader van de 

exploitatie volgens een beheersovereenkomst. Vanaf 30 september 2016 is er een nieuwe 

beheersovereenkomst tussen de Partijen in voege. 

Volgens artikel 4bis “Winstoogmerk” van voormelde beheersovereenkomst streeft de Opdrachtgever 

naar een positief operationeel resultaat.  De Opdrachtgever reflecteert daarom de te hanteren tarieven 

en tariefstructuur met betrekking tot de exploitatie van de sporthallen op een transparante wijze in de 

kostenstructuur. 

Volgens artikel 7 lid 2 van voormelde beheersovereenkomst kan de raad van bestuur een 

dienstverleningsovereenkomst met de Dienstverlener afsluiten waarbij de uitvoering van bepaalde 

taken of opdrachten aan de Dienstverlener wordt toevertrouwd.  In functie van de beheers- en/of 

exploitatieopdracht van de Opdrachtgever kan personeel gedetacheerd worden door de Dienstverlener. 
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Verder voorziet het BTW-wetboek niet in een allesomvattende bepaling die verplicht om met kosten 

rekening te houden die de belastingplichtige niet moet dragen.  Indien de Opdrachtgever op de 

volledige omzet BTW afdraagt, winst maakt en die winst aan de Dienstverlener uitkeert, is het niet 

verantwoord om het winstoogmerk te betwisten.  Het winstverdelingsoogmerk is een zuiver 

boekhoudkundig gegeven, waarop buiten de werkingssubsidies geen correcties noodzakelijk zijn.  

Bovendien zal het feit dat er een overeenkomst bestaat tussen de Dienstverlener en de Opdrachtgever 

om personeel gratis ter beschikking te stellen niet beschouwd worden als een element dat erop kan 

wijzen dat “winstoogmerk” ontbreekt. 

Ook moeten de personeelskosten van gemeentelijke personeelsleden die voor de Opdrachtgever actief 

zijn volgens de BTW beslissing nr. ET 129.288 van 19 januari 2016 niet fictief bij de kosten van de 

Opdrachtgever gevoegd worden om zo te kunnen beoordelen of de Opdrachtgever  al dan niet winst 

realiseert. 

Dit principe kan ook toegepast worden door de Dienstverlener die in het verleden wel de 

personeelskosten in het kader van de verleende ondersteuning doorrekenden. 

Omwille van de voormelde wijzigingen en omdat de Opdrachtgever nog steeds nood heeft aan bijstand 

verleend door de Dienstverlener, is het raadzaam om een nieuwe dienstverleningsovereenkomst op te 

stellen die deze wijzigingen weerspiegelt.  Deze overeenkomst weerspiegelt ook de economische 

realiteit dat de Opdrachtgever beschikt over voldoende materiële en personele middelen om haar 

prestaties te kunnen verrichten en bevestigt hiermee het werkelijke karakter van de Opdrachtgever. 

De Partijen wensen de modaliteiten en voorwaarden van deze dienstverlening in onderhavige 

overeenkomst te regelen. 

WORDT OVEREENGEKOMEN EN AANVAARD WAT VOLGT: 

ARTIKEL 1 – VOORWERP 

De Dienstverlener verbindt zich ertoe om aan de Opdrachtgever, die aanvaardt, op permanente basis 

administratieve en financiële dienstverlening en ondersteuning te bieden. 

De administratieve en financiële dienstverlening (hierna “de Diensten”) zal onder meer betrekking 

hebben op de volgende aspecten: 

- Algemeen secretariaat en contract management.  Dit omvat onder andere het volgende:  

- Organisatie en opvolging van de vergaderingen 

- Aanmaak en opvolging van dossiers inzake aankopen en investeringen  

- Opvolging van overeenkomsten met sportverenigingen 

- Verzorgen van de boekhouding van de Opdrachtgever 

- Beheer van het reservatiesysteem en bijhorende facturatie 

De Dienstverlener zal de opdracht uitvoeren in alle vrijheid en onafhankelijkheid volgens eigen inzicht 

en naar best vermogen.  Tussen de Opdrachtgever en de Dienstverlener respectievelijk tussen de 

Opdrachtgever en de mandatarissen en/of de personeelsleden van de Dienstverlener bestaat er geen 

hiërarchische verhouding.  De Partijen kwalificeren hun rechtsverhouding uitdrukkelijk als een 

overeenkomst van zelfstandige dienstverlening. 

De Opdrachtgever zal aan de Dienstverlener de nodige volmachten verlenen om de opdracht naar 

behoren te kunnen uitvoeren. 

ARTIKEL 2 – VERPLICHTINGEN VAN DE DIENSTVERLENER 

De Dienstverlener verbindt zich er toe om: 

- de Diensten uit te voeren als een gekwalificeerd en vakbekwame professional, overeenkomstig 

de hoogste kwaliteitsnormen.  De Dienstverlener verklaart dat hij over de nodige administratieve en 

financiële kennis en professionele ervaring beschikt teneinde de Diensten op een vakbekwame wijze te 

kunnen uitvoeren; 
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- de tijd te besteden die nodig is om de Diensten uit te voeren. 

- de Opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele problemen en/of 

gebeurtenissen die de correcte en/of tijdige uitvoering van de Diensten in het gedrang zouden kunnen 

brengen; 

- alle wettelijke verplichtingen die verband houden met de uitoefening van haar activiteiten als 

zelfstandige Dienstverlener nauwgezet na te leven;  

- de Opdrachtgever niet te vertegenwoordigen ten opzichte van derden, behoudens indien de 

Opdrachtgever hem daartoe de nodige bevoegdheden en volmachten zou delegeren in de hoedanigheid 

van bijzondere gevolmachtigde; 

- alles in het werk te stellen teneinde de geldende regels en reglementeringen betreffende de 

veiligheid, de arbeidsbescherming, het welzijn van werknemers op het werk en dergelijke meer, 

dewelke van toepassing zijn in de onderneming van de Opdrachtgever, na te leven. 

De voormelde opsomming van verplichtingen is niet-limitatief en ontslaat de Dienstverlener er niet 

van om bijkomende verbintenissen op zich te nemen die noodzakelijk zouden zijn voor de correcte 

en/of tijdige uitvoering van de Diensten. 

ARTIKEL 3 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om: 

- aan de Dienstverlener alle documenten en informatie ter beschikking te stellen die nodig zijn 

voor de correcte en tijdige uitvoering van de Diensten; 

- alle nodige medewerking te verlenen in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst; 

- aan de Dienstverlener alle relevante maatregelen mee te delen betreffende de veiligheid, de 

arbeidsbescherming en het welzijn van werknemers op het werk. 

ARTIKEL 4 – UITVOERINGSMODALITEITEN 

De Dienstverlener zal de Diensten hoofdzakelijk verlenen vanuit zijn eigen kantoorruimte, door 

middel van het gebruik van zijn eigen infrastructuur en materieel.  

Het gebruik van de eigen kantoorruimte, de infrastructuur en het materieel van de Dienstverlener 

wordt geacht inbegrepen te zijn in de onder artikel 6 vermelde vergoeding. 

Bij de beëindiging van deze overeenkomst zal de Dienstverlener onmiddellijk alle rapporten, nota’s en 

andere documenten en materiaal die verband houden met de uitvoering van de Diensten aan de 

Opdrachtgever (terug) bezorgen. 

ARTIKEL 5 – DUUR 

Onderhavige overeenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde duur met ingang op 1 januari 2017. 

De overeenkomst kan door iedere partij te allen tijde beëindigd worden mits kennisgeving aan de 

andere partij van een aangetekende opzeg van zes (6) maanden.  De opzegtermijn neemt een aanvang 

op de eerste werkdag (maandag t.e.m. vrijdag) volgend op de datum van verzending van het 

aangetekend schrijven (de poststempel geldt als bewijs). 

Iedere partij zal een einde kunnen stellen aan deze overeenkomst zonder dat een opzegtermijn of 

verbrekingsvergoeding verschuldigd is ingeval van : 

- een ernstige tekortkoming van de andere partij aan een van haar verplichtingen waaraan 

binnen een termijn van dertig (30) dagen na verzending van een ingebrekestelling per aangetekend 

schrijven, niet zou zijn verholpen; 

- een tekortkoming, een handeling of een nalaten van de andere partij die/dat dermate ernstig is 

dat verdere samenwerking onmiddellijk onmogelijk wordt. 

De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat artikel 8 “Geheimhouding” de beëindiging van deze 

overeenkomst zal overleven. 
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ARTIKEL 6 – VERGOEDING 

De Dienstverlener rekent geen vergoeding aan. 

ARTIKEL 7 – FACTURATIE EN BETALING  

Vermits er geen vergoeding wordt aangerekend, worden er geen facturen opgemaakt en uitgereikt. 

ARTIKEL 8 - GEHEIMHOUDING 

De Partijen zijn verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen m.b.t. alle vertrouwelijke informatie 

waarmee de Partijen in aanmerking komen.  Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval 

aangemerkt alle documenten, ideeën, gegevens en andere informatie die (a) in relatie staat tot de 

interne werking van de andere partij en/of (b) als vertrouwelijk zijn aangemerkt én die aan de andere 

partij toevertrouwd werden in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. 

Deze verplichting is niet onderworpen aan de duur van deze overeenkomst en zal zonder beperking in 

de tijd verder blijven gelden na de beëindiging van deze overeenkomst. 

ARTIKEL 9 – OVERDRACHT 

De Dienstverlener is er niet toe gerechtigd deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen 

aan derden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, die zijn 

eventuele weigering niet dient te verantwoorden. 

ARTIKEL 10 – NIETIGHEID 

Indien één of meerdere bepalingen van de onderhavige overeenkomst of van de bijlage(n) ten gevolge 

van wettelijke bepalingen en/of een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak nietig blijken 

te zijn, dan wel onverbindend worden verklaard, verbinden de Partijen zich ertoe om alsdan in 

onderling overleg de nietige bepaling/bepalingen te vervangen door een bepaling/bepalingen die 

zoveel als mogelijk tegemoetkomt/tegemoetkomen aan de bedoeling die de Partijen hebben gehad bij 

het aangaan van de onderhavige overeenkomst. 

ARTIKEL 11 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST 

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen, betreffende het hierboven 

vermelde voorwerp. 

Deze overeenkomst vervangt, doet teniet en annuleert elke voorafgaande schriftelijke of mondelinge 

afspraak, overeenkomst, aanbod, briefwisseling of voorstel betreffende het hierboven vermelde 

voorwerp. 

Elke aanpassing of wijziging aan deze overeenkomst zal enkel bindend zijn indien dit schriftelijk is 

gebeurd en behoorlijk werd ondertekend door beide partijen. 

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK 

Deze overeenkomst is onderworpen aan en zal geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch 

recht. 

Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze overeenkomst zal 

behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen. 

Deze overeenkomst is opgesteld en getekend op ………………………………………………. te 

Schoten, in twee exemplaren en waarbij elke partij erkent één origineel te hebben ontvangen. 

VOOR DIENSTVERLENER 

………………………………………......  ……………………………………… 

Rony Lejaeghere     Maarten De Veuster 

Secretaris wnd.      Burgemeester 

VOOR OPDRACHTGEVER 
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……………………………………………  …………………………………………… 

Chantal Janssens     Luc Van Gastel 

Secretaris      Voorzitter Raad van Bestuur 

Artikel 4 

Goedkeuring te hechten aan volgende dienstverleningsovereenkomst  “Technische diensten”. 

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST “TECHNISCHE DIENSTEN” 

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: 

De Gemeente Schoten, Verbertstraat 3, 2900 Schoten, vertegenwoordigd door haar college van 

Burgemeester en Schepenen, waarvoor optredend Maarten De Veuster, burgemeester, en Rony 

Lejaeghere, waarnemend gemeentesecretaris. 

Hierna “de Dienstverlener” genoemd. 

EN 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten, Verbertstraat 3, 2900 Schoten, vertegenwoordigd door Luc 

Van Gast, voorzitter, en Chantal Janssens, secretaris, in uitvoering van het besluit van de Raad van 

bestuur d.d. 6 juli 2017. 

Hierna “de Opdrachtgever” genoemd. 

Hierna gezamenlijk genoemd “de Partijen”. 

WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET WAT VOLGT: 

Voormalige dienstverleningsovereenkomst reflecteert de samenwerking tussen de Partijen sinds de 

opstartperiode van de Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtgever als autonoom  gemeentebedrijf instaat 

voor het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke sportcomplexen De Zeurt en Vordensteyn. 

In het kader van deze samenwerking kan de Opdrachtgever rekenen op technische ondersteuning van 

de Dienstverlener. De Dienstverlener beschikt over de nodige vaardigheden, kennis en ervaring 

aangezien de Dienstverlener voormelde sportcomplexen tot de opstart van de Opdrachtgever in eigen 

beheer exploiteerde.   

Sinds de opstart van de Opdrachtgever gebeurt de samenwerking tussen de Partijen in het kader van de 

exploitatie volgens een beheersovereenkomst. Vanaf 30 september 2016 is er een nieuw 

beheersovereenkomst tussen de Partijen in voege. 

Volgens artikel 4bis “Winstoogmerk” van voormelde beheersovereenkomst streeft de Opdrachtgever 

naar een positief operationeel resultaat.  De Opdrachtgever reflecteert daarom de te hanteren tarieven 

en tariefstructuur met betrekking tot de exploitatie van de sporthallen op een transparante wijze in de 

kostenstructuur. 

Volgens artikel 7 lid 2 van voormelde beheersovereenkomst kan de raad van bestuur een 

dienstverleningsovereenkomst met de Dienstverlener afsluiten waarbij de uitvoering van bepaalde 

taken of opdrachten aan de Dienstverlener wordt toevertrouwd.  In functie van de beheers- en/of 

exploitatieopdracht van de Opdrachtgever kan personeel gedetacheerd worden door de Dienstverlener. 

Verder voorziet het BTW-wetboek niet in een allesomvattende bepaling die verplicht om met kosten 

rekening te houden die de belastingplichtige niet moet dragen.  Indien de Opdrachtgever op de 

volledige omzet BTW afdraagt, winst maakt en die winst aan de Dienstverlener uitkeert, is het niet 

verantwoord om het winstoogmerk te betwisten.  Het winstverdelingsoogmerk is een zuiver 

boekhoudkundig gegeven, waarop buiten de werkingssubsidies geen correcties noodzakelijk zijn. 

Bovendien zal het feit dat er een overeenkomst bestaat tussen de Dienstverlener en de Opdrachtgever 

om personeel gratis ter beschikking te stellen niet beschouwd worden als een element dat erop kan 

wijzen dat “winstoogmerk” ontbreekt. 
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Ook moeten de personeelskosten van gemeentelijke personeelsleden die voor de Opdrachtgever actief 

zijn volgens de BTW beslissing nr. ET 129.288 van 19 januari 2016 niet fictief bij de kosten van de 

Opdrachtgever gevoegd worden om zo te kunnen beoordelen of de Opdrachtgever  al dan niet winst 

realiseert. 

Dit principe kan ook toegepast worden door de Dienstverlener die in het verleden wel de 

personeelskosten in het kader van de verleende ondersteuning doorrekenden. 

Omwille van de voormelde wijzigingen en omdat de Opdrachtgever nog steeds nood heeft aan bijstand 

verleend door de Dienstverlener, is het raadzaam om een nieuwe dienstverleningsovereenkomst op te 

stellen die deze wijzigingen weerspiegelt. Deze overeenkomst weerspiegelt ook de economische 

realiteit dat de Opdrachtgever beschikt over voldoende materiële en personele middelen om haar 

prestaties te kunnen verrichten en bevestigt hiermee het werkelijke karakter van de Opdrachtgever. 

De Partijen wensen de modaliteiten en voorwaarden van deze dienstverlening in onderhavige 

overeenkomst te regelen. 

WORDT OVEREENGEKOMEN EN AANVAARD WAT VOLGT: 

ARTIKEL 1 – VOORWERP 

De Dienstverlener verbindt zich ertoe om aan de Opdrachtgever, die aanvaardt, op permanente basis 

technische dienstverlening en ondersteuning te bieden. 

Deze technische dienstverlening en ondersteuning (hierna “ de Diensten”) zal onder meer betrekking 

hebben op de volgende aspecten: 

- Bewaking van de sportcomplexen De Zeurt en Vordensteyn tijdens de openingsuren; 

- Het uitoefenen van toezicht op het gebruik van de sportcomplexen en hun aanhorigheden en 

op de naleving van het huishoudelijk reglement door de sportbeoefenaars, de sportclubs, de supporters 

en andere bezoekers; 

- Het uitvoeren van kleine herstellings- en onderhoudswerken (met uitsluiting evenwel van 

werken in onroerende staat); 

- Schoonmaak van het sportcomplex De Zeurt en de aanhorigheden (sporthal, kleedkamers, 

toegangshal, sanitaire voorzieningen en andere lokalen); 

- Schoonmaak van het sportcomplex Vordensteyn en de aanhorigheden (sporthal, kleedkamers, 

toegangshal, sanitaire voorzieningen en andere lokalen); 

De Dienstverlener zal de opdracht uitvoeren in alle vrijheid en onafhankelijkheid volgens eigen inzicht 

en naar best vermogen.  Tussen de Opdrachtgever en de Dienstverlener respectievelijk tussen de 

Opdrachtgever en de mandatarissen en/of de personeelsleden van de Dienstverlener bestaat er geen 

hiërarchische verhouding.  De Partijen kwalificeren hun rechtsverhouding uitdrukkelijk als een 

overeenkomst van zelfstandige dienstverlening. 

De Opdrachtgever zal een de Dienstverlener de nodige volmachten verlenen om de opdracht naar 

behoren te kunnen uitvoeren. 

ARTIKEL 2 – VERPLICHTINGEN VAN DE DIENSTVERLENER 

De Dienstverlener verbindt zich er toe om: 

- de Diensten uit te voeren als een gekwalificeerd en vakbekwame professional, overeenkomstig 

de hoogste kwaliteitsnormen.  De Dienstverlener verklaart dat hij over de nodige technische kennis en 

professionele ervaring beschikt teneinde de Diensten op een vakbekwame wijze te kunnen uitvoeren; 

- de tijd te besteden die nodig is om de Diensten uit te voeren. 

- de Opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele problemen en/of 

gebeurtenissen die de correcte en/of tijdige uitvoering van de Diensten in het gedrang zouden kunnen 

brengen; 
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- alle wettelijke verplichtingen die verband houden met de uitoefening van haar activiteiten als 

zelfstandige Dienstverlener nauwgezet na te leven; 

- de Opdrachtgever niet te vertegenwoordigen ten opzichte van derden, behoudens indien de 

Opdrachtgever hem daartoe de nodige bevoegdheden en volmachten zou delegeren in de hoedanigheid 

van bijzondere gevolmachtigde; 

- alles in het werk te stellen teneinde de geldende regels en reglementeringen betreffende de 

veiligheid, de arbeidsbescherming, het welzijn van werknemers op het werk en dergelijke meer, 

dewelke van toepassing zijn in de onderneming van de Opdrachtgever, na te leven. 

De voormelde opsomming van verplichtingen is niet-limitatief en ontslaat de Dienstverlener er niet 

van om bijkomende verbintenissen op zich te nemen die noodzakelijk zouden zijn voor de correcte 

en/of tijdige uitvoering van de Diensten. 

ARTIKEL 3 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om: 

- aan de Dienstverlener alle documenten en informatie ter beschikking te stellen die nodig zijn 

voor de correcte en tijdige uitvoering van de Diensten; 

- alle nodige medewerking te verlenen in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst; 

- aan de Dienstverlener alle relevante maatregelen mee te delen betreffende de veiligheid, de 

arbeidsbescherming en het welzijn van werknemers op het werk. 

ARTIKEL 4 – UITVOERINGSMODALITEITEN 

De Dienstverlener zal de Diensten hoofdzakelijk verlenen in de sportcomplexen van de Opdrachtgever 

door middel van het gebruik van zijn eigen infrastructuur en materieel van de Opdrachtgever.  

Onderhoudsmateriaal (schoonmaakproducten e.d.) worden  ter beschikking gesteld van de 

Opdrachtgever. 

De Dienstverlener verbindt zich er toe om de ter beschikking gestelde infrastructuur en het ter 

beschikking gestelde materieel als een goede huisvader te gebruiken. 

Bij de beëindiging van deze overeenkomst zal de Dienstverlener onmiddellijk alle documenten en 

materiaal dat verband houdt met de uitvoering van de Diensten of dat in het kader van deze 

Dienstverlening aan de Dienstverlener ter beschikking werd gesteld aan de Opdrachtgever (terug) 

bezorgen. 

ARTIKEL 5 – DUUR 

Onderhavige overeenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde duur met ingang op 1 januari 2017. 

De overeenkomst en kan door iedere partij te allen tijde beëindigd worden mits kennisgeving aan de 

andere partij van een aangetekende opzeg van zes (6) maanden.  De opzegtermijn neemt een aanvang 

op de eerste werkdag (maandag t.e.m. vrijdag) volgend op de datum van verzending van het 

aangetekend schrijven (de poststempel geldt als bewijs). 

Iedere partij zal een einde kunnen stellen aan deze overeenkomst zonder dat een opzegtermijn of 

verbrekingsvergoeding verschuldigd is ingeval van: 

- een ernstige tekortkoming van de andere partij aan een van haar verplichtingen waaraan 

binnen een termijn van dertig (30) dagen na verzending van een ingebrekestelling per aangetekend 

schrijven, niet zou zijn verholpen; 

- een tekortkoming, een handeling of een nalaten van de andere partij die/dat dermate ernstig is 

dat verdere samenwerking onmiddellijk onmogelijk wordt. 

De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat artikel 8 “Geheimhouding” de beëindiging van deze 

overeenkomst zal overleven. 
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ARTIKEL 6 – VERGOEDING 

De Dienstverlener rekent geen vergoeding aan. 

ARTIKEL 7 – FACTURATIE EN BETALING  

Vermits er geen vergoeding wordt aangerekend, worden er geen facturen opgemaakt en uitgereikt. 

ARTIKEL 8 - GEHEIMHOUDING 

De Partijen zijn verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen m.b.t. alle vertrouwelijke informatie 

waarmee de Partijen in aanmerking komen.  Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval 

aangemerkt alle documenten, ideeën, gegevens en andere informatie die (a) in relatie staat tot de 

interne werking van de andere partij en/of (b) als vertrouwelijk zijn aangemerkt én die aan de andere 

partij toevertrouwd werden in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. 

Deze verplichting is niet onderworpen aan de duur van deze overeenkomst en zal zonder beperking in 

de tijd verder blijven gelden na de beëindiging van deze overeenkomst. 

ARTIKEL 9 – OVERDRACHT 

De Dienstverlener is er niet toe gerechtigd deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen 

aan derden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, die zijn 

eventuele weigering niet dient te verantwoorden. 

ARTIKEL 10 – NIETIGHEID 

Indien één of meerdere bepalingen van de onderhavige overeenkomst of van de bijlage(n) ten gevolge 

van wettelijke bepalingen en/of een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak nietig blijken 

te zijn, dan wel onverbindend worden verklaard, verbinden de Partijen zich ertoe om alsdan in 

onderling overleg de nietige bepaling/bepalingen te vervangen door een bepaling/bepalingen die 

zoveel als mogelijk tegemoetkomt/tegemoetkomen aan de bedoeling die de Partijen hebben gehad bij 

het aangaan van de onderhavige overeenkomst. 

ARTIKEL 11 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST 

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen, betreffende het hierboven 

vermelde voorwerp. 

Deze overeenkomst vervangt, doet teniet en annuleert elke voorafgaande schriftelijke of mondelinge 

afspraak, overeenkomst, aanbod, briefwisseling of voorstel betreffende het hierboven vermelde 

voorwerp. 

Elke aanpassing of wijziging aan deze overeenkomst zal enkel bindend zijn indien dit schriftelijk is 

gebeurd en behoorlijk werd ondertekend door beide partijen. 

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK 

Deze overeenkomst is onderworpen aan en zal geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch 

recht. 

Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze overeenkomst zal 

behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen. 

Deze overeenkomst is opgesteld en getekend op ………………………………………………. te 

Schoten, in twee exemplaren en waarbij elke partij erkent één origineel te hebben ontvangen. 

VOOR DIENSTVERLENER 

……………………………………………  ……………………………………… 

Rony Lejaeghere     Maarten De Veuster 

Secretaris wnd.      Burgemeester 

VOOR OPDRACHTGEVER 
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……………………………………………  ………………………………………… 

Chantal Janssens     Luc Van Gastel 

Secretaris      Voorzitter Raad van Bestuur 

Artikel 5 

Deze dienstverleningsovereenkomsten treden in werking vanaf 1 januari 2017. 

Artikel 6 

Er wordt een creditnota voor de periode 01.01.2017 – 31.03.2017 opgemaakt voor het bedrag van 

EUR 55.513,74 excl. BTW (EUR 67.171,62 incl. BTW). 

 

15. TOELAGE VERBOUWINGSWERKEN MEISJESCHIRO SINT-FILIPPUS 

Schepen Paul Valkeniers vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De raad, 

Gelet op het ingediende subsidiedossier van Meisjeschiro Sint-Filippus met betrekking tot de 

verbouwingswerken van de chirolokalen in de Alfons Heulensstraat 43; 

Gelet op de buitengewone uitgavenkredieten die voor deze werken werden voorzien waarvan 

26.149,80 euro op het budget 2017; 

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

van sommige toelagen; 

Gelet op het subsidiereglement voor grote verbouwingswerken aan jeugdlokalen, goedgekeurd tijdens 

de gemeenteraad van 23 februari 2017; 

Gelet op het door de jeugddienst uitgevoerde onderzoek; 

Overwegende dat het voor de praktische afhandeling van dit dossier noodzakelijk is om 

uitbetalingsmodaliteiten vast te stellen; 

Besluit: met 23 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 

Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet 

Bouciqué, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter Gielis, 

Nadine Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 

Adriaensen, Erik Maes stemmen ja. 

Artikel 1 

Een buitengewone toelage ten bedrage van 26.149,80 euro wordt toegekend aan de feitelijke 

vereniging Meisjeschiro Sint-Filippus om aan te wenden voor de verbouwingswerken van de 

chirolokalen in de Alfons Heulensstraat 43 te Schoten. 

Artikel 2 

De vereffening van deze toelage kan gebeuren in schijven van telkens maximum 25 % van het door de 

gemeenteraad vastgelegde bedrag. Het bedrag per schijf wordt gebaseerd op basis van 

binnengebrachte facturen en/of vorderingsstaten, waarvan het vastgelegde bedrag niet kan 

overschreden worden. De laatste schijf van 25 % zal uitbetaald worden op voorlegging van de 

eindstaat met facturen. Deze eindstaat dient geviseerd te worden door de bevoegde ontwerper 

(architect) of daartoe aangestelde ambtenaar van het gemeentebestuur. 
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Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de mogelijke schijven van 

maximum 25 % betaalbaar te stellen. 

Artikel 4 

De uitbetaling van de toelage zal rechtstreeks aan Meisjeschiro Sint-Filippus gebeuren, die zelf instaat 

voor de vereffening van de aannemers en/of leveranciers. 

Artikel 5 

Voor de saldovereffening van de toelage zal Meisjeschiro Sint-Filippus de betalingsbewijzen dienen 

voor te leggen aan het gemeentebestuur. 

Artikel 6 

Het eindafrekeningdossier dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad. 

 

16. NIEUW SUBSIDIEREGLEMENT SCHOOLZWEMMEN 

Raadslid Sofie Goffin vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De raad, 

Gelet op het voorziene budget van 35.000 euro op budgetsleutel 1419/2/6/2/8/614990000/0880 om de 

Schotense basisscholen te ondersteunen in de onkosten van het bustransport waardoor ze meer ruimte 

hebben om te investeren in de kwaliteit of waardoor de schoolfactuur kan dalen; 

Rekening houdende dat de gemeentediensten de opties hebben onderzocht samen met Sportoase, de 

directies van de basisscholen en betrokken schepenen waaruit blijkt dat transport in eigen regie 

organiseren zeer moeilijk zal zijn; 

Gelet op de bestaande subsidie voor schoolzwemmen; 

Gelet dat de basisscholen al afspraken hebben gemaakt met Sportoase en busmaatschappijen voor het 

komend schooljaar; 

Overwegende dat An Adriaenssens, Johan Vijgen en Ivan Dierckx adviseren om te voorzien in een 

bijkomende subsidie voor schoolzwemmen indien de basisscholen zich engageren om voldoende 

zwemlessen en extra begeleiding te voorzien; 

Rekening houdende dat de zwemlessen starten vanaf maandag 11 september 2017; 

Gelet op de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen van 8 augustus 2017; 

Gelet op het voorgestelde subsidiereglement schoolzwemmen voor de periode 1 september 2017 tot 30 

juni 2018; 

Gelet op de toelichting door burgemeester Maarten De Veuster: "Het engagement in juni om bij de 

eerste gemeenteraad na de vakantie iets te doen aan de factuur van het schoolzwemmen is hiermee 

gehonoreerd. Vooral schepen Iefke Hendrickx heeft hier haar schouders onder gezet. In functie van de 

3 vermelde accenten die belangrijk zijn om onze kinderen te leren zwemmen wordt de tussenkomst per 

zwembeurt verhoogd met 1,5 Euro."; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van Den Bogaert: "Ik dring aan op een tijdige 

evaluatie van deze subsidie en eventueel herbekijken van een aantal zaken zoals periodiciteit van het 

zwemmen,de tijd die het kind daadwerkelijk in het water doorbrengt ifv reistijd, het al dan niet 

toelaten van scholen buiten Brasschaat-Schoten in functie van de beschikbare zwembanen, het 

aanpassen van de ondersteuning in functie van de eindtermen die het onderwijs oplegt inzake 

zwemmen."; 
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Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: "Het is voorzien dat er op tijd hier terug 

naar gekeken wordt, dit is ook nodig om de timing van het maken van de zwemkalender voor de 

scholen en het zwembad te halen. We hebben altijd gesteld dat we ons niet moeien met de eindtermen. 

Als bestuur vinden we het belangrijk dat onze kinderen kunnen zwemmen en we willen dit financieel 

ondersteunen op deze manier."; 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 

Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet 

Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter 

Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, 

Gerald Adriaensen, Erik Maes stemmen ja. 

Artikel 1  

Akkoord te gaan om voor de periode van 1 september 2017 tot 30 juni 2018 een toelage te verlenen 

aan alle Schotense basisscholen van het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd vrij onderwijs 

die voor hun schoolzwemmen gebruik maken van de zwembadaccommodatie Sportoase Elshout.  

Artikel 2  

Het bedrag van deze toelage aan de in artikel 1 vermelde scholen vast te stellen op 0,50 euro per 

zwembeurt. 

Artikel 3  

Akkoord te gaan om voor de periode van 1 september 2017 tot 30 juni 2018 een bijkomende toelage te 

verlenen aan alle Schotense basisscholen van het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd vrij 

onderwijs die het engagement aangaan om binnen de mogelijkheden van de zwembadaccommodatie 

Sportoase Elshout minstens één van de volgende doelstellingen na te streven: 

- kleuterzwemmen in de derde kleuterklas tijdens minstens één trimester 

- tweewekelijks zwemmen tijdens het hele schooljaar voor de lagere school 

- extra begeleiding voorzien naast de turnleerkracht en begeleiding van Sportoase. 

De scholen ondertekenen hiervoor een engagementsverklaring en bezorgen met een overzicht van de 

zwembeurten de realisaties van de engagementen. 

Artikel 4 

Het bedrag van deze bijkomende toelage aan de in artikel 3 vermelde scholen vast te stellen op een 

bijkomend bedrag van 1,50 euro per zwembeurt. 

 

17. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 

UITROL ELEKTRISCHE LAADPUNTEN - MARKTPLEIN T.H.V. BELFIUS 

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 de Nieuwe Gemeentewet, art. 119; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 augustus 2016 waarin 

akkoord wordt gegaan de opdracht tot uitrol van elektrische laadinfrastructuur via distributiebeheerder 

Eandis te organiseren;  

Gelet op de interne bespreking van 12 december 2016 waarin een voorstel werd uitgewerkt omtrent de 

potentiële publieke locaties op het grondgebied Schoten;  

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 december 2016 waarin 

akkoord wordt gegaan om de 11 voorgestelde publieke locaties voor de plaatsing van een elektrische 

laadpaal aan Eandis door te geven;   

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 27 juni 2017; 

Overwegende dat weldra de eerste 3 locaties met een laadpaal zullen ingericht worden; 

Overwegende dat de locatie op het Marktplein als eerste zal ingericht worden;  

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 

Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet 

Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter 

Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, 

Gerald Adriaensen, Erik Maes stemmen ja. 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de uitrol van elektrische laadpalen wordt goedgekeurd betreffende 

locatie 1, Marktplein, t.h.v. Belfius. Het verkeersborden E9a (parkeren toegelaten) met onderbord met 

pictogram 'elektrische voertuigen' en borden met opwaartse en neerwaartse pijl worden aangebracht.  

Artikel 2 

Onderhavig besluit wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement 

Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

18. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 

UITROL ELEKTRISCHE LAADPUNTEN - GASKETELPLEIN 

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 de Nieuwe Gemeentewet, art. 119; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 augustus 2016 waarin 

akkoord wordt gegaan de opdracht tot uitrol van elektrische laadinfrastructuur via distributiebeheerder 

Eandis te organiseren;  

Gelet op de interne bespreking van 12 december 2016 waarin een voorstel werd uitgewerkt omtrent de 

potentiële publieke locaties op het grondgebied Schoten;  
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 december 2016 waarin 

akkoord wordt gegaan om de 11 voorgestelde publieke locaties voor de plaatsing van een elektrische 

laadpaal aan Eandis door te geven;   

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 27 juni 2017; 

Overwegende dat weldra de eerste 3 locaties met een laadpaal zullen ingericht worden; 

Overwegende dat de locatie op het Gasketelplein zal ingericht worden met één laadpaal en twee 

laadpunten;  

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 

Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet 

Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter 

Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, 

Gerald Adriaensen, Erik Maes stemmen ja. 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de uitrol van elektrische laadpalen wordt goedgekeurd betreffende 

locatie 2, Gasketelplein. Het verkeersborden E9a (parkeren toegelaten) en onderbord met pictogram 

'elektrische voertuigen'  worden aangebracht.  

Artikel 2 

Onderhavig besluit wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement 

Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

19. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 

UITROL ELEKTRISCHE LAADPUNTEN - DEUZELDLAAN T.H.V. LDC COGELSHOF 

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 de Nieuwe Gemeentewet, art. 119; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 augustus 2016 waarin 

akkoord wordt gegaan de opdracht tot uitrol van elektrische laadinfrastructuur via distributiebeheerder 

Eandis te organiseren;  

Gelet op de interne bespreking van 12 december 2016 waarin een voorstel werd uitgewerkt omtrent de 

potentiële publieke locaties op het grondgebied Schoten;  

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 december 2016 waarin 

akkoord wordt gegaan om de 11 voorgestelde publieke locaties voor de plaatsing van een elektrische 

laadpaal aan Eandis door te geven;   

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 27 juni 2017; 

Overwegende dat weldra de eerste 3 locaties met een laadpaal zullen ingericht worden; 
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Overwegende dat de locatie op de Deuzeldlaan t.h.v. het LDC Cogelshof, zal ingericht worden met 

één laadpaal en twee laadpunten;  

Gelet echter op het feit dat op de zitting de vergadering door het college op de hoogte gebracht wordt 

dat er technische problemen opgedoken zijn met de locatie van deze laadpaal en het dus aangewezen is 

dit punt te verdagen tot een technisch haalbare locatie wordt gevonden; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 

Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet 

Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter 

Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, 

Gerald Adriaensen, Erik Maes stemmen ja. 

Enig artikel 

Het aanvullend reglement m.b.t. de uitrol van elektrische laadpalen betreffende locatie 3, Deuzeldlaan, 

t.h.v. LDC Cogelshof wordt verdaagd naar een latere vergadering tot een technisch passende locatie 

kan gevonden worden voor de laadpaal. 

 

20. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 

OLMENLEI 26 - AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR 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; 

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 de Nieuwe Gemeentewet, art. 119; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 24 juli 2017; 

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

kom ligt; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 

Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet 

Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter 

Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, 

Gerald Adriaensen, Erik Maes stemmen ja. 
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Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende 

Olmenlei 26. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden voor 

personen met een handicap t.h.v. Olmenlei 26 over een lengte van 6 meter. Het verkeersbord E9a, met 

onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord met opstaande pijl en vermelding '6 

m' wordt aangebracht. 

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 WEGVERKEER: 

ZAMENHOFLAAN 14 - AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR 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; 

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 de Nieuwe Gemeentewet, art. 119; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 24 juli 2017; 

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

kom ligt; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 

Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet 

Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter 

Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, 

Gerald Adriaensen, Erik Maes stemmen ja. 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende 

Zamenhoflaan 14. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden voor 

personen met een handicap t.h.v. Zamenhoflaan 14. Het verkeersbord E9a, met onderbord met 

pictogram voor personen met een handicap wordt aangebracht. 

Artikel 2 

Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 

en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
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22. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 

LODEWIJK DE WEERDTSTRAAT 50: AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR 

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; 

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 de Nieuwe Gemeentewet, art. 119; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 29 juni 2017; 

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

kom ligt; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 

Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet 

Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter 

Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, 

Gerald Adriaensen, Erik Maes stemmen ja. 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende 

Lodewijk De Weerdtstraat 50. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt 

worden voor personen met een handicap t.h.v. Lodewijk De Weerdtstraat 50 over een lengte van 6 

meter. Het verkeersbord E9a, met onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord 

met opstaande pijl en vermelding '6 m' wordt aangebracht. 

Artikel 2 

Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 

en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

23. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 

ROSVELDSTRAAT 59: AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR 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; 

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 de Nieuwe Gemeentewet, art. 119; 
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Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 29 juni 217; 

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

kom ligt; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 

Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet 

Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter 

Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, 

Gerald Adriaensen, Erik Maes stemmen ja. 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende 

Rosveldstraat 59. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden voor 

personen met een handicap t.h.v. Rosveldstraat 59 over een lengte van 6 meter. Het verkeersbord E9a, 

met onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord met opstaande pijl en 

vermelding '6 m' wordt aangebracht. 

Artikel 2 

Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 

en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

24. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: JOZEF 

COGELSLEI 15: AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR 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; 

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 de Nieuwe Gemeentewet, art. 119; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 29 juni 2017; 

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

kom ligt; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 

Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet 

Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter 

Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, 

Gerald Adriaensen, Erik Maes stemmen ja. 

 



 GR 07.09.2017 339 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende Jozef 

Cogelslei 15. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden voor 

personen met een handicap t.h.v. Jozef Cogelslei 15 over een lengte van 6 meter. Het verkeersbord 

E9a, met onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord met opstaande pijl en 

vermelding '6 m' wordt aangebracht. 

Artikel 2 

Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 

en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

25. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 

CONSTANT NEUTJENSSTRAAT 21: AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR 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; 

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 de Nieuwe Gemeentewet, art. 119; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 24 juli 2017; 

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

kom ligt; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 

Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet 

Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter 

Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, 

Gerald Adriaensen, Erik Maes stemmen ja. 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende 

Constant Neutjensstraat 21. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt 

worden voor personen met een handicap t.h.v. Constant Neutjensstraat 21 over een lengte van 6 meter. 

Het verkeersbord E9a, met onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord met 

opstaande pijl en vermelding '6 m' wordt aangebracht. 

Artikel 2 

Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 

en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
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26. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 

RIDDER WALTER VAN HAVRELAAN 193: AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR 

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; 

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 de Nieuwe Gemeentewet, art. 119; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 28 juni 2017; 

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

kom ligt; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 

Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet 

Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter 

Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, 

Gerald Adriaensen, Erik Maes stemmen ja. 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende  

Denys Maria.  Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden voor 

personen met een handicap t.h.v. Ridder Walter van Havrelaan 193 over een lengte van 6 meter.  Het 

verkeersbord E9a, met onderbord met pictogram voor personen met een handicap is reeds aangebracht. 

Artikel 2 

Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 

en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

27. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 

RIDDER WALTER VAN HAVRELAAN 195: PARKEERPLAATS VOOR 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; 

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 de Nieuwe Gemeentewet, art. 119; 
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Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 27 juni 2017; 

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

kom ligt; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 

Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet 

Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter 

Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, 

Gerald Adriaensen, Erik Maes stemmen ja. 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende Van 

Hoof Willy. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden voor 

personen met een handicap t.h.v. Ridder Walter van Havrelaan 195 over een lengte van 6 meter. Het 

verkeersbord E9a, met onderbord met pictogram voor personen met een handicap is reeds aangebracht. 

Artikel 2 

Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 

en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

28. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: 

PAALSTRAAT 272: SCHRAPPING PARKEERPLAATS VOOR 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; 

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 de Nieuwe Gemeentewet, art. 119; 

Gelet op het raadsbesluit van 28 maart 2013 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 de Paalstraat 272; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 4 juli 2017; 

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

kom ligt; 

Overwegende dat de mindervalide bewoners, waarvoor de voorbehouden parkeerplaats bedoeld was, 

verhuisd zijn; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 
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Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 

Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet 

Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter 

Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, 

Gerald Adriaensen, Erik Maes stemmen ja. 

Artikel 1 

Het raadsbesluit van 28 maart 2013, 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. 

Paalstraat 272, 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. 

 

29. ONDERHOUDSWERKEN OPENBARE WEGENIS - KLEINE 

ONDERHOUDSWERKEN - 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 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 

en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 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 latere wijzigingen; 

Gelet op de toelichtingsnota van Glenn Duthoy, werkopzichter; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Onderhoudswerken openbare wegenis - Kleine 

onderhoudswerken” een bestek met nr. 17/GD/07 werd opgesteld door de technische dienst - 

uitvoeringen; 

Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld: 

* Basisopdracht (Onderhoudswerken openbare wegenis - Kleine onderhoudswerken), raming: € 

44.117,50 excl. btw of € 53.382,18 incl. 21 % btw 
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* Verlenging 1 (Onderhoudswerken openbare wegenis - Kleine onderhoudswerken), raming: € 

44.117,50 excl. btw of € 53.382,18 incl. 21 % btw 

* Verlenging 2 (Onderhoudswerken openbare wegenis - Kleine onderhoudswerken), raming: € 

44.117,50 excl. btw of € 53.382,18 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 132.352,50 excl. btw of € 

160.146,54 incl. 21 % btw (€ 27.794,04 btw medecontractant); 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2017, op 

budgetcode GEM/61300007/020002 (actie 1419/005/001/004/001) en in het budget van de volgende 

jaren; 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 

Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet 

Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter 

Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, 

Gerald Adriaensen, Erik Maes stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 17/GD/07 en de raming voor de opdracht 

“Onderhoudswerken openbare wegenis - Kleine onderhoudswerken”, opgesteld door de technische 

dienst - uitvoeringen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 

132.352,50 excl. btw of € 160.146,54 incl. 21 % btw (€ 27.794,04 btw medecontractant). 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

Artikel 3 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 4 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2017, op budgetcode 

GEM/61300007/020002 (actie 1419/005/001/004/001) en in het budget van de volgende jaren. 

 

30. NIEUWE OPENBARE VERLICHTING BRECHTSEBAAN  - 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; 
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Gelet op de toelichtingsnota van Saskia Vercauteren, conducteur; 

Gelet op de beheersoverdracht van het gemeentebestuur aan EANDIS – opdrachthoudende vereniging 

– overeenkomstig artikel 12 van het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke 

samenwerking; 

Overwegende dat in dit verband de totstandkoming van overeenkomsten tussen gemeente en 

intercommunale het gevolg zijn van de beheersoverdracht en niet als resultanten kunnen opgevat 

worden van een zelf georganiseerde en aangestuurde overheidsopdracht sensu lato; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vernieuwen openbare verlichting Brechtsebaan” een 

kostenvoorstel met nr. 295.222 werd opgesteld door de ontwerper EANDIS, Merksemsesteenweg 233 

te 2100 Deurne, d.d. 26 juni 2017; 

Overwegende dat voormeld prijsvoorstel het grensbedrag voor aangelegenheden van dagelijks bestuur 

inzake investeringsuitgaven overschrijdt (beslissing GR 18 december 2014); 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 51.240,82 excl. btw of € 

62.001,39 incl. btw; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op 

budgetcode GEM/22810007/0670 (actie 1419/005/001/004/044); 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 

Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet 

Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter 

Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, 

Gerald Adriaensen, Erik Maes stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel van overeenkomst EANDIS met nr. 295.222 en de 

raming voor opdracht “Vernieuwen openbare verlichting Brechtsebaan ”. De raming bedraagt € 

51.240,82 excl. btw of € 62.001,39 incl. btw. 

Artikel 2 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 

GEM/22810007/0670 (actie 1419/005/001/004/044). 

Artikel 3 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt machtiging verleend om de voorliggende 

overeenkomst met EANDIS af te sluiten. 

 

31. ONDERHOUDSCONTRACT ONVERHARDE WEGEN - STOPZETTING VAN DE 

PLAATSINGSPROCEDURE 

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; 
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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 35, 

betreffende het stopzetten of herbeginnen van de plaatsingsprocedure; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 

en latere wijzigingen; 

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 latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Onderhoudscontract onverharde wegen” een bestek 

met nr. 17/GD/03 werd opgesteld door de technische dienst - uitvoeringen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 27.500,00 excl. btw of € 

33.275,00 incl. 21 % btw (€ 5.775,00 btw medecontractant); 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 april 2017 betreffende de goedkeuring van de 

lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de open aanbesteding; 

Gelet op de aankondiging van opdracht 2017-515054 op 15 mei 2017 gepubliceerd op nationaal 

niveau; 

Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 22 juni 2017 om 10.00 uur dienden te bereiken; 

Overwegende dat de verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 20 september 2017; 

Overwegende dat er geen offertes werden ontvangen; 

Overwegende dat, rekening houdende met het voorgaande, het aangewezen is af te zien van de 

gunning van deze opdracht en de procedure later eventueel opnieuw op te starten; 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 

Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet 

Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter 

Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, 

Gerald Adriaensen, Erik Maes stemmen ja. 

Enig artikel 

De plaatsingsprocedure voor "Onderhoudscontract onverharde wegen" wordt stopgezet. De opdracht 

wordt niet gegund en de procedure zal later eventueel opnieuw opgestart worden. 

 

32. GEBRUIKSOVEREENKOMST HONDENLOOPZONE ATHENEUM 

De raad, 

Gelet op het verslag van 17 januari 2017 van de ad hoc dierenwerkgroep met betrekking tot de stand 

van zaken, knelpunten en opportuniteiten inzake hondenloopzones in Schoten; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 januari 2017 waarbij 

akkoord werd gegaan tot het uitbreiden van het aantal hondenloopzones van 4 naar 8; 

Gelet op het voorstel tot het inrichten van een hondenloopzone op de terreinen van GO! Atheneum 

Schoten; 

Overwegende dat het aangewezen is de modaliteiten voor het gebruik van de hondenloopzone vast te 

leggen in een gebruiksovereenkomst (o.a. kosteloos gebruik, duur 1 jaar met mogelijkheid tot 

stilzwijgende verlenging, inrichting van de zone gebeurt door de gemeente); 

Gelet op het ontwerp van gebruiksovereenkomst dat werd opgesteld tussen enerzijds GO! Atheneum 

Schoten (eigenaar) en anderzijds de gemeente Schoten (gebruiker); 

Gelet op het akkoord van Marc Boers, directeur van GO! Atheneum Schoten, met het project 

hondenloopzone op deze locatie en het daartoe opgestelde ontwerp van gebruiksovereenkomst; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 juli 2017 waarbij principieel 

akkoord werd gegaan met het inrichten van een hondenloopzone op de terreinen van GO! Atheneum 

Schoten en eveneens akkoord werd gegaan met het opgestelde ontwerp van gebruiksovereenkomst; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van Den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van schepen Paul Valkeniers; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 

Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet 

Bouciqué, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter 

Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, 

Gerald Adriaensen, Erik Maes stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan de hierna volgende gebruiksovereenkomst tussen enerzijds GO! 

Atheneum Schoten en de gemeente Schoten voor het gebruik van de hondenloopzone op de terreinen 

van GO! Atheneum Schoten, gelegen aan de hoek August Jonckerstraat en Emiel Blangenoisstraat, 

kadastraal gekend als de afdeling, sectie C, nr. 33 S 002. 

 

GEBRUIKSOVEREENKOMST 

Tussen 

GO! Atheneum Schoten, Emiel Blangenoisstraat, te 2900 Schoten, vertegenwoordigd door Marc 

Boers, directeur, 

Hierna de eigenaar genoemd, 

en 

Gemeentebestuur van Schoten, Verbertstraat 3 te 2900 Schoten, vertegenwoordigd door de heer 

Maarten De Veuster, burgemeester en de heer Rony Lejaeghere, wnd. gemeentesecretaris, ingevolge 

het besluit van de gemeenteraad van 7 september 2017. 

Hierna de gebruiker genoemd, 

wordt het volgende overeengekomen: 
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Artikel 1. - Voorwerp 

De eigenaar geeft aan de gebruiker een perceel grond in gebruik gelegen te Schoten, op de terreinen 

van GO! Atheneum Schoten, gelegen in de hoek gevormd door de August Jonckerstraat en de Emiel 

Blangenoisstraat, kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie C, nr. 33 S 002, zoals weergegeven op het 

bijgevoegd plan. 

Artikel 2. - Bestemming 

Het perceel mag enkel gebruikt worden als hondenloopzone. 

De gebruiker zorgt ervoor dat de huidige rechten van de eigenaar op het perceel volledig gevrijwaard 

blijven.  

Artikel 3. - Duur 

De gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor een termijn van één jaar vanaf de datum van de 

ondertekening van de overeenkomst. 

Als geen van beide partijen de overeenkomst opzegt, wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd 

met telkens een nieuwe duurtijd van één jaar. 

Artikel 4. - Opzeg en beëindiging 

Opzegging van de overeenkomst door één van beide partijen is mogelijk mits kennisgeving via een 

aangetekend schrijven en naleving van een opzegtermijn van 6 maanden. 

De partijen kunnen deze overeenkomst op elk ogenblik in onderling overleg schriftelijk beëindigen. 

Artikel 5. - Kosteloos gebruik 

Het in artikel 1 vermelde perceel wordt gratis ter beschikking gesteld van de gebruiker. 

Artikel 6. - Beheer en onderhoud 

De gebruiker verbindt er zich toe de hondenloopzone in te richten (grondwerken, plaatsen omheining, 

infobord, …).  

De gebruiker dient het perceel te beheren als een goed huisvader en het passende onderhoud te 

verzekeren (maaien gras, ledigen afvalbak,…). 

Artikel 7. - Aansprakelijkheid 

De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor mogelijke voorvallen die rechtstreeks of 

onrechtstreeks het gevolg zijn van een slecht beheer of onderhoud van het perceel. 

De gebruiker is niet aansprakelijk voor de door de honden aan derden of andere honden aangerichte 

schade. 

Artikel 8. - Kosten en registratie 

De gebruiksovereenkomst is van openbaar nut. Eventuele registratiekosten zijn ten laste van de 

gebruiker. De gemeente verbindt er zich toe de gebruiksovereenkomst te laten registreren binnen de 

maand na ondertekening ervan en een kopie van de geregistreerde overeenkomst over te maken aan de 

eigenaar. 

Huidige overeenkomst werd opgemaakt te Schoten op ……..in 3 originele exemplaren. 

Het 1ste exemplaar is bestemd voor Go! Atheneum Schoten. 

Het 2de exemplaar is bestemd voor het gemeentebestuur. 

Het 3de exemplaar is bestemd voor de FOD Financiën - Registratiekantoor Antwerpen 2. 
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33. MONDELINGE VRAGEN 

Raadslid Peter Arnauw vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De raad, 

Gelet op artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in de 

gemeenteraadszitting van 31 januari 2013; 

Gelet op de mogelijkheden voor de raadsleden om, na afhandeling van de openbare agenda van de 

gemeenteraad, mondelinge vragen te stellen over gemeentelijke aangelegenheden; 

Neemt akte: 

van volgende vraag van raadslid Monique Van Den Bogaert: 

In de gebruiksovereenkomst voor het tijdelijk gebruik van St. Cordula kleuterschool van het 

Gelmelenhof staat dat alle kosten voor inrichting ten laste van de school vallen. In de Gazet Van 

Antwerpen in een artikel van Jan Auman lezen we dat de gemeentelijke diensten goed gewerkt hebben 

om de locate in orde te brengen. Is dit vooraf besproken? 

Gelet op het antwoord van schepen Luc Van Gastel: 

Ja, dit is inderdaad vooraf doorgepraat. Het betreft het basiswerk inzake electriciteitswerken zodat de 

school voor de verdere electriciteitsinrichting op haar eigen kosten daar verder de nodige 

werkzaamheden kon verrichten. Iedereen weet dat de electriciteitsleidingen die daar lagen een wirwar 

en een kluwen waren en dus geen goede basis vormden om te starten. Wij hebben enkel 

opruimingswerken gedaan en de basiselectriciteit gelegd. De school heeft nadien al de rest op eigen 

kosten gedaan. 

van volgende vraag van raadslid Walter Brat: 

Ik zou de gevaarlijke verkeerssituatie bij brug 13 willen onder de aandacht brengen omdat ik hierover 

aangesproken ben door verschillende mensen. De voorrangsregeling die daar van toepassing is maakt 

gezien de huidige verskeershinder in Antwerpen en omgeving gevaarlijk. Kan hier iets aan gedaan 

worden. 

Gelet op het antwoord van schepen Erik Block: 

Deze ochtend heb ik een vergadering met de Scheepvaart NV gehad waarbij enkele de agendapunten 

voor de komende vergaderingen werden overlopen. 1 van die punten betreft het bespreken van de 

verkeerssituatie bij elke overgang. We zullen uw opmerking graag meenemen wanneer brug 13 op de 

agenda komt. 

 

 

Zitting geheven te 21.10 uur. 

 

 

wnd gemeentesecretaris, 

 

 

Rony Lejaeghere 

voorzitter gemeenteraad, 

 

 

Gerald Adriaensen 

 


