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Gemeente 
Schoten 

10E VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
26 OKTOBER 2017 

Zitting geopend te 20.00 uur. 

Aanwezig: Gerald Adriaensen, voorzitter gemeenteraad. 

Maarten De Veuster, burgemeester. 

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

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

Rony Lejaeghere, wnd gemeentesecretaris. 
 

Verontschuldigd: Luc Van Gastel, schepen. 

Gianni Peeters, Anneleen De Maeyer, raadsleden. 
 

Vanaf punt 7 vervoegt raadslid Sofie Goffin de vergadering. 

Vanaf punt 16 verlaat raadslid Juan Leysen de vergadering. 

Vanaf punt 18 verlaat raadslid Kurt Vermeiren de vergadering. 

Vanaf punt 21 vervoegt raadslid Kurt Vermeiren de vergadering. 

Vanaf punt 22 vervoegt raadslid Juan Leysen de vergadering. 

Vanaf punt 29 verlaat schepen Iefke Hendrickx de vergadering. 

Vanaf punt 30 verlaat raadslid Nadine Van Mol de vergadering. 

Vanaf punt 31 verlaat raadslid Pieter Gielis de vergadering. 

Vanaf punt 32 verlaat burgemeester Maarten De Veuster de vergadering. 

Vanaf punt 33 vervoegt schepen Iefke Hendrickx de vergadering. 

Vanaf punt 34 vervoegt burgemeester Maarten De Veuster de vergadering. 

Vanaf punt 34 vervoegt raadslid Pieter Gielis de vergadering. 

 

OPENBARE VERGADERING 

1. 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; 

Gelet op het antwoord van schepen Erik Block; 
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Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 

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

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 28 
september 2017. 

 

2. LOKALE POLITIE: MOBILITEITSCYCLUS 2017/05  

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 raadsbesluit d.d. 4 september 2003 houdende vaststelling van het operationeel kader van 
de lokale politie Schoten; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 27 oktober 2011 houdende vaststelling van het CALOG-personeelskader 
van de lokale politie; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 7 september 2017 houdende de mobiliteitscyclus 2017/04; 

Gelet op het verslag van 2 oktober 2017 van Hilde Melis, personeelsconsulente van de politiezone 
Schoten; 

Overwegende dat inzake de 2de 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 27 stemmen ja (eenparig) 

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

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: 

- 3 betrekkingen van inspecteur van politie ELPZ 

- 2 betrekkingen van hoofdinspecteur van politie ELPZ 

- 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie GEDI (gespecialiseerde functie). 

Artikel 2 

Akkoord te gaan om voor de vacant verklaarde betrekkingen het formulier in te vullen zoals bedoeld 
in bijlage 1 bij 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. 

Artikel 6 

De hierboven vermelde voorwaarden cumulatief in te schrijven in de selectiemodaliteiten en de 
anciënniteitsvoorwaarden niet te weerhouden. 

 

3. LOKALE POLITIE: BEGROTINGSWIJZIGING 2017/1  

De raad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
lokale politie, inzonderheid Titel II – De Begroting; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 55 (B.S. 27 december 2016) betreffende de onderrichtingen 
voor het opstellen van de politiebegroting voor 2017 ten behoeve van de politiezones; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 15 december 2016 houdende goedkeuring van de 
politiebegroting – dienstjaar 2017; 
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Overwegende dat om de in bijgaande tabel II opgegeven redenen zekere begrotingsposten (gewone en 
buitengewone begroting) dienen gewijzigd te worden; 

Gelet op artikel 11 van het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie, m.b.t. verslag van de Begrotingscommissie met bijhorend advies; 

Gelet op de bijgevoegde verantwoordings- en toelichtingsnota’s; 

Overwegende dat korpschef dd. Marc Dom aanwezig is bij de bespreking van dit agendapunt, in 
toepassing van artikel 29bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, zoals gewijzigd; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door korpschef dd. Marc Dom; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 

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

Artikel 1 

De diverse artikelen der voorgestelde begrotingswijziging 2017/1 van de politiezone Schoten worden 
aangenomen. 

Artikel 2 

De gewone en buitengewone politiebegroting 2017 wordt overeenkomstig de toelichtingen der tabel II 
gewijzigd en de nieuwe uitkomst van de begroting 2017 wordt vastgesteld zoals opgenomen in tabel I. 

 

4. AANKOOP BUREELSTOELEN POLITIEGEBOUW - GOEDKEURIN G 
LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE  

De raad, 

Gelet op artikel 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 (artikel 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, 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; 
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “aankoop bureelstoelen politiegebouw” een 
toelichtingsnota werd opgesteld door de aankoopdienst - administratie; 

Overwegende dat deze leveringen kunnen gebeuren via een raamovereenkomst die de Federale 
Opdrachtencentrale (FOR) sloot op basis van het bestek met nummer FORCMS-MM-071 perceel 1, 
met de firma Kinnarps nv, Heide 15 te 1780 Wemmel; 

Overwegende dat de raamovereenkomst geldt tot 31 maart 2019; 

Overwegende dat de bestelling rechtstreeks bij de toegewezen leverancier dient te gebeuren, zijnde 
Kinnarps nv, KBO nr. 0450 808 092, Heide 15 te 1780 Wemmel; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 7.433,70 excl. btw of € 8.994,78 
incl. 21 % btw; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden via budgetwijziging, in het 
budget van 2017, op budgetcode 330/741-51 van de buitengewone politiebegroting; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 

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

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de raamovereenkomst met nr. FORCMS-MM-071- perceel 1 en de 
raming voor de opdracht “aankoop bureelstoelen politiegebouw”. De raming bedraagt € 7.433,70 excl. 
btw of € 8.994,78 incl. 21 % btw. 

Artikel 2 

Het politiecollege wordt verzocht de opdracht “aankoop bureelstoelen politiegebouw” te gunnen aan 
Kinnarps nv, KBO nr. 0450 808 092, Heide 15 te 1780 Wemmel. 

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in de budgetwijziging van het budget van 2017, op 
budgetcode 330/741-51 van de buitengewone politiebegroting. 

 

5. BIJZONDER POLITIEREGLEMENT HALLOWEENMARKT  

De raad, 

Gelet op het Bijzonder Politiereglement tot organisatie van de Halloweenmarkt, met daarin onder 
artikel 4 de bepalingen die de Halloweenmarktzone omschrijven; 

Gelet op het collegebesluit van 3 oktober 2017 waarbij goedkeuring verleend wordt om de 
Halloweenmarktzone uit te breiden, in de Churchilllaan, tot aan de Kuipersstraat; 

Overwegende dat het aangewezen is om de omschrijving van de Halloweenmarktzone in het Bijzonder 
Politiereglement, in functie van het verlenen van de domeinconcessie aan de organisatoren, aan te 
passen; 

Gelet op het voorstel van de dienst Integrale Veiligheid om die aanpassing op te nemen in het 
Bijzonder Politiereglement tot organisatie van de Halloweenmarkt; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 
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Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 

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

Artikel 1 

Goedkeuring te verlenen aan het voorstel van de dienst Integrale Veiligheid om de omschrijving van 
de Halloweenmarktzone in het Bijzonder Politiereglement tot organisatie van de Halloweenmarkt, in 
functie van het verlenen van de domeinconcessie aan de organisatoren, aan te passen als volgt: 

- Marktplein 

- Churchilllaan, vanaf de Kuipersstraat tot en met het marktplein 

- Paalstraat, vanaf het marktplein tot aan de Rodeborgstraat 

- Theofiel Van Cauwenberghslei, vanaf de Paalstraat tot aan de Kruispadstraat. 

Artikel 2 

Deze wijziging geldt per onmiddellijk en zal later in de gecoördineerde versie van het Algemeen 
Politiereglement Schoten worden opgenomen. 

 

6. WIJZIGING MEERJARENPLAN 14-19/12 EN BUDGET 2017/2 

De raad, 

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

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

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

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

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

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

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

Gelet op de Omzendbrief BB2016/2 betreffende de aanpassing van de Meerjarenplannen 2014-2019 
en de Budgetten 2017; 

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

Gelet op het besluit d.d. 15 december 2016 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 
wijziging nummer 10 van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op het besluit d.d. 1 juni 2017 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de wijziging 
nummer 11 van het Meerjarenplan 2014-2019; 
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Gelet op voorliggend voorstel van wijziging nummer 12 van het Meerjarenplan 2014-2019; 

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

Gelet op het besluit d.d. 15 december 2016 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het 
Budget 2017; 

Gelet op het besluit d.d. 1 juni 2017 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 
Budgetwijziging 2017/1; 

Gelet op het voorliggende ontwerp van Budgetwijziging 2017/2; 

Gelet op de toelichtingsnota d.d. 11 oktober 2017 zoals opgesteld door Ilse Marchand, financieel 
coördinator, bij de wijziging Meerjarenplanning 2014-2019/12 en de Budgetwijziging 2017/2; 

Gelet op de aktename van de wijziging nummer 12 van het Meerjarenplan 2014-2019 en de 
Budgetwijziging 2017/2 door het college van burgemeester en schepenen op 10 oktober 2017; 

Gelet op het akkoord van de leden van het managementteam op 11 oktober 2017; 

Gelet op de bijkomende toelichting door schepen Paul Valkeniers; 

Er zijn geen substantiële veranderingen. Er is een wijziging gekomen in de begroting van het AGBS 
en daarnaast is er een vermindering van de gemeentelijke dotatie voor ongeveer 500.000 euro omdat 
we er helaas niet in slagen ons korps te bemannen. Dit laatste is dus geen gewilde situatie. Daarnaast 
zijn er nog wat kleinere wijzigingen zoals bijvoorbeeld het budget voor huisvuil ophaalwagens. Ook 
werd de responsabiliseringsbijdrage met 40.000 euro in mindering bijgesteld om ze op 200.000 euro te 
brengen. Deze bijdrage zal oplopen tot 700.000 euro naar 2020. We beschikken niet over schattingen 
van de impact nadien maar hopen daar eindelijk gegevens over te krijgen die we dan in de begroting 
2018 kunnen verwerken. Tenslotte zijn er ook een aantal kleine aanpassingen. 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Ghislaine Peleman: 

Onze tussenkomst zal kort zijn. Eerlijk gezegd uit standpunt van een oppositie met slecht karakter – 
wat wij niet zijn – is voorliggende budgetwijziging nogal saai. Want niets wijst op naderend onheil, 
lijken die uit kasten vallen, financiële misrekeningen met enorme negatieve gevolgen. Niets van dit 
alles. Over het gevoerde beleid kunnen we het soms eens, soms oneens zijn, maar dat de gemeentelijke 
financiën ook na deze budgetwijziging positief ogen valt moeilijk te ontkennen.  

De wijzigingen zijn zeer beperkt tegenover het geheel en grotendeels te wijten aan interne 
verrekeningen met het Autonoom Gemeentebedrijf in plus en min. Belangrijk vinden we wel de 
vermindering van de bijdrage in de werkingskosten van de politiezone met 470.000 euro. Toch zo’n 
10%. Heeft dat te maken met moeilijke aanwerving en onderbezetting van het kader? 

Deze laatste budgetwijziging 2017 zou het uiteindelijk resultaat voor dit boekjaar moeten benaderen. 
Maar dat kunnen wij slechts beoordelen bij het voorleggen van de rekening 2017. 

Gelieve onze onthouding bij voorliggende punten te noteren. 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 

De begroting bevat geen structurele wijziging en daarom gaan we ze niet goedkeuren. Er hadden 
andere opties genomen kunnen worden zoals het volstorten van de pensioenbijdrage. 

Gelet op volgend antwoord van schepen Paul Valkeniers: 

Dank aan Ghislaine voor het compliment. 

Gelet op volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

Ook dank voor het compliment. Voor alle duidelijkheid: een besparing op de politie is niet de 
bedoeling, integendeel, ik doe een oproep aan allen die interesse zouden hebben om zich kandidaat te 
stellen. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 
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Besluit: met 20 stemmen ja, tegen 2 stemmen neen, 5 onthoudingen 

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

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren stemmen neen. 

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

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de wijziging nummer 12 van het Meerjarenplan 2014-2019. 

Artikel 2 

Goedkeuring te hechten aan de Budgetwijziging 2017/2. 

 

7. OCMW - AANPASSING 2017/1 MEERJARENPLAN 2014-2020 

Raadslid Sofie Goffin vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
van 19 december 2008, inzonderheid artikelen 147 e.v. en artikel 270 § 1; 

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

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

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

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

Gelet op de Omzendbrief BB2016/2 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en 
de budgetten 2017; 

Gelet op het besluit d.d. 19 december 2013 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het 
Meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Schoten; 

Gelet op de besluiten d.d. 18 december 2014, 26 maart 2015, 29 oktober 2015, 17 december 2015 en 
15 december 2016 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de wijzigingen van het 
Meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Schoten; 

Gelet op de voorliggende aanpassing 2017/1 van het Meerjarenplan 2014-2020 van het OCMW 
Schoten; 

Gelet op het besluit d.d. 26 september 2017 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
gunstig advies inzake de voorgenomen aanpassing 2017/1 van het Meerjarenplan 2014-2020; 

Gelet op het besluit d.d. 4 oktober 2017 van de raad voor maatschappelijk welzijn houdende 
goedkeuring van de aanpassing 2017/1 van het Meerjarenplan 2014-2020 van het OCMW Schoten; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door Catharina Van Osta, OCMW-voorzitter; 
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Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op het antwoord van OCMW-voorzitter Catharina Van Osta; 

Besluit: met 23 stemmen ja, tegen 2 stemmen neen, 3 onthoudingen 

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

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren stemmen neen. 

Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué onthouden zich. 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de aanpassing 2017/1 van het Meerjarenplan 2014-2020 van het OCMW 
Schoten, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 4 oktober 2017. 

Artikel 2 

Akkoord te gaan om een afschrift van deze beslissing over te maken aan het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn en aan de provinciegouverneur. 

 

8. OCMW - BUDGETWIJZIGING 2017/1  

De raad, 

Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
van 19 december 2008, inzonderheid artikelen 149 e.v. en artikel 270, § 1; 

Gelet op het besluit van 9 november 2016 van de raad voor maatschappelijk welzijn van het plaatselijk 
OCMW houdende goedkeuring van het Budget 2017; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2016 houdende aktename van het Budget 2017 
van het OCMW Schoten; 

Gelet op voorliggende Budgetwijziging 2017/1 van het OCMW Schoten, goedgekeurd door de raad 
voor maatschappelijk welzijn op 4 oktober 2017;  

Overwegende dat deze budgetwijziging past binnen het meerjarenplan en binnen de grenzen blijft van 
de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in het goedgekeurde Meerjarenplan 2014-2020;  

Gelet op het besluit d.d. 26 september 2017 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
gunstig advies inzake de voorgenomen Budgetwijziging 2017/1 van het OCMW van Schoten; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door Catharina Van Osta, OCMW-voorzitter; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Neemt akte: 

van de Budgetwijziging 2017/1 van het OCMW van Schoten. 

 

9. AGBS - MEERJARENPLAN 2014-2019 WIJZIGING 7 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en later wijzigingen, inzonderheid Titel VII, 
Hoofdstuk II, Afdeling II – Het Autonoom Gemeentebedrijf; 
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Gelet op artikel 243 van het voormelde Gemeentedecreet betreffende het opstellen van een 
meerjarenplan en een budget; 

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

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 betreffende de vaststelling van de modellen en de 
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van 
de gemeenten en latere wijzigingen; 

Gelet op de Omzendbrief BB2013/4 d.d. 22 maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning 
(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Overwegende dat vanaf het financieel boekjaar 2014 de BBC-regelgeving ook van toepassing is op 
alle autonome gemeentebedrijven; 

Gelet op de Omzendbrief BB2017/3 d.d. 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de 
Meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018; 

Gelet op het besluit d.d. 19 december 2013 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het 
Meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten; 

Gelet op het besluit d.d. 18 december 2014 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 
wijziging nummer 1 van het Meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten; 

Gelet op het besluit d.d. 17 december 2015 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 
wijziging nummer 2 van het Meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten; 

Gelet op het besluit d.d. 24 maart 2016 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de wijziging 
nummer 3 van het Meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten; 

Gelet op het besluit d.d. 27 oktober 2016 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 
wijziging nummer 4 van het Meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten; 

Gelet op het besluit d.d. 15 december 2016 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 
wijziging nummer 5 van het Meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten; 

Gelet op het besluit d.d. 1 juni 2017 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de wijziging 
nummer 6 van het Meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten; 

Gelet op artikel 35 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten, vastgesteld in de 
gemeenteraad van 30 mei 2013, betreffende het opstellen van een meerjarenplan en budget; 

Gelet op de voorliggende wijziging 7 aan de meerjarenplanning 2014-2019; 

Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur d.d. 28 september 2017 houdende vaststelling van de 
wijziging 7 van het meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 

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

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan wijziging 7 aan het meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Schoten. 
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10. AGBS - BUDGETWIJZIGING 2017/2 

De raad, 

Gelet op artikel 243 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, betreffende het 
opstellen van een meerjarenplan en een budget; 

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

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 betreffende de vaststelling van de modellen en de 
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van 
de gemeenten en latere wijzigingen; 

Gelet op de Omzendbrief BB2013/4 d.d. 22 maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning 
(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de Omzendbrief BB2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende de uitvoerbaarheid van 
beleidsrapporten na de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de Omzendbrief BB2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van 
de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de Omzendbrief BB2017/3 d.d. 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de 
Meerjarenplannen 2014-2019 en de Budgetten 2018;  

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

Overwegende dat de beleidsnota een beschrijving geeft van de prioritaire doelstellingen die in het 
lopende financiële boekjaar aan bod zullen komen, met de financiële vertaling ervan; dat de 
beleidsnota het beleid verwoordt dat het bestuur zal voeren, met concretisering van de 
beleidsdoelstellingen door actieplannen en acties; 

Gelet op het besluit d.d. 1 juni 2017 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 
budgetwijziging 2017-1; 

Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur d.d. 28 september 2017 houdende de vaststelling van de   
budgetwijziging 2017-2 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 

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

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan de budgetwijziging 2017-2 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten. 

 

11. BRANDWEERZONE RAND - BUDGETWIJZIGING 2017  

De raad, 

Gelet op artikel 42 § 1 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid artikel 68, waaruit 
blijkt dat de gemeentelijke dotatie dient ingeschreven te worden in de uitgaven van elke 
gemeentebegroting; 
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Gelet op de omzendbrief BB 2014 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, ABB, 
Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel waarbij gemeld wordt dat vanaf 1 januari 2015 de 
brandweerzones actief worden;  

Overwegende dat de Hulpverleningszone Rand op 1 januari 2015 van start is gegaan;  

Gelet op de voorliggende budgetwijziging 2017 van de Brandweerzone Rand; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 

We stellen vast dat, wegens nijpende personeelstekorten, het moeilijk aanwerven van personeel met 
het juiste profiel, er opdrachten aan externen worden uitgeschreven. 

Burgemeester, daarom vraagt SPa fractie om in de Zone-Raad het onderzoek te vragen om de 
expertise van Cipal in te roepen voor het financieel luik. 

Ons agendapunt 15 - over intercommunale Cipal - stelt statutenwijzigingen voor en art. 2 zal nu ook 
toelaten om politiezones en hulpverleningszones te helpen. 

Een suggestie waar wij later graag een antwoord op bekomen. Maar ondertussen zoeken ze 
deskundigen financiën om B niveau - A niveau maar ons eerste niveau - het leslokaal in de kazerne 
eerste verdieping blijft wel volgestouwd met ambtenaren die in slechte omstandigheden - teveel 
mensen in kleine ruimte - moeten werken. 

Er staat zelfs in de motivatienota blz 15 vermeld: een zonaal kantoor is ideaal gezien niet gehuisvest in 
de brandweerkazerne  

In het budget is 1.200.000 € voorzien om een gebouw/ruimte - een zonaal kantoor op te richten - maar 
duidelijk nog geen vorderingen of is er nieuws te melden burgemeester? 

Vermits de financiële inhoud van het dossier 2017 van de Zone Rand nu toch meer volledig is 
uitgewerkt, vindt mijn fractie dat de stukken bij de agenda gemeenteraad moeten zitten, zoals die van 
gemeente - politie - AMBS. Voor de raadsleden elektronisch, voor de leden van de raadscommissie 
financiën, zoals afgesproken op papier - 1 per fractie. 

Wilt u dit bespreken op de Zonale Raad nog ergens in 2017, burgemeester? 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

Ik geef u gelijk wat betreft het vertrek uit de gebouwen, er zijn 2 pistes die bekeken worden. De 
suggestie om CIPAL in te schakelen is een goed idee. Wat betreft je vraag om de stukken er bij te 
hebben , we zullen er voor zorgen. 

Gelet op de gevoerde bespreking;  

Neemt akte: 

van de budgetwijziging 2017 van de Brandweerzone Rand. 

 

12. KERKFABRIEK SINT-CORDULA - BUDGETWIJZIGING  

De raad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid artikel 50 aangaande de budgetwijzigingen; 

Overwegende dat budgetwijzigingen van de kerkfabrieken voor 15 september van het lopende jaar bij 
de gemeenteoverheid moeten worden ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de 
kerkfabrieken ressorteren; 

Gelet op het voorstel van budgetwijziging 2017/1 van de kerkfabriek Sint-Cordula; 

Overwegende dat deze budgetwijziging werd goedgekeurd door de kerkraad op 28 juni 2017; 
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Overwegende dat deze budgetwijziging past binnen het goedgekeurde meerjarenplan van de 
kerkfabriek; 

Neemt akte: 

van de budgetwijziging 2017/1 van de kerkfabriek Sint-Cordula. 

 

13. KERKFABRIEK HEILIG HART - WIJZIGING MEERJARENPL AN 

De raad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten; 

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.; 

Gelet inzonderheid op artikel 41 en volgende van het decreet van 7 mei 2004 houdende de verplichting 
voor de kerkraad om binnen de zes maanden na de installatie van de gemeenteraad na de gehele 
vernieuwing van deze raad, een meerjarenplan vast te stellen dat de financiële afspraken bevat tussen 
de kerkfabriek en de gemeente voor een periode van zes jaar, ingaande op 1 januari van het tweede 
jaar dat volgt op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad; 

Overwegende dat de meerjarenplannen en de wijzigingen meerjarenplannen onderworpen zijn aan het 
advies van het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de gemeenteraad; 

Overwegende dat de gemeenteraad zijn besluit verstuurt aan de provinciegouverneur, aan het centraal 
kerkbestuur, aan de kerkfabrieken in kwestie en aan het erkend representatief orgaan; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 houdende goedkeuring van het 
Meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken Sint-Cordula, Heilig Hart, Heilige Familie, Onze-
Lieve-Vrouw Koningin van alle Heiligen en Sint-Filippus; 

Overwegende dat er thans aanleiding is tot wijziging van het Meerjarenplan 2014-2019 van de 
kerkfabriek Heilig Hart; 

Overwegende dat de voorstellen tot wijziging van het Meerjarenplan van de kerkfabrieken Heilig Hart, 
werd ingediend op 7 september 2017; 

Gelet op het gunstig advies d.d. 20 september 2017 van het bisdom Antwerpen aangaande de 
voorliggende wijzigingen en actualisatie van dit Meerjarenplan; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 stemmen ja, tegen 2 stemmen neen 

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

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren stemmen neen. 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan het gewijzigde Meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Heilig Hart. 

Artikel 2 

Akkoord te gaan om dit besluit te versturen naar de provinciegouverneur, naar het centraal 
kerkbestuur, naar de kerkfabriek in kwestie en naar het erkend representatief orgaan. 
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14. KERKFABRIEK HEILIG HART - BUDGETWIJZIGING  

De raad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid artikel 50 aangaande de budgetwijzigingen; 

Overwegende dat budgetwijzigingen van de kerkfabrieken voor 15 september van het lopende jaar bij 
de gemeenteoverheid moeten worden ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de 
kerkfabrieken ressorteren; 

Gelet op het voorstel van budgetwijziging 2017/1 van de kerkfabriek Heilig Hart; 

Overwegende dat deze budgetwijziging werd goedgekeurd door de kerkraad op 7 september 2017; 

Overwegende dat deze budgetwijziging past binnen het goedgekeurde meerjarenplan van de 
kerkfabriek; 

Neemt akte: 

van de budgetwijziging 2017/1 van de kerkfabriek Heilig Hart. 

 

15. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER INTERCOMMUN ALE: CIPAL 
- STATUTENWIJZIGING  

De raad, 

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg 
“Cipal”); 

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

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg 
“DIS”); 

Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005 
(B.S. 17 juni 2016, hierna “het wijzigingsdecreet” genoemd); 

Overwegende dat de statuten van Cipal dienen gewijzigd te worden om deze in overeenstemming te 
brengen met de bepalingen van het wijzigingsdecreet; 

Overwegende dat ook nog een aantal andere wijzigingen in de statuten doorgevoerd worden zoals 
uiteengezet in de toelichtende nota; 

Overwegende dat hiertoe op vrijdag 15 december 2017 om 10.30 uur een buitengewone algemene 
vergadering van Cipal zal plaatsvinden; 

Gelet op de statuten van Cipal, zoals laatst gewijzigd op 13 december 2013, goedgekeurd bij besluit 
van 25 maart 2014  van de Vlaamse Regering; 

Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van Cipal, goedgekeurd door de raad van bestuur van 
Cipal in zitting van 12 september 2017 en per aangetekend schrijven van 13  september 2017 aan de 
gemeente overgemaakt; 

Gelet op de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging; 

Overwegende dat artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering 
die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle 
deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke 
statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectievelijke vertegenwoordigers op de 
algemene vergadering; 
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Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal; 

Gelet op het besluit van 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van Iefke 
Hendrickx als vertegenwoordiger en Joanna Brzozowska als plaatsvervangend vertegenwoordiger van 
de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van Cipal tijdens de lopende legislatuur 
tot 2018; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 

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

Artikel 1 

Na onderzoek van de bekomen documenten en de toelichtende nota bij het ontwerp van 
statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn met betrekking tot de hierna goedgekeurde 
artikelen goed te keuren. 

Artikel 2 

De wijziging van artikel 1 van de statuten goed te keuren. 

Artikel 3 

De wijziging van artikel 2, eerste lid van de statuten goed te keuren. 

Artikel 4 

De wijziging van artikel 4bis, § 2 van de statuten goed te keuren. 

Artikel 5 

De wijziging van artikel 5 van de statuten goed te keuren. 

Artikel 6 

De wijziging van artikel 7 van de statuten goed te keuren. 

Artikel 7 

De wijziging van artikel 9, eerste en tweede lid van de statuten goed te keuren. 

Artikel 8 

De wijziging van artikel 13 van de statuten goed te keuren. 

Artikel 9 

De wijziging van artikel 15 van de statuten goed te keuren. 

Artikel 10 

De wijziging van artikel 16, § 2 van de statuten goed te keuren. 

Artikel 11 

De opheffing van artikel 25bis van de statuten goed te keuren. 

Artikel 12 

De wijziging van artikel 36, § 1 van de statuten goed te keuren. 

Artikel 13 

De invoeging van een nieuw hoofdstuk VI in de statuten goed te keuren. 
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Artikel 14 

De wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed te keuren om deze in overeenstemming te 
brengen met de genomen besluiten. 

Artikel 15 

De vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Cipal van 15 
december 2017 te mandateren om overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen. 

Artikel 16 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 

 

16. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER INTERCOMMUN ALE IKA  

Raadslid Juan Leysen verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180; 

Gelet op de deelname van de gemeente aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
“Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse”, afgekort tot IKA; 

Gelet op de oproep aan de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van IKA die 
bijeengeroepen wordt op 21 december 2017 per aangetekend schrijven van 20 september 2017; 

Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; 

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

Overwegende dat de raad van bestuur van IKA de splitsing van IKA voorstelt, door afsplitsing 
enerzijds naar Iveka en anderzijds naar Zefier cvba; 

Overwegende dat de raad van bestuur van IKA te dien einde een splitsingsvoorstel heeft opgemaakt 
samen met de raden van bestuur van Iveka en Zefier cvba en dat de raad van bestuur van IKA 
daarnaast een bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel heeft opgesteld en dit voorstel en verslag 
aan de gemeente bezorgd zijn naar aanleiding van de oproeping tot de algemene vergadering; 

Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt met betrekking tot 
het splitsingsvoorstel en dit verslag is nagezonden naar de gemeente per aangetekend schrijven van 17 
oktober 2017; 

Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur melding 
maken van bepaalde balanswijzigingen die nodig zijn in het kader van de splitsing (meer bepaald een 
incorporatie van reserves in kapitaal tot volstorting van die aandelen die nog niet volgestort zijn en een 
kapitaalvermindering tot vereffening van de rekeningsector met kengetal 1) en die eveneens aan de 
algemene vergadering worden voorgelegd samen met een statutenwijziging die betrekking heeft op de 
vereffening van de rekeningsector met kengetal 1; 

Overwegende dat de algemene vergadering van IKA op 19 december 2016 heeft besloten om de duur 
van de vereniging te verlengen tot en met 31 december 2034; 
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Overwegende dat als gevolg van deze recente verlengingsbeslissing, de splitsing gepaard dient te gaan 
met een verzoek tot splitsing door ten minste drie vierden van het aantal gemeentelijke deelnemers 
naar analogie met artikel 37 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke 
samenwerking; 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams Decreet houdende de intercommunale 
samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, de gemeenteraad goedkeuring 
dient te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering; dat de gemeenteraad tevens het 
mandaat van de vertegenwoordiger vaststelt; 

Gelet op het besluit van 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van Willy Van 
Camp als vertegenwoordiger en Ilse Stockbroekx als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van IKA tijdens de legislatuur tot 2018; 

Gelet op de toelichting van schepen Paul Valkeniers; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op het antwoord van schepen Paul Valkeniers; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 

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

Artikel 1 

Om een verzoek tot splitsing van de dienstverlenende vereniging IKA te doen naar analogie met 
artikel 37, lid 1 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking. 

Artikel 2 

Om zich, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping en de nazending zijn gevoegd, de 
motieven die hierin vervat zijn eigen te maken en zijn goedkeuring te hechten aan de dagorde en alle 
afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 21 
december 2017, zijnde 

Gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering 

1.  Statutaire benoemingen 

2.  Statutaire mededelingen 

3.  Verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal door incorporatie van reserves 

4.  Inschrijvingen op de kapitaalverhoging 

5.  Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging 

Notariële gedeelte van de BAV 

6.  Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van IKA in Iveka en 
Zefier cvba. 

7.  Incorporatie van reserves in het kapitaal van de rekeningsector van de vereniging met kengetal 4a 
derwijze dat de aandelen van de gemeente Edegem in rekeningsector 4a volledig volgestort zijn. 

8.  Incorporatie van reserves in het kapitaal van de rekeningsector van de vereniging met kengetal 4b 
derwijze dat de aandelen van de gemeente Edegem en de gemeente Schelle in rekeningsector 4b 
volledig volgestort zijn. 
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9.  Wijziging van artikel 7 van de statuten met het oog op de vereffening van de rekeningsector met 
kengetal 1. 

10.  Wijziging van artikel 7 - bis van de statuten met het oog op de vereffening van de rekeningsector 
met kengetal 1. 

11.  Wijziging van artikel 40 van de statuten met het oog op de vereffening van de rekeningsector met 
kengetal 1. 

12.  Vereffening van de algemene rekeningsector van de vereniging met kengetal 1, 
kapitaalvermindering in dat verband en uitkering aan de relevante deelnemers van de vereniging 
ingevolge deze kapitaalvermindering tegen vernietiging van de aandelen met kengetal 1. 

13.  Kennisname van het voornemen tot uittreding van de provincie Antwerpen, vereffening van de 
rekeningsector van de vereniging met kengetal 2, kapitaalvermindering in dat verband en 
uitkering van de waarde van de kapitaalvermindering aan de provincie Antwerpen. 

14.  Kennisname van het verzoek tot splitsing, uitgaande van ten minste drie vierden van de 
gemeentelijke deelnemers van de vereniging, naar analogie met artikel 37 van het decreet 
betreffende de intergemeentelijke samenwerking. 

15.  Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de 
deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Investeringsvereniging voor de 
gemeenten van de Kempen en het Antwerpse, de overnemende opdrachthoudende vereniging 
Intercommunale Vereniging voor de energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse en de 
overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name: 

a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen 
door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende 
opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid. 

b) de volgende bijzondere verslagen: 

(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 
730 van het Wetboek van vennootschappen; 

(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het 
Wetboek van vennootschappen; 

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis 
nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de 
artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken 
verkrijgen. 

16.  In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in 
de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en 
vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene 
vergadering die tot de splitsing besluit. 

17.  Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 
tijdsbepaling. 

18.  Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 
voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de 
bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende 
voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het 
splitsingsvoorstel: 
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a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten 
gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de 
verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Investeringsvereniging voor de gemeenten van de 
Kempen en het Antwerpse: 

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging voor de energiedistributie 
in de Kempen en het Antwerpse, met zetel te Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout 

(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te 
Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel 

b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva 

c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing. 

19.  In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in 
het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag 
van de raad van bestuur. 

20.  Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid 
machtiging aan de raad van bestuur om: 

a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 14 afstand te 
doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het voordeel van de 
vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen 

b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de 
splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 14, vast te stellen 

c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het 
splitsingsvoorstel 

d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de 
geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging, de 
overnemende vereniging en de overnemende vennootschap per 31 december 2017, berekend volgens 
de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, 
dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017 

e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe 
aandelen in de Iveka OV en Zefier cvba te verdelen over de deelnemers van de vereniging, berekend 
volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het 
splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers 

f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking 
van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder vereffening als gevolg 
hiervan, authentiek vast te stellen 

g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig 
kan zijn 

h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin. 

Artikel 3 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IKA van 
21 december 2017 op te dragen het stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 

Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit en 
kennisgeving hiervan te verrichten aan IKA. 
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17. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER INTERCOMMUN ALE IVEKA  

De raad, 

Overwegende dat de gemeente voor de activiteit distributiebeheer elektriciteit en/of gas deelneemt aan 
de opdrachthoudende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de 
Kempen en het Antwerpse; 

Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 21 september 2017 werd opgeroepen om 
deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iveka die op 21 december 
2017 zal plaatshebben in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee; 

Gelet op de documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 19 september 
2017; 

Overwegende dat daarin verwezen wordt naar het dossier dat de dienstverlenende vereniging IKA aan 
de gemeenteraad heeft overgemaakt in het kader van haar algemene vergadering die zij in december 
e.k. organiseert; 

Overwegende dat de bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging IKA, van de 
opdrachthoudende vereniging Iveka en van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier cvba te kennen 
hebben gegeven te willen overgaan tot een algehele splitsing van de activa en passiva van IKA waarbij 
Iveka en Zefier elk een gedeelte van de activiteiten van IKA overnemen;  

Overwegende dat deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige 
Vlaamse financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze verenigingen beter te 
laten aansluiten bij de huidige organisatie van de energiemarkt en de Vlaamse intergemeentelijke 
structuren te rationaliseren; dat dit er concreet toe leidt dat de productiebelangen in ondernemingen 
actief in milieuvriendelijke energieopwekking, aangehouden door IKA en de andere 
financieringsverenigingen, afgesplitst worden naar Zefier cvba, terwijl de belangen in de 
transportnetbeheerders ingekanteld worden in Iveka, wat IKA betreft, en in de andere zuster-
distributienetbeheerders (DNB’s), wat de andere financieringsverenigingen betreft;  

Overwegende dat de belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de 
Strategische participaties Publi-T en Publigas die worden overgenomen door de 
distributienetbeheerders, waaronder Iveka; dat samen met deze activa de distributienetbeheerders 
eveneens de eventuele betrokken leningen overnemen; 

Overwegende dat ook de bestaande leningen die in opdracht van de gemeenten/steden zijn aangegaan 
vóór 1 januari 2018 met het oog op de verwerving van aandelen in de distributienetbeheerder (Ae en 
Ag) en van het realiseren van investeringen van gemeenten/steden zelf worden ondergebracht bij 
Iveka, samen met de zogeheten “gouden aandelen” in Telenet Group Holding nv; 

Overwegende dat Iveka alle rechten en plichten verkrijgt zoals beschreven in de overeenkomsten, 
waarbij IKA partij is en die met voormelde vermogensbestanddelen verband houden;  

Overwegende dat binnen Iveka afzonderlijke rekeningsectoren met individuele rekeningstaten 
gecreëerd worden teneinde het afzonderlijke beheer van de ingevolge de splitsing ingebrachte 
vermogensbestanddelen mogelijk te maken; dat zo de bestaande rechten en plichten van de deelnemers 
ook na de splitsing gerespecteerd blijven; dat er wordt voorzien in een voorkeurrecht bij 2 toekomstige 
kapitaalverhogingen van de rekeningsectoren die op de ingevolge de splitsing ingebrachte 
vermogensbestanddelen betrekking hebben; 

Overwegende dat ingevolge de voorgestelde splitsing de gemeente/stad aandelen Iveka en Zefier 
bekomt in overeenstemming met de proportionele rechten ten aanzien van het resultaat van de 
deelnemingen die ingebracht worden; dat de wijze van toekenning van de nieuwe aandelen wordt 
toegelicht en verantwoord in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur en 
gebaseerd is op de rechten van de deelnemers op de strategische participaties die voor rekening van de 
deelnemers gefinancierd werden; 
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Overwegende dat het voorstel eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich meebrengt die ervoor 
zorgen dat de bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw verkregen 
vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden; dat de voornaamste statutenwijzigingen zijn:  

-  de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het beheer van 
strategische participaties, waaronder het verwerven en/of het financieren ervan, en bijkomend: het 
verzorgen en opvolgen van financieringen die door de voormalige financieringsvereniging IKA 
vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving 
van aandelen distributienetbeheer Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn 
in hun budget, het beheer van de Gouden aandelen (Telenet) en de daaraan verbonden rechten  

-  de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de strategische participaties, de 
rekeningsectoren en de gouden aandelen 

-  de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas 

-  de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de creatie van aandelen 
Ate per gemeente/stad 

-  het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit beheer van strategische 
participaties 

-  de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake financiering die vanuit de 
financieringsvereniging worden overgenomen en de machtiging door de gemeenten/steden 
verleend om voormelde financiële lasten, beheerskosten en tekorten te laten verrekenen op de aan 
de gemeente/stad toekomende dividenden 

-  een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen 

-  een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene vergadering in het kader 
van beslissingen die verband houden met het distributienetbeheer van elektriciteit en gas, in die zin 
dat de deelnemers nooit meer stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij hebben in functie van hun 
aandelenbezit in het kader van het distributienetbeheer. Met betrekking tot de nieuw ingebrachte 
vermogensbestanddelen wordt echter gestemd in functie van de aandelen Apt en Apg 

-  de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren 

-  de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate overeenkomstig de 
participaties binnen de verschillende soorten aandelen 

-  bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van een deelnemer 
worden in het kader van de subactiviteit beheer van strategische participaties en de overgenomen 
financieringen de bestaande statutaire bepalingen van de financieringsvereniging overgenomen; 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van 6 juli 2001 de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de 
agendapunten van de algemene vergadering en op expliciete wijze aan de voorgestelde splitsing door 
overneming en aan de voorgestelde statutenwijzigingen; 

Overwegende dat de gemeenteraad tevens het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van Walter Brat 
als vertegenwoordiger en Willy Van Camp als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente 
om deel te nemen aan de algemene vergadering van Iveka tijdens de lopende legislatuur tot 2018; 

Gelet op de gevoerde bespreking;  

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 

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

Artikel 1  

Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting 
van de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 21 december 2017:  

1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van 
deel IKA in Iveka  

1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van IKA in Iveka  

1.2. Kennisname van het verzoek tot toetreding van de gemeenten Boechout en Nijlen en goedkeuring 
van deze toetredingen onder opschortende voorwaarde van verwezenlijking van de voorgenomen 
splitsing.  

1.3. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de 
deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging IKA, de overnemende opdrachthoudende 
vereniging Iveka en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met 
name:  

a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen 
door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende 
opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid.  

b. de volgende bijzondere verslagen:  

(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 
730 van het Wetboek van vennootschappen  

(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het 
Wetboek van vennootschappen  

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis 
nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de 
artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken 
verkrijgen.  

1.4. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in 
de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap 
tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de 
splitsing besluit.  

1.5. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 
tijdsbepaling.  

1.6. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 
voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij 
de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden 
bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:  

a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten 
gevolge van ontbinding zonder vereffening van het gehele vermogen, zowel de rechten als de 
verplichtingen van de dienstverlenende vereniging IKA:  

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, met zetel te Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout  
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(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te 
Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel  

b. Beschrijving van de over te nemen activa en passiva  

c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing  

d. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van het kapitaal ingevolge 
splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van de statuten om dit in overeenstemming te 
brengen met de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal 

e. Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, wijziging van het doel door 
toevoeging van volgende activiteiten:  

(i) het beheer, verwerven en of financieren van strategische participaties in Publigas en Publi-T  

(ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige 
financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog 
op de verwerving van aandelen Ae en Ag van de verkrijgende vereniging en/of het realiseren van 
investeringen die voorzien zijn in hun budget en (iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet, en 
kennisneming in dit verband van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag van 
de commissaris met betrekking tot de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 in het kader van 
artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen 

f. Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 en 37bis van 
de statuten ten einde onder meer de werking van de vereniging in overeenstemming te brengen met de 
ingevolge de splitsing verkregen vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van 
statutenwijziging gevoegd bij de agenda.  

1.7. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de subactiviteit 
strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de 
voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten 
met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die 
voorzien zijn in hun budget inclusief het beheer van de gouden aandelen en de daaraan verbonden 
rechten.  

1.8. Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen waarvan participaties 
overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de splitsing, in het bijzonder de 
ondernemingen Publi-T en Publigas.  

1.9. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in 
het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van 
de raad van bestuur.  

1.10. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing en statutenwijziging, met 
inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de punten 
g., h. en i., om:  

a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.5. afstand te doen, voor zover 
bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk 
is afstand te doen van deze opschortende voorwaarden 

b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de 
splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.5., vast te stellen 

c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het 
splitsingsvoorstel 
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d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de 
geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging en de 
overnemende vereniging per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het 
splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de 
cijfers per 31 december 2017 

e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe 
aandelen in de vereniging te verdelen over de deelnemers van de te splitsen vereniging, berekend 
volgens de principes vastgelegd in het 5 splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het 
splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers 

f. het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in boekhoudkundige 
continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen 

g. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking 
van de splitsing van de te splitsen vereniging en de daaruit vloeiende kapitaalverhoging van de 
overnemende vereniging, authentiek vast te stellen 

h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig 
kan zijn 

i. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin.  

2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2018 
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2018.  

3. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de subactiviteit warmte. 
4. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van Iveka aan 
Eandis System Operator cvba.  

5. Statutaire benoemingen 

6. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2 

Goedkeuring te hechten aan  

a. het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging Iveka van een deel 
van de dienstverlenende vereniging IKA, waarbij op 1 januari 2018 alle betrokken activa en passiva en 
alle rechten en plichten, boekhoudkundig overgedragen worden aan Iveka, mits toekenning aan de 
deelnemende gemeenten van Iveka van aandelen Apt voor de deelnemingen in Publi-T, aandelen Apg 
voor de deelnemingen in Publigas en aandelen Ate voor de deelneming in de ‘Gouden aandelen’ van 
Telenet Group Holding nv, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort  

b. de inbreng door de gemeente/stad van de activiteit beheer van Strategische participaties bij de 
opdrachthoudende vereniging Iveka 

c. de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Iveka, onder de 
opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de voorgenomen splitsing van IKA. 

Artikel 3 

Goedkeuring te hechten aan de aanvaarding van de toetreding van de gemeenten Boechout en Nijlen 
tot de opdrachthoudende vereniging Iveka in het kader van de subactiviteit kabelnetwerkparticipaties 
(beheer van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv), onder opschortende voorwaarde van 
de verwezenlijking van de voorgenomen splitsing van IKA. 
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Artikel 4 

De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 21 december 2017, op te dragen 
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing. 

Artikel 5 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen 
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter 
attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be. 

 

18. ALGEMENE VERGADERING CULTUURCENTRUM SCHOTEN VZW  

Raadslid Kurt Vermeiren verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op het besluit d.d. 26 september 2013 van de gemeenteraad houdende de omvorming van de vzw 
Cultuurcentrum tot een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm; 

Gelet op het besluit d.d. 17 januari 2014 van Vlaams minister Geert Bourgeois houdende goedkeuring 
van het besluit van de gemeenteraad waarbij de vzw Cultuurcentrum Schoten wordt omgevormd tot 
een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm; 

Gelet op de statuten van de vzw Cultuurcentrum Schoten, inzonderheid titel III De Algemene 
Vergadering; 

Overwegende dat de leden ieder jaar ten minste tweemaal worden bijeengeroepen in een gewone 
algemene vergadering; 

Gelet op volgende agenda voor de algemene vergadering van 21 november 2017 van de vzw 
Cultuurcentrum Schoten: 

1. Verwelkoming door waarnemend voorzitter Ignace Sysmans 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering (d.d. 18.04.2017) 

3. Ontslag en benoemingen bestuursleden 

4. Budget 2018 

5. Varia; 

Overwegende dat de gemeenteraad zich dient uit te spreken over de agendapunten van de algemene 
vergadering; 

Overwegende dat de vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering beschikken 
over de meerderheid van de stemmen en dat zij dienen te handelen overeenkomstig de instructies van 
de gemeenteraad; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig) 

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Ghislaine Peleman, Jacky Van den 
Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter 
Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter 
Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 
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Artikel 1 

Akte te nemen van de uitnodiging voor de algemene vergadering van de EVA-vzw Cultuurcentrum 
Schoten op 21 november 2017 met volgende agendapunten: 

1. Verwelkoming door waarnemend voorzitter Ignace Sysmans 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering (d.d. 18.04.2017) 

3. Ontslag en benoemingen bestuursleden 

4. Budget 2018 

5. Varia. 

Artikel 2 

Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de vzw 
Cultuurcentrum Schoten. 

Artikel 3 

De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van de 
vzw Cultuurcentrum Schoten op 21 november 2017 op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in deze gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.  

 

19. WIJZIGINGEN RECHTSPOSITIEREGELING  

De raad, 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 houdende de vaststelling van de 
Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel en alle volgende wijzigingen; 

Gelet op de voorgestelde wijzigingen in de Rechtspositieregeling; 

Overwegende dat deze wijzigingen aanpassingen van bepaalde artikels en hoofdstukken van de 
Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel vereisen; 

Overwegende dat ook Bijlage VIII van de Rechtspositieregeling dient te worden aangepast; 

Gelet op het collegebesluit van 8 augustus 2017 houdende akkoord met de voorgestelde wijzigingen 
aan de Rechtspositieregeling en Bijlage van het gemeentepersoneel; 

Gelet op het gunstig advies van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 7 september 2017; 

Gelet op het verslag van de vergadering van 11 september 2017 van het syndicaal 
onderhandelingscomité en de daarin gemaakte opmerkingen en voorgestelde wijzigingen; 

Gelet op het protocol 12/2017 van het syndicaal onderhandelingscomité van 11 september 2017; 

Gelet op het verslag van de vergadering van 18 september 2017 van het managementteam van de 
gemeente; 

Gelet op het collegebesluit van 26 september 2017 houdende akkoord met de gemaakte opmerkingen 
van de vakbonden en voorgestelde wijzigingen; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig) 

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

Artikel 1 

Akkoord te gaan om volgende aanpassingen te doen aan de Rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel: 

 

Titel VII - Hoofdstuk V - Afdeling II - De vergoedi ng voor reiskosten 

- Artikel 225. - schrapping van de zin "Hierbij wordt de kortste afstand in rekening gebracht." 

- Artikel 228. - wijziging van het kilometerbedrag in § 1 van 0,20 euro naar 0,15 euro. "Het 
personeelslid dat voor dienstreizen van de eigen fiets gebruik maakt, ontvangt een vergoeding per 
kilometer die gelijk is aan 0,15 euro, zoals bepaald in artikel 156 van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 7 december 2007. 

- Artikel 228 - wijziging in § 2 van het indexmechanisme als volgt "De bedragen van de 
kilometervergoeding worden jaarlijks op 1 juli automatisch aangepast aan de evolutie van de 
afgevlakte gezondheidsindex". 

 

Titel VIII. Verloven en afwezigheden  

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen te wijzigen als volgt:  

- Artikel 241.- administratieve toestanden 

§ 1. Het statutaire personeelslid bevindt zich -geheel of gedeeltelijk- in een van de volgende 
administratieve toestanden: 

1° dienstactiviteit 

2° non-activiteit 

3° disponibiliteit 

§ 2. Het contractuele personeelslid bevindt zich geheel of gedeeltelijk in een van de volgende 
administratieve toestanden: 

1° dienstactiviteit 

2° non-activiteit. 

- Artikel 242. - dienstactiviteit 

Een personeelslid is in dienstactiviteit wanneer het  

• bij verlof of afwezigheid het recht op salaris behoudt 

• afwezig is ten gevolge van de toepassing van een schorsing als tuchtstraf, of ten gevolge van 
een preventieve schorsing zoals bedoeld in artikel 131 tot en met 136 van het Gemeentedecreet 
(zie bijlage XI: de tuchtregeling). 

• afwezig is in geval van overmacht.  

Het personeelslid mag om uitleg verzocht worden over de aard en de omstandigheden van de 
overmacht. Het personeelslid mag de overmacht aantonen met alle gebruikelijke rechtsmiddelen, 
zoals documenten, attesten en eventueel getuigenverklaringen. 

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de overmacht na voorlegging van alle 
bewijsstukken. 

De periode van deelname aan een georganiseerde werkonderbreking (staking) wordt gelijkgesteld 
met dienstactiviteit, behalve voor wat het recht op salaris betreft. 
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- Artikel 243. - non-activiteit 

Een personeelslid is in non-activiteit wanneer het  

• bij verlof of afwezigheid geen recht heeft op salaris tenzij anders bepaald door wet, decreet of 
besluit 

• zonder toestemming of zonder geldige reden afwezig is. 

- Artikel 244. - disponibiliteit 

Een statutair personeelslid kan in disponibiliteit gesteld worden wegens ziekte of invaliditeit zoals 
bepaald in artikels 291 t.e.m. 295. 

- Artikel 245. 

Alle verloven worden toegekend door de rechtstreeks leidinggevende, onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris. 

Hoofdstuk II. De jaarlijkse vakantiedagen 

- Artikel 247. (...) schrapping van de laatste paragraaf: "Periodes van disponibiliteit wegens 
ambtsopheffing worden in het jaar van de weder indiensttreding gelijkgesteld met periodes met recht 
op salaris. Het aantal vakantiedagen wordt niet verminderd". 

Hoofdstuk IV. Moederschapsverlof en opvangverlof te wijzigen als volgt: 

- Artikel 251. - moederschapsverlof en gewaarborgd inkomen 

§ 1. Het moederschapsverlof (bevallingsverlof) wordt toegekend aan het contractueel aangestelde 
personeelslid volgens de Arbeidswet van 16 maart 1971 en met toepassing van de 
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en van de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 

§ 2. Het moederschapsverlof (bevallingsverlof) wordt toegekend aan het vast aangestelde 
statutaire personeelslid volgens de Arbeidswet van 16 maart 1971 en in overeenstemming met 
artikel 180 en 181 van het Rechtspositiebesluit Gemeente- en Provinciepersoneel van 7 december 
2007. 

- Artikel 251bis. - modaliteiten 

Voor de modaliteiten en praktische toepassing van het moederschapsverlof gelden de bepalingen 
opgenomen in het arbeidsreglement en haar bijlage: Brochure ‘Baby op komst’. 

- Artikel 252. - omzetting moederschapsverlof 

§ 1. Het contractueel aangestelde personeelslid heeft recht op de omzetting van het 
moederschapsverlof in vaderschapsverlof (ook voor meemoeder) bij overlijden of hospitalisatie 
van de moeder, in toepassing van het koninklijk besluit van 17 oktober 1994 en de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994. 

§ 2. Het statutaire personeelslid heeft recht op de omzetting van het moederschapsverlof in 
vaderschapsverlof (ook voor meemoeder) bij overlijden of hospitalisatie van de moeder, in 
toepassing van artikel 182 van het Rechtspositiebesluit Gemeente- en Provinciepersoneel van 7 
december 2007. 

§ 3. Voor de modaliteiten en praktische toepassing van de omzetting van het moederschapsverlof 
gelden de bepalingen opgenomen in het arbeidsreglement en haar bijlage: Brochure ‘Baby op 
komst’. 

- Artikel 253. - opvangverlof van een minderjarig kind met het oog op adoptie of pleegvoogdij 

§ 1. Het contractueel aangestelde personeelslid heeft recht op opvangverlof in toepassing van 
artikel 30ter van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 (uitkering ziekenfonds, indien in 
regel). 
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§ 2. Het statutaire personeelslid heeft recht op opvangverlof in toepassing van artikel 183 van het 
Rechtspositiebesluit Gemeente- en Provinciepersoneel van 7 december 2007. 

§ 3. Voor de modaliteiten en praktische toepassing van de omzetting van het moederschapsverlof 
gelden de bepalingen opgenomen in het arbeidsreglement en haar bijlage: Brochure ‘Baby op 
komst’. 

- Artikel 253.bis - specifieke bepalingen over het adoptieverlof 

§ 1. De uitoefening van het recht op adoptieverlof neemt echter steeds een einde op het moment 
waarop het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt tijdens de opname van het verlof. 

§ 2. Het adoptieverlof moet opgenomen worden in een aaneengesloten periode. 

De uitoefening van het recht op adoptieverlof moet een aanvang nemen binnen twee maanden die 
volgen op de inschrijving van het kind als lid van het gezin van de werknemer. 

§ 3. De werknemer dient de secretaris ten minste één maand voor de opname van het verlof 
hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. In die brief moet hij de begin- en einddatum van het 
adoptieverlof vermelden. Als de secretaris zelf recht heeft op adoptieverlof, beslist het college. 

§ 4. De werknemer moet uiterlijk op het ogenblik waarop het adoptieverlof ingaat aan de 
secretaris (of aan het college indien de secretaris zelf adoptieverlof vraagt) de nodige documenten 
bezorgen die de adoptie staven. De werknemer zal hiertoe het inschrijvingsbewijs in de 
bevolkings- of vreemdelingenregisters moeten kunnen voorleggen, alsook de documenten die 
aantonen dat met betrekking tot het kind een adoptieprocedure gevoerd is. 

Hoofdstuk V. Het ziekteverlof  Verlof wegens arbeidsongeschiktheid te wijzigen als volgt: 

Afdeling I. Algemene bepalingen 

- Artikel 254. - definitie 

§ 1. Met de term ‘verlof wegens arbeidsongeschiktheid’ in deze Rechtspositieregeling wordt 
zowel de gerechtvaardigde afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid van het contractueel 
personeelslid bedoeld, als het zogenaamde ‘ziekteverlof’ van het statutair personeelslid zoals 
bepaald in de artikelen 257 tot en met 260 van deze Rechtspositieregeling. 

§ 2. Verlof wegens arbeidsongeschiktheid wordt toegestaan voor de duur van de afwezigheid naar 
aanleiding van: 

1° een afwezigheid wegens ziekte of ongeval 

2° een arbeidsongeval 

3° een ongeval op de weg naar en van het werk 

4° een ongeval van gemeen recht, veroorzaakt door de schuld van een derde 

5° een beroepsziekte 

6° de vrijstelling van arbeid van het zwangere personeelslid of het personeelslid dat borstvoeding 
geeft en die werkt in een risico-omgeving en bij wijze van beschermingsmaatregel niet mag 
komen werken 

7° de dagen afwezigheid wegens ziekte die zich voordoen binnen zes weken voor de werkelijke 
bevallingsdatum. Bij de geboorte van een meerling wordt die periode verlengd tot acht weken. 

- Artikel 255. - verschil tussen statutair en contractueel personeel 

§ 1. Statutaire personeelsleden die afwezig zijn wegens ziekte of wegens arbeidsongeschiktheid 
een ongeval krijgen ziekteverlof zoals bepaald in de artikelen 257 tot en met 260 van deze 
Rechtspositieregeling 
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§ 2. Contractuele personeelsleden hebben bij afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid recht op 
een schorsing van hun arbeidsovereenkomst op basis van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 
juli 1978. 

- Artikel 256. - ziektemelding en ziektecontrole 

§ 1. Voor de modaliteiten en procedure inzake ziektemelding en –controle gelden de bepalingen 
opgenomen in het Arbeidsreglement en haar Bijlage VI brochure "Wat te doen in geval van ziekte 
– Richtlijnen voor het personeel"  

§ 2. Indien geen melding gebeurt, dan kan het personeelslid als ongerechtvaardigd afwezig 
beschouwd worden. Wordt het personeelslid als ongerechtvaardigd afwezig beschouwd, dan kan 
het recht op loon ontzegd worden voor de dagen dat het personeelslid als ongerechtvaardigd 
afwezig beschouwd wordt. Dit kan voor de dag(en) dat de melding niet tijdig gebeurde. 

§ 3. Het personeelslid met ziekteverlof staat onder het toezicht van het geneeskundig 
controleorgaan dat wordt aangeduid door de werkgever. 

Afdeling II. Verlof wegens arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd inkomen contractueel aangesteld 
personeelslid te wijzigen als volgt: 

- Artikel 256bis. 

Het contractueel aangestelde personeelslid krijgt verlof wegens arbeidsongeschiktheid ten 
gevolge van een ziekte of ongeval, met uitsluiting van het arbeidsongeval en de beroepsziekte, 
volgens de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.  

Een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid wordt, eventueel na een periode van gewaarborgd 
loon in toepassing van de Arbeidsovereenkomstenwet, aan het contractueel personeelslid 
toegekend met toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 

Afdeling III. Ziektekrediet en gewaarborgd inkomen voor het statutaire personeelslid te wijzigen als 
volgt: 

- Artikel 257. - toekenning ziektekrediet 

§ 1. Het statutaire personeelslid dat geen recht heeft op uitkeringen in het kader van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, heeft recht op ziekteverlof volgens een stelsel van ziektekredietdagen. 
Voor opgenomen ziektekredietdagen wordt het gewone salaris betaald. 

De ziektekredietdagen worden toegekend in de vorm van een krediet van eenentwintig werkdagen 
per jaar volledige dienstactiviteit. 

Bij indiensttreding wordt aan een statutair personeelslid onmiddellijk een krediet van drieënzestig 
dagen toegestaan. Aanvullende ziektekredietdagen worden nadien toegestaan voor het vierde en 
de daaropvolgende jaren die recht geven op ziektekrediet.  

§ 2. Periodes van disponibiliteit wegens ziekte komen eveneens in aanmerking voor de 
vaststelling van het jaarlijkse aantal ziektekredietdagen.  

§ 3. Ziektekredietdagen, opgebouwd als statutair, bij een of meerdere vorige publieke 
werkgevers, worden eveneens in rekening gebracht. De berekening gebeurt op dezelfde wijze als 
voor de periodes in dienst van het bestuur, en met aftrek van de bij de vorige publieke 
werkgever(s) opgenomen ziektedagen.  

§ 4. Volgende afwezigheden tellen niet mee voor de opbouw van ziektekredietdagen: 

• afwezigheid wegens een van de federale thematische verloven van loopbaanonderbreking of 
Vlaams zorgkrediet in toepassing van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale 
bepalingen 

• afwezigheid wegens vrijwillige vierdagenweek of halftijdse uittreding in toepassing van de 
Wet op de herverdeling van de arbeid in de openbare sector van 10 april 1995 
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• afwezigheid wegens onbetaald verlof tenzij het minder dan een maand of deeltijds onbetaald 
verlof betreft 

• periodes van non-activiteit. 

- Artikel 257bis - aanrekening van ziektekrediet 

§ 1. De dagen afwezigheid, opgesomd in artikel 254, § 2, 1° worden voor statutaire medewerkers 
aangerekend op het beschikbare ziektekrediet, vermeld in artikel 257. 

Voor een personeelslid met een onregelmatige of deeltijdse werktijdregeling wordt de 
afwezigheid wegens ziekte pro rata berekend.  

Bij het opnemen van ziektekrediet wordt in dit geval het aantal uren aangerekend volgens de 
onregelmatige of deeltijdse werktijdregeling die voor het personeelslid voorzien was op de dagen 
die het afwezig was wegens ziekte.   

§ 2. De dagen afwezigheid, opgesomd in artikel 254, § 2, 2° tot 7°,  worden voor statutaire 
medewerkers niet aangerekend op het beschikbare ziektekrediet, vermeld in artikel 257, behalve  

• voor de toepassing van artikel 258, voor wat de afwezigheden, vermeld onder Art. 254 § 2 2° 
tot en met 5°, betreft. 

• in de gevallen waarin de afwezigheid door de oorzaken, vermeld in Art. 254 § 2, 2° tot en met 
5°, te wijten is aan een verantwoordelijke derde partij. In dat geval ontvangt het statutaire 
personeelslid het salaris alleen als voorschot, dat nadien verrekend wordt op de door de derde 
verschuldigde vergoeding en dat op de derde te verhalen is. 

Om het salaris als voorschot te kunnen verkrijgen, moet het personeelslid zijn bestuur in alle 
rechten, vorderingen en rechtsmiddelen laten treden die de getroffene kan doen gelden tegen de 
persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval, tot het bedrag van het salaris. 

- Artikel 258. - doorsturen naar Medex 

Zodra de aanstellende overheid heeft vastgesteld dat een statutair personeelslid zijn ziektekrediet 
heeft opgebruikt, en als het betrokken personeelslid nog altijd ziek is, kan het bestuur het 
personeelslid doorverwijzen naar de federale medische dienst Medex, met het oog op een 
eventuele vervroegde pensionering om gezondheidsredenen (of andere maatregelen). 

- Artikel 259. 

Het statutaire personeelslid dat tijdens een opdracht bij een buitenlandse regering, een buitenlands 
openbaar bestuur of een internationale instelling op pensioen werd gesteld wegens invaliditeit en 
een pensioenuitkering van die overheid of die instelling ontvangt, kan voor het ziektekrediet, 
vermeld in artikel 257 is opgebruikt, definitief ongeschikt worden verklaard. 

- Artikel 260. - deeltijdse werkhervatting 

§ 1. Een statutair personeelslid dat na een afwezigheid wegens ziekte of ongeval van gemeen 
recht door de arbeidsgeneesheer geschikt wordt geacht om zijn functie weer op te nemen met 
deeltijdse prestaties, kan toestemming krijgen van het college van burgemeester en schepenen om 
zijn functie opnieuw op te nemen met een deeltijds uurrooster van ten minste de helft van een 
voltijds uurrooster als hierdoor het dienstbelang niet in het gedrang komt. De toestemming wordt 
verleend voor een periode van ten hoogste drie maanden. 

Onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde wijze als bij het toestaan van de eerste periode van 
deeltijdse prestaties wegens ziekte, kan de periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte 
meermaals worden verlengd met een periode van telkens ten hoogste drie maanden.  

§ 2. De afwezigheid van het statutaire personeelslid tijdens een periode van deeltijdse prestaties 
wegens ziekte wordt, gedurende de eerste drie maanden van deeltijdse prestaties, beschouwd als 
verlof en gelijkgesteld met dienstactiviteit. De afwezigheid wordt niet aangerekend op het aantal 
nog beschikbare ziektekredietdagen. 
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De afwezigheid van het statutaire personeelslid tijdens een periode van deeltijdse prestaties 
wegens ziekte wordt na het verstrijken van de eerste drie maanden van deeltijdse prestaties, 
beschouwd als ziekteverlof. De afwezigheid wordt dan pro rata aangerekend op het aantal nog 
beschikbare ziektekredietdagen. 

- Artikel 261. - wordt geschrapt. De inhoud van dit artikel is verplaatst naar Art. 254. en 257bis 

- Artikels 262 tot en met 290 worden geschrapt en toegevoegd aan het arbeidsreglement. 
(ziekteprocedure) 

 

Hoofdstuk VI. De disponibiliteit  te wijzigen als volgt: 

Afdeling II. De disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit 

- Artikel 294. 

§ 2. De disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit houdt op telkens als de toestand van ziekte of 
invaliditeit ophoudt te bestaan, of als het betrokken statutaire personeelslid, al dan niet (tijdelijk) 
vervroegd, op pensioen wordt gesteld. 

- Artikel 295.  

§ 2. Het bedrag van dat wachtgeld mag echter in geen geval minder bedragen dan het pensioen dat de 
betrokkene verkregen zou hebben bij vervroegde pensionering op dezelfde dag waarop de toestand van 
disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit ingaat.  

Afdeling III. De disponibiliteit wegens ambtsopheffing   

- Artikel 296 wordt opgeheven 

- Artikel 297. wordt vervangen door 

Wanneer een ambt definitief wordt opgeheven, zal het bestuur zorgen voor een gepaste functie. 

 

Hoofdstuk XIV. De dienstvrijstellingen 

- Artikel 347 tweede lid, "Het bepalen van de afwezige tijd die nodig is voor de bloedgift gebeurt 
conform artikel 269 van de Rechtspositieregeling" wijzigt in "Het bepalen van de afwezige tijd die 
nodig is voor de bloedgift gebeurt zoals bepaald in het arbeidsreglement, Bijlage VI 'Wat te doen bij 
ziekte', punt 5 inzake medisch onderzoek of behandeling tijdens de diensturen." 

- Schrapping van Artikel 349: "Het personeelslid krijgt dienstvrijstelling voor de duur van een bezoek 
aan een ziekenhuis tijdens de werkuren voor een uitermate dringende medische behandeling of 
onderzoek dat niet buiten de diensturen kan plaatshebben overeenkomstig artikel 269 van de 
Rechtspositieregeling." door wijziging van het arbeidsreglement, Bijlage VI 'Wat te doen bij ziekte', 
punt 5 inzake medisch onderzoek of behandeling tijdens de diensturen. 

Artikel 2 

In Bijlage VIII "Overzicht van de verloven en afwezigheden, de administratieve toestand en geldelijke 
en administratieve gevolgen" worden de bepalingen inzake disponibiliteit wegens ambtsopheffing 
geschrapt. 

Artikel 3 

Dit besluit in het kader van het algemeen toezicht over te maken aan de toezichthoudende overheid. 
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20. WIJZIGINGEN ARBEIDSREGLEMENT  

De raad, 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2009 houdende de vaststelling van het 
Arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten van 24 juni 
2010, 29 maart 2012, 27 juni 2013, 30 juni 2014, 26 maart 2015, 17 december 2015, 24 maart 2016, 
15 december 2016 en 30 maart 2017; 

Gelet op het collegebesluit van 8 augustus 2017 houdende wijziging rechtspositieregeling en 
arbeidsreglement, inzonderheid voor wat betreft het arbeidsreglement: 

-  Artikel 31 in Hoofdstuk 7: Verloven en afwezigheden, Afdeling 6: Ziekte en afwezigheid 

-  Bijlage VI: Brochure ‘Wat te doen in geval van ziekte – Richtlijnen voor het personeel’ te 
wijzigen door toevoeging van de bepalingen inzake besmettelijke ziekte, controle door een 
controlearts, toevoegingen inzake arbeidsongeval, toevoegingen inzake Terug komen werken 
met halve dagen en wijziging inzake 'Aanvraag doktersbezoek tijdens de diensturen' 

-  Toevoeging van Bijlage XII: Brochure 'Baby op komst - een informatieve brochure voor 
toekomstige ouders; 

Gelet op de brief van 25 juli 2017 van Igean in verband met de aanstelling van een 
vertrouwenspersoon en zijn eerdere melding dat de organisatie niet meer kan instaan voor een 
preventieadviseur psychosociale aspecten; 

Overwegende dat hierdoor in het arbeidsreglement de toevoeging van de vertrouwenspersoon via 
Igean en de aanstelling van Mensura als externe psychosociale preventieadviseur dient opgenomen. 
Dit geeft wijzigingen in hoofdstuk XV. Inlichtingen van het arbeidsreglement;  

Gelet op de bespreking in van het syndicaal onderhandelingscomité van 11 september 2017; 

Gelet op het protocol 12/2017; 

Gelet op de bespreking en het gunstig advies van managementteam van 18 september 2017; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 

Wat te doen in geval van ziekte punt 8 - bij besmettelijke ziekte 

Ik vindt het zeer straf dat deze 3 alinea in de tekst worden voorgesteld - het betreft een toevoeging: een 
nieuwe tekst! 

Het personeelslid dat een besmettelijke ziekte heeft of samenwoont met iemand met een besmettelijke 
ziekte of iemand in het huisgezin heeft met een besmettelijke ziekte (vb. kind) meldt dit aan de 
personeelsdienst die de arbeidsgeneesheer contacteert. 

Een voorbeeld:  personeelslid zelf heeft t.b.c.  
 de huisgenoot - partner - heeft schurft 
 het kind heeft pokken. 

 Het personeelslid moet dit melden aan de personeelsdienst. 

Ten eerste: zeker voor het personeelslid een moeilijke, emotionele opdracht, met angsten tot gevolg. 

Ten tweede: totaal fout en onwettelijk - al deze ziekten behoren bij de medische privecy - wettelijk 
vastgelegd. 

Het personeelslid meldt alleen - per telefoon of mail: ik ben arbeidsongeschikt en papieren volgen. Dat 
is alles wat uw personeelsdienst en uw chef moet weten. 

Het lid komt niet werken - waarom en om welke ziekte is medisch geheim. 
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Het is de huisarts of dokter specialist die de diagnose stelde, die het vertrouwelijk getuigschrift invuld 
- toekleefd en verstuurd naar de arbeidsgeneesheer 

De behandelende dokter zal ook en heeft de plicht om de Provinciale geneeskundige dienst te melden 
welke ziekte zijn patient heeft en een totale procedure wordt opgestart 
 - afzonderen of niet 
 - gezinsleden onderzoeken, testen, afzonderen 
 - opname in ziekenhuis - sanatorium 
 - verbod woning te verlaten 
  enz... 

Voorstel vervanging eerste alinea 

Een personeelslid telefoneert of mailt naar de personeelsdienst en rechtstreekse chef dat zij 
arbeidsongeschikt is 

Het vertrouwelijk getuigschrift wordt ingevuld door de behandelende huisarts die de diagnose stelde 
en verstuurd naar de arbeidsgeneesheer. Bij deze besmettelijke ziekten stelt de behandelende arts het 
aantal ziektedagen voor. 

Bij de opsomming van deze besmettelijke ziekten moet H.I.V. toegevoegd worden. 

Gelet op volgende tussenkomst van schepen Paul Valkeniers: 

Er zit achter deze wijziging geen politiek verhaal of intentie, dit zijn ambtelijke punten. Indien er 
twijfels zijn over de juridische correctheid zullen we het punt intrekken, bij onze diensten bevragen en 
op nieuw voorleggen met de nodige toelichting of correcties. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig) 

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

Enig artikel  

Akkoord te gaan om het punt in te trekken, te bekijken met de diensten en met verdere toelichting of 
correctie terug voor te brengen. 

 

21. AANPASSING DIENSTREGLEMENT  

Raadslid Kurt Vermeiren vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012, inzonderheid artikel 9, 4° dat stelt de 
uitlening van materialen zo laagdrempelig mogelijk te maken; 

Overwegende dat een aangepast retributiereglement dient vastgesteld te worden; 

Gelet op het vigerende dienstreglement voor de gemeentelijke bibliotheek; 

Gelet op de retributiereglementen van de bibliotheken in de buurgemeenten en het feit dat het 
wenselijk is deze op elkaar af te stemmen; 
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Gelet op het advies van 17 september 2013 van de beheerraad van de bibliotheek betreffende de 
aanpassing van de retributies van de bibliotheek na de terugkeer naar de Braembibliotheek in 2014; 

Gelet op de hernieuwde adviezen van de beheerraad van 14 februari 2017 en 5 september 2017 
betreffende de aanpassingen aan het dienstreglement; 

Gelet op het collegebesluit betreffende de leen-, lid- en boetegelden van 3 oktober 2017; 

Gelet op de toelating van 6 december 2016 van het college van burgemeester en schepenen om de 
openingsuren van de hoofdbibliotheek op proef aan te passen als volgt: de bibliotheek extra te openen 
op woensdag van 10.00 tot 13.00 uur en te sluiten op vrijdag vanaf 17.00 uur; 

Gelet op de positieve evaluatie van deze proefperiode; 

Gelet op het advies van de beheerraad van 5 september 2017 tot het bestendigen van deze 
openingsuren; 

Gelet op het collegebesluit van 3 oktober 2017 betreffende het bestendigen van deze openingsuren; 

Overwegende dat de hoofdbibliotheek terugkeert naar de Braembibliotheek die volledig gerenoveerd 
en heringericht werd; 

Overwegende dat de Braembibliotheek uitgerust wordt met een zelfscanbalie; 

Overwegende dat zowel de Braembibliotheek als het filiaal Deuzeld uitgerust worden met een 
inleverbus; 

Gelet op het akkoord van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 oktober 2017 met 
deze aanpassingen; 

Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

We vinden het een goeie zaak dat het college heeft beslist geen lidgeld te vragen. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 

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

Enig artikel 

Akkoord te gaan met het aangepaste dienstreglement van de openbare bibliotheek. 

 

22. RETRIBUTIEREGLEMENT GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK  

Raadslid Juan Leysen vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012, inzonderheid artikel 9, 4° dat stelt de 
uitlening van materialen zo laagdrempelig mogelijk te maken; 

Overwegende dat een retributiereglement dient vastgesteld te worden tot regeling van het gebruik van 
internet in de gemeentelijke bibliotheek, alsook wat betreft de financiële regeling bij het uitlenen van 
boeken, compactdiscs, cd-roms, taalcursussen en dvd’s; 
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Overwegende dat er via het interbibliothecair leenverkeer (IBL) ook titels kunnen aangevraagd 
worden aan bibliotheken en dat hieraan uiteraard ook een kost verbonden is; 

Gelet op het voorzien van een automaat voor warme dranken vanaf 1 november 2017; 

Gelet op de doorlopende verkoop van afgevoerde materialen vanaf 1 november 2017; 

Gelet op het vigerende dienstreglement voor de gemeentelijke bibliotheek; 

Overwegende dat een gelijk leen- en boetegeld voor alle materialen wenselijk is; 

Gelet op de adviezen van de beheerraad van 14 februari 2017 betreffende de aanpassingen aan de 
retributie; 

Gelet op het akkoord van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 oktober 2017 met 
deze aanpassing; 

Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 

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

Artikel 1 

Akkoord te gaan om het besluit d.d. 30 juni 2016 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het 
retributiereglement op de gemeentelijke bibliotheek, in te trekken op datum van 1 november 2017. 

Artikel 2 

Met ingang van 1 november 2017 en voor een periode eindigend op 31 december 2019, wordt een 
retributie geheven op uitleningen, op het gebruik van internet en op de afgifte van afschriften uit 
bestuursdocumenten in de gemeentelijke bibliotheek, alsook op de verkoop van dranken en afgevoerd 
materiaal. 

Artikel 3 

De retributie is verschuldigd door de persoon die van de uitleendienst gebruik maakt of door de 
persoon die internet gebruikt. Ze wordt vastgesteld als volgt: 

a)  voor boeken en tijdschriften, voor strips, voor compactdiscs, voor taalcursussen, voor 
luisterboeken, voor vertelplaten, voor cd-rom’s, voor dvd’s, voor het Kamishibai-theater en voor 
Daisy-boeken: 

uitlening voor een periode van 4 weken: gratis 

tijdige verlenging voor eenzelfde periode: gratis 

tarief bij het overschrijden van deze perioden: 0,50 euro per uitlening en per begonnen week 
achterstand 

b)  voor gebruik internet: 

gebruik internetcomputer: gratis 

per afgedrukte pagina A4 zwart/wit: 0,15 euro 

per afgedrukte pagina A4 in kleur: 0,30 euro. 

Voor het zenden van een herinnering bij het overschrijden van de termijnen zullen de toepasselijke 
verzendings- en/of telefoonkosten aangerekend worden. 
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Artikel 4 

a)  Tarief voor de afgifte van afschriften van en uit bestuursdocumenten: 

zwart/wit: 

0,05 euro per gekopieerd blad, maximum A4 formaat, recto, zwart/wit 

0,10 euro per gekopieerd blad, maximum A4 formaat, recto/verso, zwart/wit 

0,10 euro per gekopieerd blad, maximum A3 formaat, recto, zwart/wit 

0,20 euro per gekopieerd blad, maximum A3 formaat, recto/verso, zwart/wit 

0,25 euro per gekopieerd blad, elk formaat groter dan A3, recto, zwart/wit 

0,30 euro per gekopieerd blad, elk formaat groter dan A3, recto/verso, zwart/wit 

kleur: 

0,30 euro per gekopieerd blad, maximum A4-formaat, recto 

0,60 euro per gekopieerd blad, maximum A4-formaat, recto/verso 

0,60 euro per gekopieerd blad, maximum A3-formaat, recto 

1,20 euro per gekopieerd blad, maximum A3-formaat, recto/verso 

b)  Tarief voor de gewone aflevering van een kopie, anders dan een bestuursdocument: 

zwart/wit: 

0,15 euro per gekopieerd blad, maximum A4-formaat, recto 

0,30 euro per gekopieerd blad, maximum A4-formaat, recto/verso 

0,30 euro per gekopieerd blad, maximum A3-formaat, recto 

0,60 euro per gekopieerd blad, maximum A3-formaat, recto/verso 

kleur: 

0,30 euro per gekopieerd blad, maximum A4-formaat, recto 

0,60 euro per gekopieerd blad, maximum A4-formaat, recto/verso 

0,60 euro per gekopieerd blad, maximum A3-formaat, recto 

1,20 euro per gekopieerd blad, maximum A3-formaat, recto/verso. 

Artikel 5 

Voor reservatie van lokaal uitgeleende werken, wordt een retributie aangerekend van 1,00 euro per 
gereserveerde titel. 

Artikel 6 

Voor reservatie van werken uit een andere bibliotheek via het interbibliothecair leenverkeer (IBL), 
wordt een retributie aangerekend van 3,00 euro per gereserveerde titel. 

Artikel 7 

Tarief voor het gebruik van een warme drank: 

1,00 euro per warme drank. 
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Artikel 8 

Tarieven voor aankoop van afgevoerde materialen: 

0,75 euro per boek - 5 boeken voor 3,00 euro 

0,15 euro per tijdschrift - 5 tijdschriften voor 0,60 euro 

1,25 euro per cd/dvd/luisterboek - 5 stuks voor 5,00 euro 

Artikel 9 

De huur van een Daisy-speler is gratis, er wordt wel een waarborg gevraagd van 50,00 euro. 

Artikel 10 

De ontlener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken. 

Bij verlies of totale beschadiging moet hij/zij de kostprijs van het werk vergoeden, desgevallend 
verhoogd met de bindkosten, het plastificeren en dergelijke. Voor werken die niet meer verkrijgbaar 
zijn, wordt bovendien een voor elk geval door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. 
Eventueel teruggevonden bibliotheekmaterialen worden niet teruggenomen en/of terugbetaald. Bij 
gedeeltelijke beschadiging van een werk bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de 
schadevergoeding. Deze houdt alleszins minimaal de gebeurlijke herstellingskosten in. 

Artikel 11 

Elke vorm van schade aan zowel hard- als software bij het gebruik van internet zal dienen vergoed te 
worden door de betrokken gebruiker. De regeling hiervan gebeurt op dezelfde wijze zoals bepaald in 
artikel 6. 

Artikel 12 

Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt gratis een ontlenerskaart. 

Voor elke vervanging hiervan wordt 5,00 euro per kaart aangerekend. 

Artikel 13 

Aan personen die geen vaste woonplaats hebben in België zal bij de inschrijving een waarborgsom 
van 12,50 euro worden aangerekend. Deze waarborg zal bij het beëindigen van het lidmaatschap 
onmiddellijk terugbetaald worden. 

Artikel 14 

De invordering van de retributie gebeurt contant tegen afgifte van een ontvangstbewijs door de 
bevoegde ambtenaar. 

Artikel 15 

Artikel 94 van het Gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen 
met het oog op de inning van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting 
kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. 

Artikel 16 

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 
Gemeentedecreet.  

Artikel 17 

Een afschrift van dit besluit zal overeenkomstig artikel 253 van het Gemeentedecreet verzonden 
worden aan de provinciegouverneur.  
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23. SAMENWERKINGSVERBAND PROJECTVERENIGING SELAB – ORGANISATIE 
WIJK-WERKEN  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

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

Gelet op de toetreding tot de intergemeentelijke projectvereniging Selab, een samenwerkingsverband 
voor samenwerking en overleg in de sociale economie tussen de lokale besturen van Brasschaat, 
Brecht, Kapellen, Kalmthout, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel en de publicatie van de 
statuten in het Belgisch staatsblad op 9 maart 2015. 

Gelet het decreet d.d. 7 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de 
zesde staatshervorming; 

Overwegende dat het PWA-systeem in zijn huidige vorm blijft bestaan tot eind 2017; dat het wijk-
werken vanaf 1 januari 2018 in de plaats treedt van het huidige PWA-systeem;  

Overwegende dat o.a. ook het OCMW mensen zal kunnen toeleiden naar het wijk-werken; dat de 
gemeenten geacht worden een organisator voor te dragen en ook de lijst waarvoor wijk-werken 
mensen zal kunnen inzetten, mee te bepalen; dat de projectvereniging Selab sedert enige tijd de 
evolutie in de regelgeving rond het nieuwe wijk-werken opvolgt;  

Gelet op het infomoment "wijk-werken" georganiseerd door Selab op 28 april 2017 te Schoten waar de 
heer Karel Hubau, voorzitter van het PWA-Platform en mevr. Ann Jughmans, VVSG-stafmedewerker 
een toelichting gaven;  

Overwegende dat het aangewezen is om het wijk-werken binnen de werking van de projectvereniging 
Selab in te bedden; dat de statuten van deze projectvereniging de samenwerking inzake de regierol 
‘sociale economie’ vermelden bij het doel ervan (artikel 4); dat wijk-werken weliswaar in zekere zin 
onder deze noemer kan geplaatst worden, maar het toch aangewezen wordt geacht het ‘wijk-werken’ 
(zoals omschreven in het decreet d.d. 7 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het 
kader van de zesde staatshervorming) uitdrukkelijk op te nemen bij de omschrijving van het doel van 
de vereniging; van de statuten een extra activiteit/actie kan worden vermeld rond de organisatie van 
het wijk-werken ten behoeve van de deelnemende besturen; 

Overwegende dat hiertoe een akkoord vereist is van elk van de deelnemende besturen; dat het 
wenselijk is dat de betrokken gemeente- en OCMW-raden uiterlijk in oktober 2017 de nodige 
goedkeuringsbesluiten nemen, opdat de doorstart naar het wijk-werken vlekkeloos zou kunnen 
verlopen;  

Gelet op het collegebesluit van 12 september 2017 waarin het college opdracht geeft om de statuten 
van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Selab voor te leggen aan de gemeenteraad van 
donderdag 26 oktober 2017; 

Gelet op de tussenkomst van schepen Wouter Rombouts; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van schepen Wouter Rombouts;  

Gelet op de bespreking; 
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Besluit: met 26 stemmen ja, tegen 2 stemmen neen 

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

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren stemmen neen. 

Artikel 1 

De raad gaat ermee akkoord dat de bestaande projectvereniging Selab optreedt als organisator van het 
zogenaamd ‘wijk-werken’. 

Artikel 2 

In de statuten van de projectvereniging Selab wordt wijk-werken, onder artikel 4 doel van de 
projectvereniging, opgenomen: "Het coördineren én organiseren van wijk-werken, een stelsel waarin 
werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tijdelijk werkervaring kunnen opdoen in een 
laagdrempelige werkomgeving dichtbij huis". 

Artikel 3 

Een afschrift van onderhavige beslissing wordt bezorgd aan de projectvereniging Selab, Verhoevenlei 
50, 2930 Brasschaat. 

 

24. HOSPITALISATIEVERZEKERING  

De raad, 

Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat de gemeente voor de hospitalisatieverzekering aangesloten is bij Ethias via de 
collectieve polis van de GSD-V; 

Overwegende dat de huidige overeenkomst tot 31 december 2017 loopt; 

Overwegende dat belangrijke kenmerken van de huidige overeenkomst zijn de keuze voor de 
uitgebreide formule met een franchise van 75,00 euro per patiënt per jaar en een eenvoudig derde-
betalersysteem via de ASSURCARD; 

Gelet op de nieuwe procedure van GSD-V; 

Overwegende dat voor de collectieve hospitalisatieverzekering de GSD-V de federale pensioendienst 
volgt; dat de federale pensioendienst een nieuwe open aanbesteding heeft gevoerd waarbij AG 
Insurance  als beste uit deze procedure kwam met een aantal belangrijke verschillen t.o.v. de huidige 
voorwaarden: 

• lagere tarieven voor de verschillende tariefgroepen (zie tabel 1) 

• een franchise van 130,00 euro per patiënt per jaar 

• andere aangiftemodaliteiten voor het derde-betaler systeem; 

Overwegende dat de andere voorwaarden en dekkingen van AG Insurance gelijkaardig zijn aan de 
huidige polis; dat AG Insurance zich engageert om vanaf 1 januari 2018 de lopende dossiers 
hospitalisatie en zware ziekten, geopend voor 2018 bij Ethias, over te nemen; dat de bepalingen rond 
bestaande aandoeningen gelijklopend zijn met de huidige polis; 
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Overwegende echter dat volgende modaliteiten in het voorstel van AG Insurance als minder gunstig 
gekwalificeerd worden ten opzichte van de huidige regeling: 

• de franchise verhoogt van 75,00 euro naar 130,00 euro per patiënt per jaar 

• het derde-betalersysteem wordt in het aanbod van AG Insurance geactiveerd door een online-
aangifte, bij voorkeur voorafgaand aan de ziekenhuisopname. De aangifte kan indien gewenst 
ook telefonisch gebeuren. Elk dossier wordt individueel gescreend om te kijken of voldaan is 
aan de voorwaarden van de derde-betalerregeling; 

Overwegende dat op dit moment alle personeelsleden en hun nevenverzekerden, evenals alle 
aangesloten gepensioneerde personeelsleden van de gemeente Schoten bij Ethias een ASSURCARD 
hebben waarmee ze de aangifte op een gemakkelijke manier bij het binnenkomen in het ziekenhuis 
kunnen doen; dat het huidige derde-betalersysteem standaard wordt geactiveerd;  

Overwegende dat het ontbreken van een assurcard en de standaard activering van het derde-
betalersysteem in het voorstel van AG Insurance binnen het personeelsbestand een duidelijke 
kwalitatieve ontzorging is van het personeel; 

Overwegende dat de hospitalisatieverzekering een essentieel onderdeel van de arbeidsvoorwaarden 
van het personeel is en dat het enerzijds belangrijk is om in deze materie de continuïteit te waarborgen 
en anderzijds het moeilijk te verantwoorden is ten aanzien van de personeelsleden dat de gemeente 
Schoten instapt in een polis met minder gunstige modaliteiten voor de werknemer en betere premies 
voor de werkgever; 

Overwegende dat de laattijdige berichtgeving (augustus 2017) vanuit GSD-V maakt dat het bovendien 
moeilijk is om nog tijdig (voor het einde van het jaar) een procedure overheidsopdrachten te voeren; 

Gelet op het voorstel van Ethias om op individuele basis een contract af te sluiten met Ethias, met 
volgende aangepaste tarieven: 

Huidig aanbod GSD (Ethias)  Nieuw Aanbod GSD(AG) Nieuw voorstel Ethias 

Franchise pj pp  75 euro   130 euro   100 euro 

0-20 jaar  57,20   50,50    57.20 

21-49 jaar  176,00   155,40    154,00 

50-65 jaar  275,00   242,81    242,00 

65-69 jaar  550,00   485,63    572,00 

70 jaar en ouder  726,00   641,03    737,00 

Gelet op het voorstel om voorlopig de overeenkomst met Ethias te verlengen en een nieuwe 
marktbevraging te organiseren in 2018, samen met het OCMW van Schoten; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 

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

Artikel 1  

Niet in te stappen in het voorstel van GSD-V vanaf 1 januari 2018. 
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Artikel 2 

Een opdracht te geven om spoedig een marktbevraging te organiseren met betrekking tot de 
hospitalisatieverzekering waarbij inschrijvingen beoordeeld moeten kunnen worden op basis van de 
vooropgestelde kwalitatieve principes vanaf 1 januari 2019. 

Artikel 3  

In afwachting van de resultaten van de marktbevraging een kortlopend contract (maximum voor één 
jaar) af te sluiten met Ethias met soepele opzegmogelijkheden. 

Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen te machtigen de overeenkomst aangaande de 
hospitalisatieverzekering voor het jaar 2018 met Ethias af te sluiten. 

 

25. TOEKENNEN ERETITEL  

De raad, 

Gelet op de vraag van 16 augustus 2017 van gemeenteraadslid Monique Van den Bogaert om bij 
definitieve ambtsneerlegging van een statutair of contractueel personeelslid door pensionering, het 
personeelslid te machtigen de eretitel van zijn ambt te dragen, mits te voldoen aan volgende 
voorwaarden: 

- 25 jaar dienstanciënniteit 

- geen evaluatie "onvoldoende" gekregen hebben in laatste 5 jaar 

- geen tuchtstraffen in loopbaan gekregen hebben; 

Overwegende dat er geen regelgeving is voor het toekennen van een eretitel, noch voor het personeel, 
noch voor de decretale graden; dat de wetgever enkel voorziet in een regelgeving voor het toekennen 
van eretitels aan mandatarissen; 

Overwegende dat dit voorstel weer een bijkomende administratieve taak voor de personeelsdienst 
inhoudt; dat het krijgen van deze titel geen financieel voordeel oplevert voor het personeel; 

Gelet op het voorstel om zich voor het toekennen van een eretitel te beperken tot de decretale graden 
en dit op voorstel van het college en / of de gemeenteraad; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 

Zeer verwonderd waren wij over het antwoord van het college op onze vraag tot het toekennen van een 
eretitel bij pensionering van onze personeelsleden - wel onder voorwaarden. 

De voorwaarden werden wel aangenomen. 

Het antwoord bevatte eerst: 

- dat het bijkomend administratief werk aan de personeelsdienst zou meebrengen 

In deze digitale tijd, dacht ik, dat met 1 druk op een knop het persoonlijk dossier van elk personeelslid 
op het scherm komt:  
- datum in dienst - diploma's - wanneer bevorderd - evaluaties - dienstoverplaatsingen - contractueel of 
statutair - tuchtstraffen of geen - datum pensioen. 

Deze gegevens worden ook opgevraagd als voorbereiding voor de spreker voor het afscheidsfeest bij 
pensionering. Dus zeker geen dubbel of extra meerwerk ? 

Een tweede luik van het antwoord: alleen een eretitel toekennen aan de decretale graden: dat zijn 4 
personen  - de biezonder rekenplichtige van gemeente en OCMW 

 - de gemeentesecretaris en OCMW secretaris 
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Dat kunt ge toch niet aanvaarden, collega's raadsleden. 

Jan de schrijnwerker, Piet de loodgieter, Frank de bode, Maria de verpleegster, Louisa de poetsvrouw, 
Frida van bevolkingsdienst, Marcel van de sportdienst 

Een werkman - een bode - een bediende - een toezichter noem maar op ... die heer feilloos een carrière 
van meestal veel meer dan 25 jaar doorlopen heeft, mag bij pensionering deze titel niet krijgen. 

Het houdt zelfs geen eenmalige premie in of een oorkonde voor boven je bed! 

Alleen een titel - bij afscheid - en de zekerheid dat je bij het volgende personeelsfeest genodigd zult 
worden. 

Een samenzijn met je vroegere collega's wat zo onwaarschijnlijk belangrijk is in de perioden na het 
pensioen. 

Mensen die hier dus minimum 25 jaar gewerkt hebben, verdienen deze appreciatie van hun werkgever 
- hier het gemeentebestuur - bij pensionering. 

Maar neen: dit college zou het alleen aan de 2 hoogste graden toekennen. 

Dat kan deze gemeenteraad, dit gemeentebestuur, dit OCMW met zijn vele werknemers met 
schitterende staat van dienst - toch niet aanvaarden en goedkeuren! 

Hopelijk is hierover in elke fractie gepraat en kan het nog in een schorsing in deze gemeenteraad. 

Deze eretitel hoort toe aan arbeider en bediende als hij/zij aan de voorwaarden voldoet en niet alleen 
aan de topfuncties.  

Gelet op het antwoord van de burgemeester Maarten De Veuster: 

We hebben dit punt bekeken naar aanleiding van je vraag en het advies van onze diensten. 

Gelet op het antwoord van Paul Valkeniers; 

Wij zijn hierbij voortgegaan op het voorstel van onze diensten die geen voorstander zijn om die last er 
bij te nemen. Er is echter geen probleem om dit nog eens te herbekijken. 

Gelet op het antwoord van schepen Lieven De Smet: 

De voorgaande coalities waartoe ook uw partij behoorde, hadden ruim de gelegenheid om een 
dergelijke regeling te treffen, vandaar dat het wat vreemd is dat toen hieromtrent geen initiatief 
genomen werd. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 25 stemmen ja, tegen 3 stemmen neen 

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

Wouter Rombouts, Lieven De Smet, Willy Van Camp stemmen neen. 

Enig artikel 

Akkoord te gaan om het punt uit te stellen. 
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26. DEFINITIEVE VASTSTELLING STRAATNAMEN PEERDSBOS  

De raad, 

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en 
pleinen, later gewijzigd; 

Gelet op het raadsbesluit van 28 januari 2016 houdende de voorlopige vaststelling van de straatnaam 
Beekpad voor het pad in het park van Brasschaat langs de Laarse Beek dat zich op Schotens 
grondgebied bevindt; 

Gelet op het raadsbesluit van 27 oktober 2016 houdende de voorlopige vaststelling van de straatnamen 
Zwembadweg en Neteldreef voor paden in het park van Brasschaat die zich op Schotens grondgebied 
bevinden; 

Gelet op het raadsbesluit van 1 juni 2017 houdende de voorlopige vaststelling van de straatnamen 
Molenzicht, Peperbusdreef, Grasdreef, Appeldreef, De Kievit, Mosweg, Franjestaartdreef, 
Bronbeekdreef, Kapitteldreef, Boomkleverdreef en Ijsvogeldreef voor verschillende bospaden op 
Schotens grondgebied in het park van Brasschaat; 

Gelet op het openbaar onderzoek gehouden van 6 juni 2017 tot en met 5 juli 2017 in de procedure tot 
straatnaamgeving van een aantal bospaden op Schotens grondgebied in het gemeentepark van 
Brasschaat; 

Overwegende dat er naar aanleiding van bovenstaand openbaar onderzoek geen enkel bezwaar werd 
ingediend; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 

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

Enig artikel 

De straatnamen Beekpad, Neteldreef, Zwembadweg, Molenzicht, Peperbusdreef, Grasdreef, 
Appeldreef, De Kievit, Mosweg, Franjestaartdreef, Bronbeekdreef, Kapitteldreef, Boomkleverdreef en 
Ijsvogeldreef voor verschillende bospaden op Schotens grondgebied in het gemeentepark van 
Brasschaat, definitief vast te stellen.  

 

27. GOEDKEURING WEGENISTRACÉ JOZEF JENNESSTRAAT TUSSEN 
PAALSTRAAT EN KOPSTRAAT  

De raad, 

Gelet op de vergunningsaanvraag bij de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar ingediend door 
Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar met betrekking tot het uitvoeren van rioleringswerken en 
wegeniswerken langsheen Jozef Jennesstraat (tussen Paalstraat en Kopstraat), alsook voor het 
aansluiten van een lozingspunt op de waterloop Eethuisbeek, met als kadastrale omschrijving (2de afd.) 
sectie C nr. 19c; 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 december 2009; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken 
over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsaanvragen, gewijzigd bij besluit 
van de Vlaamse Regering van 30 maart 2001 en 8 maart 2002. Het openbaar onderzoek is uitgevoerd 
volgens de bepalingen van dit besluit in de periode van 24 juli 2017 tot 22 augustus 2017; 

Gelet op het openbaar onderzoek dat liep van 24 juli 2017 tot 22 augustus 2017 en waarop twee 
bezwaarschriften werden ingediend;  

Gelet op het verslag van de waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar d.d. 23 augustus 
2017; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Vooreerst is het ons onduidelijk waarom dit dossier niet besproken werd op een raadscommissie 
mobiliteit. Hier moest o.a. weer de keuze gemaakt worden tussen woonerf en zone 30 en er is meer 
dan genoeg stof om dit toch op een raadscommissie te bespreken. 

Er werden de nodige bewonersvergaderingen gehouden, waaruit zoals steeds de bezorgdheid naar 
bovenkomt voor het aantal parkeerplaatsen en de schrik voor snel verkeer. 

Je kan het de bewoners dus niet kwalijk nemen dat zij hierdoor meestal opteren voor een zone 30 
terwijl het in deze straat in feite toch aangewezen was om voor een woonerf te gaan. Een uitgang van 
een school en het gebruik van de straat als doorgangsweg om de lichten aan de Eksterdreef te mijden, 
maakt dat dit een logischere keuze had geweest. De bredere voetpaden zijn op zich wel een goede zaak 
maar het ontbreken van fietspaden maakt dat een keuze voor woonerf logischer had geweest. 

Er wordt ook geopteerd om, onder druk van die parkeerplaatsen, het aantal bomen sterk te 
verminderen van 24 naar 14 hetgeen te betreuren valt.  Mits de plantvlakken kleiner te maken volgens 
een systeem om onder de parkeerstrook ruimte voor de wortels te voorzien en te werken met 
doorlaatbare klinkers, ik verwijs hierbij naar mogelijkheden die door onze bomenexpert werden 
aangedragen, hadden we meer bomen kunnen voorzien zonder aan het aantal parkeerplaatsen te raken. 
In ieder geval zouden er aan de schooluitgang zeker nog enkele bomen bij kunnen. 

Vlak in de omgeving ligt een grote parkeerplaats van Colruyt die nu ’s avonds afgesloten is en een 
prima oplossing zou zijn om een stuk parkeerdruk op te vangen. Dit werd ook door een van de 
bewoners in zijn bezwaarschrift als mogelijkheid geadviseerd. Wanneer gaat het college het gesprek 
aan met het warenhuis om een oplossing te zoeken om deze parkeerplaatsen s’ avonds ter beschikking 
te stellen. Dit zou ook interessant zijn voor de nabijgelegen feestzaal. 

Er wordt een terechte keuze gemaakt voor led-verlichting maar dan wel op palen van 8m. In een 
dergelijke straat zou beter gekozen worden voor lagere palen en iets meer palen. 

Wij kunnen dan ook niet akkoord gaan met de hier gekozen oplossing en stellen voor om het dossier te 
herzien en in te vullen als woonerf met het behoud van het aantal bomen en contactopname met 
Colruyt om een oplossing voor de parkeerproblemen te genereren. 

Gelet op het antwoord van schepen Wouter Rombouts: 

Je weet hoe zo'n dossiers tot stand komen. Op de bewoners vergadering hebben we de mogelijkheid 
van een woonerf goed uitgelegd. Toch wilden ze dit niet. Uit respect voor het inspraak proces hebben 
we dan hun voorstel overgenomen.  

Inzake het plaatsen van bomen hebben we waar het kon zoveel mogelijk bomen voorzien. 

Waarom niet in een raadscommissie mobiliteit? Ik heb dit zelf in de varia van de laatste commissie dit 
probleem aangekaart zodat deze kwestie in de toekomst zou kunnen opgelost worden. 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

Ik was zelf op de bewoners vergadering aanwezig. De manier waarop wij het inspraak proces 
aanpakken is fout. We nodigen mensen uit om 20h, s'avonds in de week. Daardoor hoor je de 
jongeren, de gezinnen met kinderen niet. 
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Gelet op het antwoord van schepen Wouter Rombouts: 

Er was 1 persoon die door middel van een bezwaar liet weten dat hij vond dat er meer bomen moesten 
zijn. Voor het parkeren zijn er ook weinig alternatieven. Er zijn nog altijd besprekingen met Colruyt. 

Gelet op het antwoord van Gerald Adriaensen, voorzitter van de gemeenteraad: 

Je hebt altijd de mogelijkheid om de VIRI samen te roepen; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 stemmen ja, tegen 2 stemmen neen 

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

Eric De Swaef, Peter Arnauw stemmen neen. 

Artikel 1 

Het wegentracé goed te keuren n.a.v. het uitvoeren van rioleringswerken en wegeniswerken langsheen 
Jozef Jennesstraat (tussen Paalstraat en Kopstraat), alsook voor het aansluiten van een lozingspunt op 
de waterloop Eethuisbeek. De gemeente Schoten heeft op 21 juni een verzoek tot advisering van de 
gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar ontvangen voor het uitvoeren van rioleringswerken en 
wegeniswerken langsheen Jozef Jennesstraat (tussen Paalstraat en Kopstraat), alsook voor het 
aansluiten van een lozingspunt op de waterloop Eethuisbeek (dossier 2017/202). 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 

 

28. GOEDKEURING WEGENISTRACÉ KRUISPAD 'AAN DE VAART '  

De raad, 

Gelet op de verkavelingsaanvraag, ingediend bij de gemeente Schoten d.d. 23 mei 2017 door 
Mevacom nv, Belcrownlaan 13 a, 2100 Deurne met betrekking tot het verkavelen van het 
binnengebied tussen Zaatstraat, Theofiel Van Cauwenberghslei, Kruispadstraat en Fluitbergstraat met 
als kadastrale omschrijving 2de afdeling sectie C nrs. 113y2, 115 x2, x4, s3 en w4, nr. 116 t2 en s2, nr. 
119 s5, t5 en g7, nr. 120 d, deel van 110 e6 en s5, deel van 116 y2; 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 december 2009; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken 
over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsaanvragen, gewijzigd bij besluit 
van de Vlaamse Regering van 30 maart 2001 en 8 maart 2002. Het openbaar onderzoek is uitgevoerd 
volgens de bepalingen van dit besluit in de periode van 4 januari 2017 tot en met 2 februari 2017; 

Gelet op het openbaar onderzoek dat liep van 3 juli 2017 tot 1 augustus 2017 en waarop dertig 
bezwaarschriften werden ingediend; 

Gelet op artikel 4.2.17 VCRO waaruit blijkt dat: 

 Artikel 4.2.17. (25.04.2014- 22.02.2017) 

§ 1. Een verkavelingsvergunning geldt als stedenbouwkundige vergunning voor wat betreft alle 
in de verkavelingsvergunning opgenomen handelingen die de verkaveling bouwrijp maken, 
zoals in het bijzonder: 
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1° de aanleg van nieuwe verkeerswegen, of de tracéwijziging, verbreding of opheffing daarvan 

2° het wijzigen van het reliëf van de bodem 

3° het ontbossen, onverminderd artikel 90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990 

4° het afbreken van constructies. 

Het eerste lid geldt voor zover de aanvraag voor de verkavelingsvergunning ook voor wat 
betreft de handelingen die het voorwerp uitmaken van de stedenbouwkundige vergunningsplicht 
voldoet aan de vereisten inzake ontvankelijkheid en volledigheid. 

De gelijkstelling met een stedenbouwkundige vergunning geldt niet voor inrichtingen die 
onderworpen zijn aan de milieuvergunningsplicht of de meldingsplicht, vermeld in het decreet 
van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning. 

Gelet op het verslag van de waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar d.d. 12 oktober 
2017; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Als oppositie is onze inbreng in de gemeenteraad in dit dossier beperkt tot de goedkeuring van het 
voorliggende wegentracé. Dit kan echter niet los gezien worden van het totale project waar we toch 
een aantal fundamentele opmerkingen bij hebben. 

Het feit dat er gekozen wordt voor gemixte bewoning kan, zoals de ontwerper liet horen, inderdaad 
zijn effecten hebben op het aantal auto’s, maar toch kunnen we niet anders, gelet op vroegere 
ervaringen, dan hier vrij kritisch over te blijven. Het ontbreken van een aantal nieuwe woonvormen 
zoals cohousing en kangoeroewonen vinden we onbegrijpelijk in dergelijk project. Dat we aan 
“inbreiding” moeten doen is een logische zaak want het is inderdaad niet meer haalbaar om 
Vlaanderen verder te verkavelen in villaperceeltjes en de open ruimte verder te verkwanselen. De 
zogenaamde “Betonstop” mag ons inziens nu dus al starten. op Vlaams niveau is men bezig een 
grondenbank op te richten, waarbij dergelijke inbreidingsprojecten hogere densiteiten mogen halen 
maar waarvoor in het buitengebied dan gronden onbebouwd zullen gelaten worden. We zouden dus 
met dit project willen wachten totdat deze grondenruil mogelijk is gemaakt. 

Voor groen is het positief dat er heel wat fietsstallingen worden voorzien en dat er gedacht is aan een 
goede doorstroming van voetgangers en fietsers. 

Wat betreft de mobiliteitsstudie hebben we zelfs als groenen toch wel wat bedenkingen: deze gaat 
immers uit van zeer voortvarende cijfers. Een oude MOBER-richtlijn wordt gebruikt waardoor er 
gerekend wordt met slechts 2 autoverplaatsingen per dag , we zouden niet liever wensen. Slechts 9 % 
van het bestemmingsverkeer zou in de spits rijden, er wordt immers al uitgegaan van een modal shift 
waar zelfs wij groenen van dromen. Ook een gezinsgrootte van 1,68 aan de kant Zaatstraat is duidelijk 
een onderschatting. Deze drie onderschattingen leiden tot de conclusie dat er een miniem effect zal 
zijn op de omliggende straten. Echter: een IC-verhouding die in de Van Cauwenberghlei naar 0 8 gaat 
lijkt ons dus een onderschatting, en 0,8 wil al zeggen dat daar regelmatig congestie-verschijnselen 
zullen optreden. Ook lijkt het ons op zijn minst dubieus dat er enkel rekening is gehouden met de 
capaciteit van de straten, en niet met de verkeersafwikkeling op de kruispunten van die straten. Nu 
liggen wij als groenen minder wakker van de problemen om met de auto ergens te geraken maar 
gestructureerde files creëren is zeker ook geen goede zaak voor het milieu.  

Betreft het wegentracé hebben we enkele belangrijke opmerkingen: 

De uitgang voor de fietsers aan de Kruispadstraat is wel voorzien van een fietssluis maar de fietsers 
komen hier op een straat met zeer smalle fietspaadjes en zonder de mogelijkheid om veilig over te 
steken. Ook aan de kant van de Cauwenbergslei zijn hiervoor geen voorzieningen voorzien. Aan de 
kant van de vaart heeft men dit wel mee uitgetekend en wij verwachten dan ook dat dit in dit 
wegentracé nu mee uitgetekend wordt.  

  



 GR 26.10.2017 428 

Aan de kant van de vaart is het woonerf verlengd tot aan vaart en liggen er 2 mogelijkheden voor 
waarvan de ene die doorgetrokken is tot aan de vaart ons wel bevalt. Dit wegentracé echter 
goedkeuren zonder zich of dit haalbaar is heeft volgens ons weinig zin omdat het interne wegentracé 
afhankelijk is van goede oplossingen hier. Het woonerf laten uitkomen op een stuk asfalt van 150m 
waar een zone 20km nooit mee kan worden afgedwongen is geen oplossing.   

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

Ook het eerste stuk van de nieuwe wegenis is door onze dienst mobiliteit aangeduid als mee te nemen 
in de zone 20. Dit is echter een recht stuk asfalt van +- 150 m, dit dient in het ontwerp dus aangepast te 
worden omdat de infrastructuur een zone 20 moet afdwingen. 

Op de parkeerplaatsen willen we niet enkel waterdoorlaatbare klinkers, maar klinkers met ruime 
voegen die kunnen ingezaaid worden met voegengroen. 

Naast deze gevraagde aanpassingen aan dit wegentracé, hebben we nog heel wat andere bedenkingen 
die we willen meegeven aan het college voor de nu snel naderende verkavelingsvergunningsaanvraag. 
Dit is immers de laatste keer dat we dit kunnen doen; er is namelijk geen RUP waarin onze 
opmerkingen kunnen meegegeven worden op ruimtelijk vlak, een nadeel van het feit dat we met een 
visienota werken.  

Het project wordt voorgesteld als “wonen in een park”.  In de praktijk zijn het blokken met minimale 
afstanden tussenin, wel oké om door te wandelen, maar niet om te verblijven. Vooral de U-vormige 
blok aan de vaart is te groot, en helemaal niet volgens de visienota. 

De visienota vraagt een ruimtelijk innovatief project, iets wat ik totaal mis. De visienota deed ons 
dromen van een gezellig, stedelijk plein, maar dat is er niet: een speeltuintje aan de ene kant, een wadi 
waarin kan gespeeld worden aan de noordwestkant. Het aantal zichtsassen op de vaart is beperkt tot 1. 
Het is ons nog steeds onduidelijk hoeveel bomen er nu precies gaan ingeplant worden. Als je de foto’s 
gelooft, zijn het er zeer veel en heel grote.   

Specifiek als groene fractie missen we gevelbegroening en de mogelijkheid een energieneutrale wijk te 
ontwikkelen. Dit gaat naar BEN, maar in zo’n project had er meer ambitie op klimaatvlak  gelegd 
kunnen worden.  

We willen, net zoals de GECORO vraagt, een gefaseerde uitvoering om dit project te doen passen in 
onze woonbehoeftestudie. We gaan anders op korte termijn te veel wooneenheden bij creëren 
waardoor er nieuwe bewoners naar Schoten worden getrokken. In de woonbehoeftestudie staat 
expliciet dat de taak van de gemeente is om enkel nieuwe woningen te voorzien voor zijn natuurlijke 
aangroei.  

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué: 

We kunnen ons grotendeels aansluiten bij de eerste spreker op de publiekstribune. Zoals geweten is 
onze fractie gekant tegen de verdere verstedelijking van Schoten en de appartementisering van onze 
dorpskern. Ik verwijs naar onze tussenkomsten op de vorige gemeenteraad, op de recente 
raadscommissie en in de Gecoro. We kunnen onmogelijk de verdere ontwikkeling van dit megalomane 
project goedkeuren. We staan daarbij niet alleen. De Gecoro heeft dit project negatief geadviseerd en 
we verwachten dan ook dat het College van Burgemeester dit advies ter harte neemt en het project 
naar de prullenmand verwijst. Ik zou graag het standpunt kennen van het gemeentebestuur: zult u met 
het advies van de Gecoro rekening houden, ja of neen, of gaat u verder met betonneren en met het 
verder verstikken van het verkeer in ons dorp ? 

Gelet op het antwoord van schepen Erik Block: 

“In de eerste plaats wil ik er op wijzen dat vandaag het wegentracé ter bespreking op deze 
Gemeenteraad voorligt. Het al dan niet goedkeuren van het wegentracé is de bevoegdheid van de 
Gemeenteraad. Het behandelen van de verkavelingsvergunning is de bevoegdheid van het 
Schepencollege. 
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Het College zal uiteraard de verkavelingsaanvraag kritisch bekijken, rekening houdende met de 
ingediende bezwaren tijdens het openbaar onderzoek en het advies van de GECORO. 

We keuren dus vandaag geen verkaveling goed, maar een wegentracé waarbinnen het College nog alle 
mogelijkheden heeft om al dan niet de verkaveling goed te keuren, af te keuren of goed te keuren met 
voorwaarden. 

Doch, je kan natuurlijk alle nieuwe ontwikkelingen negatief en door een donkere bril bekijken, maar 
als ik deze aanvraag van wegentracé bekijk, zie ik toch vooral positieve punten. Zo wordt een terrein 
van meer dan 3ha in het centrum van de gemeente ontsloten voor de wijk en de gehele gemeente. Het 
terrein is decennia lang afgesloten voor de bewoners van Schoten, nu wordt het mee opgenomen in het 
openbaar domein, toegankelijk voor iedereen. Eveneens zie ik een wegtracé dat bijna enkel 
toegankelijk is voor voetgangers en fietsers, autoverkeer is slecht op een zeer klein deel mogelijk. 

Dit wegentracé creëert via trage wegen verbindingen tussen de Zaatstraat, Theofiel Van 
Cauwenberghslei en Kruispadstraat en een groot openbaar gebied met een maximale groeninkadering. 
Op deze manier krijg je eigenlijk een park met woningen midden in het woongebied. Op een unieke 
locatie aan het water. 

Een groen binnengebied waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar plek is voor wandelaars en 
speldende kinderen. 

Dat er aan de aansluitingen van het project op de bestaande openbare wegenis iets zal moeten 
gebeuren om een veilige aansluiting te kunnen maken, lijkt me evident. Maar ik kan me moeilijk 
voorstellen dat in al deze mogelijke woongelegenheden morgen allemaal mensen komen wonen die 
tegelijkertijd op het spitsuur wegrijden of thuiskomen. Er zijn in het project dan ook twee gebouwen 
met assistentiewoningen voorzien en het is juist de meerwaarde van deze inbreiding dat het in het 
centrum is gelegen, dus op voet- en fietsafstand van het winkelcentrum… . Er wordt in het project dan 
ook heel wat ruimte voor kwalitatieve fietsstallingen voorzien. 

De bemerking van GROEN dat dergelijk project mensen van buiten de gemeente aantrekt en dat dit 
volgens de woonbehoeftestudie niet nodig is, begrijp ik niet. Er wonen buiten Schoten ook ex-
Schotenaren die graag terug in de gemeente zouden willen komen wonen, of kinderen van 
Schotenaren. 

Maar het is zelfs van groot belang dat de gemeente jonge gezinnen aantrekt, ook dit staat in het 
woonbeleidsplan, anders dreigt onze gemeente binnen 10 à 15 jaar zeer sterk te vergrijzen, zoals nu 
reeds gebeurt in andere gemeenten ten noorden van Antwerpen, zoals bvb Schilde. Dergelijk 
onevenwicht heeft zijn gevolgen op het vlak van gemeentelijke financiën, samenleving, zorgvraag, … 
enz.. 

Nieuwe projecten steeds op een negatieve manier te blijven zien, zal op middellange termijn zijn 
negatieve gevolgen hebben voor de gemeente. 

En dan spreken we nog niet over “betaalbaar wonen”, want zoals iedereen weet creëert schaarste 
hogere prijzen. “ 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

De vraag inzake zone 20 woonerf is niet beantwoord. 

Gelet op de het antwoord van schepen Erik Block: 

We zullen die vraag bekijken. 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué; 

Wat doe je met het advies van GECORO? En de bezwaren? 

Gelet op het antwoord van schepen Erik Block: 

We zullen dit allemaal meenemen tijdens de behandeling van de verkavelingsvergunning. 
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Besluit: met 21 stemmen ja, tegen 7 stemmen neen 

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

Monique Van den Bogaert, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, 
Piet Bouciqué, Peter Arnauw stemmen neen. 

Artikel 1 

Goedkeuring te verlenen voor het nieuwe wegentracé opgenomen in de verkavelingsaanvraag "Aan de 
Vaart". Op de hoogte te zijn dat, gezien in deze verkavelingsaanvraag reeds alle nodige documenten 
aanwezig zijn voor de uitvoering van deze wegenis, de verkavelingsvergunning ook meteen een 
stedenbouwkundige vergunning betreft voor de wegenis, volgens art. 4.2.17 VCRO. 

Artikel 2 

Goedkeuring te hechten aan de overeenkomst inzake de omgevingswerken zoals af te sluiten tussen 
het gemeentebestuur en de verkavelaar. 

Artikel 3 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het bestuur. 

 

29. WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN OP HET PROJECT KRUIS PAD 'AAN DE 
VAART' - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJ ZE 

Schepen Iefke Hendrickx verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

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

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

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; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Wegen- en rioleringswerken op het project Kruispad 
'Aan de Vaart'” een bestek met nr. GOW/SCHO/08-14 werd opgesteld door Gowaco bvba, Sint 
Gummarusstraat 7, 2520 Emblem (Ranst); 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 894.679,65 excl. btw of  
€ 1.082.562,38 incl. 21 % btw; 

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

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht ten laste valt van de bouwheer, Mevacom nv, 
Belcrownlaan 13 bus D te 2100 Deurne, en dat dit deel wordt geraamd op € 1.082.562,38 incl. btw; 
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Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

Volgens mij ontbreekt er de aansluiting op de riolering aan de Zaatstraat van de twee blokken aan die 
kant. 

Gelet op het antwoord van schepen Wouter Rombouts; 

We gaan dit nakijken. 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 

Als lastvoorwaarde wordt weerhouden dat de werken tussen 7h en 20h kunnen plaatsvinden. Kan , om 
strooilicht te vermijden er ook extra opgenomen worden dat geen punt licht op de woningen achteraan 
mag zijn aangezien daar meestal de slaapkamers zijn. 

Gelet op het antwoord van schepen Wouter Rombouts: 

Er zijn algemene bepalingen die dit opleggen maar we zullen dit als richtlijn meegeven. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 22 stemmen ja, tegen 5 stemmen neen 

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

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué 
stemmen neen. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. GOW/SCHO/08-14 en de raming voor de opdracht 
“Wegen- en rioleringswerken op het project Kruispad 'Aan de Vaart'”, opgesteld door Gowaco bvba, 
Sint Gummarusstraat 7, 2520 Emblem (Ranst). De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 894.679,65 excl. btw of € 1.082.562,38 incl. 21 % btw. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandse procedure. 

Artikel 3 

De uitgave van deze opdracht wordt gedragen door Mevacom nv, Belcrownlaan 13 bus D te 2100 
Deurne. 

 

30. WEG- EN RIOLERINGSWERKEN NACHTEGALENLEI - GOEDK EURING 
LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE  

Raadslid Nadine Van Mol verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

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

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
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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 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36, en 
inzonderheid artikel 2, 36° die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening 
van meerdere aanbesteders toelaat; 

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 het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 juli 2015 betreffende de 
gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht “Weg- en rioleringswerken Nachtegalenlei” aan 
Evolta Engineers nv, KBO nr. BE 0420 481 538, Koningsstraat 270 te 1210 Sint-Joost-ten-Node; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 maart 2016 waarin 
krachtlijnen worden vastgelegd voor het dossier weg- en rioleringswerken Nachtegalenlei; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 mei 2016 betreffende de 
bewonersvergadering 1 van 25 april 2016; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18 oktober 2016 betreffende 
het voorontwerp van de weg- en rioleringswerken Nachtegalenlei;  

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 november 2016 betreffende 
het voorontwerp van de weg- en rioleringswerken Nachtegalenlei; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 januari 2017 betreffende 
de bewonersvergadering 2 van 12 december 2016; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 2 mei 2017 betreffende de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag; 

Gelet op de stedenbouwkundige vergunning LA2017165 betreffende wegenis- en rioleringswerken 
Nachtegalenlei afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 26 
september 2017; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 oktober 2017 betreffende 
een gemotiveerd schrijven aan de bewoners van de Nachtegalenlei; 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 17/SV/Nachtegaal werd opgesteld 
door de ontwerper, Evolta Engineers nv, Koningsstraat 270 te 1210 Sint-Joost-ten-Node; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 856.399,17 excl. btw waarvan  
€ 749.590,05 excl. btw ten laste van Rio-Link en € 106.809,12 excl. btw of €129.239,04 incl. btw ten 
laste van de gemeente Schoten; 

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

Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door Rio-Link, Dijkstraat 8 te 2630 
Aartselaar en dat dit deel geraamd wordt op € 749.590,05 excl. btw; 

Overwegende dat het een gezamenlijke opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat gemeente 
Schoten de procedure zal voeren en in naam van Rio-Link bij de gunning van de opdracht zal 
optreden; 
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Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve 
vereenvoudiging; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op 
budgetcode GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/004/002/013); 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Eric De Swaef: 

Het dossier werd uitgebreid besproken op de raadscommissie maar na evaluatie vinden wij het toch 
verstandiger om de weg toch in asfalt aan te leggen mits het opbreken van betonstraatstenen meestal 
slechtere resultaten geeft dan werken aan asfalt die met goed uitgevoerd terug in een glad wegdek 
kunnen resulteren. 

Ook vinden wij dat, als de aansluiting van de Nachtegaelenlei met de A.Nahonlei open blijft de 
noodzaak bestaat om dit kruispunt veilig, bv verhoogd, in te richten. 

Gelet op volgende tussenkomst van Gerald Adriaensen, voorzitter van de gemeenteraad: 

Als ik het goed begrijp, vraag je hierover een amendement? 

Gelet op het antwoord van raadslid Eric De Swaef: 

Ja. 

Gelet op volgende tussenkomst van Wouter Rombouts: 

Dan vraag ik me af waarom we nog raadscommissies organiseren; 

Gelet op volgende tussenkomst van burgemeester Maarten De Veuster: 

Zo maak je er inderdaad een circus van, een flip flop. 

Wat het kruispunt Nachtegalenlei/Alice Nahonlei betreft is dit bespreekbaar maar niet nu , naar 
aanleiding van deze aangelegenheid. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Gaat over tot de stemming over het door raadslid Eric De Swaef ingediende amendement omtrent het 
aanleggen van asfalt en het veilig bvb door verhoging inrichten van het kruispunt Nachtegalenlei met 
de Alice Nahonlei: 

Aantal deelnemers: 26 

Er zijn 2 ja stemmen en 24 neen. 

Eric De Swaef, Peter Arnauw stemmen ja. 

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

Besluit: 

Het door raadslid Eric De Swaef ingediende amendement wordt verworpen. 

Besluit: met 24 stemmen ja, 2 onthoudingen 

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

Eric De Swaef, Peter Arnauw onthouden zich. 
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Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 17/SV/Nachtegaal en de raming voor de opdracht 
“Weg- en rioleringswerken Nachtegalenlei”, opgesteld door de ontwerper, Evolta Engineers nv, 
Koningsstraat 270 te 1210 Sint-Joost-ten-Node. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 856.399,17 excl. btw waarvan € 749.590,05 excl. btw ten 
laste van Rio-Link en € 106.809,12 excl. btw of € 129.239,04 incl. btw ten laste van de gemeente 
Schoten. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

Artikel 3 

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

Artikel 4 

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

Artikel 5 

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

Artikel 6 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 

Artikel 7 

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

Artikel 8 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 
GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/004/002/013). 

 

31. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGV ERKEER: VOOR 
DE UITROL VAN DE ELEKTRISCHE LAADPUNTEN  

Raadslid Pieter Gielis verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

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, artikel 119; 

Gelet op het gunstig advies van de verkeerscommissie; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 27 juni 2017 inzake het locatievoorstel in de 
omgeving van de Deuzeldlaan ter hoogte van het LDC Cogelshof; 
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Gelet op het plaatsbezoek van Eandis en firma Allego d.d. 10 augustus 2017 waar de voorgestelde 
locatie op de Deuzeldlaan niet in aanmerking komt; 

Gelet op het aanvullend reglement: Uitrol elektrische laadpunten - Deuzeldlaan ter hoogte van LDC 
Cogelshof dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 7 september 2017; 

Gelet op het voorgestelde alternatief voor deze omgeving: parkeerzone Stanislas Meeuslei ter hoogte 
van de Heilig Hartkerk; 

Overwegende dat het eerder goedgekeurde aanvullend reglement dient geschrapt te worden; 

Overwegende dat er voor de alternatieve locatie een nieuw aanvullend reglement dient opgemaakt te 
worden; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig) 

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

Artikel 1 

Het aanvullend reglement met betrekking tot de uitrol van elektrische laadpalen wordt goedgekeurd 
betreffende locatie 7 Stanislas Meeuslei, ter hoogte van Heilig Hartkerk. Het verkeersborden E9a 
(parkeren toegelaten) met onderbord met pictogram 'elektrische voertuigen' worden aangebracht.  

Het aanvullend reglement met betrekking tot de uitrol van  elektrische laadpalen wordt geschrapt 
betreffende locatie 3, Deuzeldlaan, ter hoogte van LDC Cogelshof. 

Artikel 2 

Onderhavig besluit wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

32. H. HART-KERK: CONSERVATIE-EN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN  

Burgemeester Maarten De Veuster verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op de aanvraag van een buitengewone toelage door de kerkfabriek H. Hart voor de 'conservatie- 
en energiebesparende maatregelen'; 

Gelet op het "Stappenplan investeringstoelage aan kerkfabriek" zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 30 mei 2013; 

Gelet op het voorziene budget ten bedrage van € 162.000 inclusief btw, waarop 70 % subsidie wordt 
berekend; 

Overwegende dat het dossier in aanmerking komt voor een subsidie door de Vlaamse Overheid (zie 
cbs d.d. 19 mei 2015); 

Overwegende dat de kerkfabriek H. Hart een deel van het investeringsdossier voorlegt aan het college 
van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat de Vlaamse Overheid d.d. 30 april 2015 principieel akkoord verklaarde tot het 
verlenen van volgende subsidie (€ 203.159 x 1,07 x 0,30 = € 65.210 afgerond naar lager tiental) (ter 
akte in college d.d. 19 mei 2015); 
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Overwegende dat de Vlaamse Overheid telefonisch bevestigde op datum van 4 oktober 2017 dat bij 
ontvangst van gunningsdossier de subsidie herzien wordt conform offerte: € 187.076,99 incl. btw x 
1,07 x 0,30 = € 60.050 afgerond naar het lager tiental; 

Gelet op de beslissing d.d.19 september 2016 van de kerkraad houdende toewijzing van de 
'conservatie- en energiebesparende maatregelen' ten bedrage van € 154.609,09 excl. btw of  
€ 187.076,99 incl. btw aan PIT Antwerpen nv, Starrenhoflaan 27 te 2950 Kapellen; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 september 2017 houdende toekenning 70 % subsidie op  
€ 162.000 x 1,07 x 0,70 = € 121.000 afgerond naar het lager tiental (voorziene budget x 70 %); 

Gelet op artikel 121, 6° van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de 
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de OCMW's; 

Overwegende dat de kerkfabriek vraagt om reeds subsidie te verlenen op het reeds betaalde gedeelte 
van de facturen met name: € 31.546,19 + € 32.648,73 = € 64.194,92 incl. btw x 1,07 x 0,70 =  
€ 48.080, afgerond op het tiental naar beneden; 

Gelet op de geldige bijgevoegde betalingsbewijzen en vorderingsstaten; 

Gelet op het visum d.d. 5 oktober 2017 verleend door de financieel beheerder; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 24 stemmen ja (eenparig) 

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

Artikel 1 

Akkoord te gaan om een gedeeltelijke buitengewone toelage ten bedrage van € 48.080 toe te kennen 
aan de kerkfabriek H. Hart voor het project 'conservatie- en energiebesparende maatregelen'. 

Artikel 2 

De aanrekening van dit bedrag zal uitgevoerd worden op actie 1419/005/001/002/002 met 
registratiesleutel 66413203-079002. 

Artikel 3 

Opdracht te geven aan de financiële dienst om de genomen beslissing uit te voeren. 

Artikel 4 

De kerkfabriek H. Hart in kennis te stellen van de genomen beslissing. 

 

33. SINT-CORDULAKERK EN OCMW-GEBOUW: VERNIEUWEN AFS LUITMUREN 
LANGS DE STRAAT - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GU NNINGSWIJZE  

Schepen Iefke Hendrickx vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

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

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
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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 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a 
(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), en inzonderheid artikel 2, 36° die een gezamenlijke 
realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat; 

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 van Luc Verryckt, werkopzichter gebouwen; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Sint-Cordulakerk en OCMW-gebouw: vernieuwen 
afsluitmuren langs de straat” een bestek met nr. 17LV01 werd opgesteld door de technische dienst - 
uitvoeringen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze gezamenlijke opdracht wordt geraamd op € 68.432,00 excl. 
btw of € 82.802,72 incl. 21 % btw (€ 6.688,92 btw-medecontractant); 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking; 

Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door OCMW, Verbertstraat te 2900 Schoten, 
zijnde € 36.580,00 excl. btw of € 44.261,80 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat het saldo van de kostprijs betaald wordt door gemeente Schoten, en dat dit deel  
€ 31.852,00 excl. btw of € 38.540,92 incl. 21 % btw (btw verlegd) bedraagt; 

Overwegende dat het een gezamenlijke opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat gemeente 
Schoten de procedure zal voeren en in naam van OCMW bij de gunning van de opdracht zal optreden; 

Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve 
vereenvoudiging; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 
gemeentebestuur Schoten van 2017, op budgetcode GEM/22200500/0720 (actie 
1419/005/001/005/034) en op de sleutel OCMW 019000/22102000 actieplan 6.2.2.1., actie 6.2.1.; 

Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig) 

Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De Smet, Monique Van den 
Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet 
Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter 
Brat, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, 
Erik Maes, Gerald Adriaensen stemmen ja. 
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Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 17LV01 en de raming voor de opdracht “Sint-
Cordulakerk en OCMW-gebouw: vernieuwen afsluitmuren langs de straat”, 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 totale raming 
bedraagt : € 68.432,00 excl. btw of € 82.802,72 incl. 21 % btw waarvan voor de gemeente:  
€ 31.852,00 excl. btw of € 38.540,92 incl. 21 % btw (€ 6.688,92 btw-medecontractant) en voor het 
OCMW: € 36.580,00 excl. btw of € 44.261,80 incl. 21 % btw. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3 

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

Artikel 4 

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

Artikel 5 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 

Artikel 6 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien, voor het gedeelte: 

-  gemeentebestuur Schoten, in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 
GEM/22200500/0720 (actie 1419/005/001/005/034) voor een bedrag van € 40.000,00 

-  OCMW Schoten, in het investeringsbudget 2017, sleutel 019000/22102000 actieplan 6.2.2.1, actie 
6.2.1, voor een bedrag van € 45.000,00. 

 

34. GRAFFITI  

Burgemeester Maarten De Veuster vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
Raadslid Pieter Gielis vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van Piet Bouciqué:  

Geachte Voorzitter, collega’s, 

Meer en meer moeten we vaststellen dat ook het Schotense straatbeeld ontsierd wordt door graffiti, 
aangebracht door vandalen (zie Bijlagen, te vinden in de stukken).  

We benadrukken dat graffiti in zeker opzicht artistiek kunnen zijn -ik verwijs naar de muur tussen 
Paalstraat en Venparking- en kunnen -indien graffitikunstenaars zich beperken tot een aantal vooraf 
afgesproken plekken- zelfs voor een schijnbare opwaardering van het straatbeeld zorgen. Dergelijk 
beleid kan echter alleen maar werken als daar ook een streng beleid ten aanzien van de overtreders 
wordt gekoppeld. En daar knelt het schoentje. Het gemeentebestuur laat maar betijen, waardoor deze 
graffiti blijven staan en er nog regelmatig bijkomen.  
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Op 12 oktober hebben we op een tiental minuten tijd een nutskastje in de Paalstraat proper gemaakt. 
Moeilijk en duur was dat niet, we vragen ons bijgevolg af waarom de gemeentelijke diensten dit niet 
kunnen. En helaas, jullie mogen eens gaan kijken: het kastje werd al opnieuw beklad.  

In Info Schoten van juni werd aangekondigd dat een aantal nutskastjes zouden omgetoverd worden tot 
“artistieke pronkstukjes”. Tot nu toe hebben daar niets van opgemerkt in het straatbeeld. Onze Vlaams 
Belangfractie heeft daarover verder de volgende vragen:  

 -wat is het beleid ten aanzien van vandalisme door graffitispuiters ? 

 -we vragen om een oplijsting van de met graffiti beschadigde openbare en privégebouwen én 
een plan van aanpak om deze te verwijderen. Hoeveel graffiti werden er dit jaar al aangepakt ? Het 
gemeentebestuur zegt wat het zal doen maar doet niet wat het zegt te zullen doen.  

Neemt akte: 

van volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

De schepen is niet aanwezig maar heeft me wel een mail gestuurd met betrekking tot deze materie. Er 
is een ploeg die graffiti verwijdert. Die ploeg is dit jaar al 33 keer uitgerukt. Die mensen hebben die 
opdracht niet als enige taak. Dit betekent dat ze de graffiti niet altijd onmiddellijk verwijderen omdat 
ze nog ander werk hebben. 

Het beleid is in de eerste plaats gericht op het vermijden van graffiti. Ik verwijs naar de parking 't Ven 
waar een graffiti kunstenaar werd aangetrokken en met succes. Ik verwijs ook naar het park De Zeurt 
waar borden werden geplaatst waar graffiti aanbrengers hun ding kunnen doen. 

Verder wordt graffiti verwijderd. Het proper maken van objecten met graffiti is echter meestal een 
signaal voor grafitti aanbrengers om opnieuw te beginnen. Dus proberen we ook deze mensen te vatten 
wat niet zo gemakkelijk is omdat je dit moet doen op heterdaad. In 1 geval is ons dit gelukt. 

De andere kant van het verhaal is dat we door ons gekozen mensen daar dingen laten op aanbrengen 
om te vermijden dat daar ongewenste graffiti wordt aangebracht. Daar kan schepen Lieven De Smet 
ongetwijfeld u beter over informeren. 

Schepen Lieven De Smet vervolgt: 

Er is inderdaad in de info Schoten verschenen dat we hier vanaf de nazomer werk zouden maken. We 
hopen op een lange nazomer maar in elk geval hopen we dit voor het einde van het jaar in orde te 
krijgen. Om dit te doen hebben we ook onze adviesraden ingeschakeld. De kunstraad komt samen op 
14.11.2017 en zal hierover beslissen. Daarna starten we aan de uitvoering en mikken op realisatie voor 
het einde van dit jaar. 

Raadslid Piet Bouciqué voegt hier nog aan toe: 

Dank u voor het antwoord. Inzake de toegang van de parking 't Ven en de Paalstraat is inderdaad de 
ene muur voorzien van in opdracht aangebrachte graffiti, maar er is ook nog de andere muur. 

Burgemeester Maarten De Veuster antwoordt hierop: 

We moeten ook opletten dat de aangebrachte graffiti op het privé domein voor onze gemeentelijke 
diensten niet mag verwijderd worden. Een aantal van de voorbeelden die uw fractie doorstuurde waren 
in dat geval. 

 

35. WINDMOLENS IN SCHOTEN  

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van Eric De Swaef: 

- Windmolens in Schoten 
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Onze fractie stelt tot onze verbazing vast dat VLD Schoten bij monde van Schepen Valkeniers stelt dat 
er geen windmolens mogen komen in Schoten. 

Zover wij weten gaat het hier over een unaniem genomen beslissing van de gemeenteraad en gaan we 
er van uit dat het college deze beslissing onverminderd volgt. Dit zeker mits we het bedrijf Ecopower 
de opdracht hiervoor hebben gegeven en zelfs extra metingen hebben laten uitvoeren. 

Waarom wordt door VLD het argument: “ er zijn te veel onzekerheden” gebruikt om de windmolens 
af te schieten? Is het niet de taak van de overheid om die onzekerheden weg te nemen, in plaats van ze 
te voeden? Trouwens over welke onzekerheden gaat dit dan precies?  

Daarom hier volgende vragen: 

- Wat is de status van het dossier 

- Blijft het college achter de genomen beslissingen staan 

Neemt akte: 

van volgend antwoord van schepen Paul Valkeniers: 

Bedankt voor de vraag, het geeft me de gelegenheid het standpunt van mijn fractie toe te lichten. Het 
is niet omdat de gemeenteraad in 2013 een beslissing neemt dat het verboden is nadien nog na te 
denken hierover. Zeker omdat duizenden mensen hieromtrent reageren. 

Peter heeft mij op sociale media verdacht om opportunist te zijn. Ik doe opmerken dat had ik 
opportunist willen zijn, ik al twee jaar geleden op deze kar had kunnen springen. 

Consistentie in besluitvoering is heel belangrijk maar niet ten alle prijs. Als blijkt uit de ingewonnen 
info in vergelijkbare situaties, als blijkt dat er veel twijfel is bij de bevolking, als er geen draagvlak is, 
dan moeten we de moed hebben om ons standpunt te wijzigen. Ik ga niet in op de technische aspecten 
van het dossier waar naargelang het kamp er 'believers' en 'non believers' zijn.  

Ik zal mijn geringe getalsterkte en misschien iets grotere overtuigingskracht gebruiken om te pleiten in 
het bestuur om niet over te gaan tot de plaatsing van windturbines. 

Neemt akte: 

van volgende antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

De Status van het dossier 

Ik zou het niet weten en eerlijk toegegeven dat frustreert me mateloos. 

Het is al vele maanden zo niet meer dan een jaar geleden dat ik nog iets van Ecopower heb gehoord. 

Wij vroegen destijds in 2015 al om de vergunningen aan te vragen zodat we eindelijk ons oordeel 
konden opmaken, maar tevergeefs. Ik ga u niet wijsmaken dat ik dit absoluut geen manier van werken 
vind. 

Er wordt zelfs openlijk gesuggereerd dat mensen van Ecopower banden hebben met politieke partijen 
en dat ze er alles aan doen om hier een verkiezingsthema van te maken. Ik heb hier geen harde 
bewijzen voor, maar moest dit waar zijn dan vind ik dit alles behalve. 

Blijft het college achter de genomen beslissing. 

Ik wil van deze gelegenheid toch nog eens gebruik maken om de dit dossier te schetsen. 

Dit is iets dat al van 2005 loopt. Op advies van onze diensten nam deze gemeenteraad inderdaad de 
unanieme beslissing dat er, indien er aan de voorwaarden werd voldaan, 3 windmolens kunnen komen 
aan de site Wytschot. 

Ecopower werd gekozen als partner en sindsdien wachten we af. 

Om het nog eens voor iedereen heel duidelijk te maken. Het zal niet deze gemeenteraad zijn, noch het 
college die over de vergunning beslissen. Die bevoegdheid ligt bij de provincie. 



 GR 26.10.2017 441 

 

Van ons wordt er verwacht dat wij een advies zullen geven, waar ze dan hopelijk ook rekening mee 
zullen houden op het hogere niveau. 

Dus / Als we willen dat ze ons advies au serieux nemen, gaan we ook een serieus advies moeten 
geven. 

Een deftig advies is er volgens mij nog altijd één dat gebaseerd is op concrete, feiten en cijfers. 

Deze zullen in de bouwaanvraag staan en tot dusver, en nogmaals tot mijn grote spijt, weten we hier 
nog niets concreet van. 

Zolang deze zaken er niet zijn en uit respect voor deze gemeenteraad blijft het standpunt dus nog 
steeds ongewijzigd. 

Als blijkt dat deze 3 windmolen inderdaad niet hinderlijk zijn voor de omwonenden, ons personeel dat 
daaronder tewerkgesteld zal worden, de Schotense natuur, fauna en flora dan kunnen ze er komen. 

Indien blijkt dat dit niet zo is dan zullen we op zoek moeten gaan naar alternatieven. 

Ik heb echter jammer genoeg nog altijd geen glazen bol en wacht dus op concrete gegevens en een 
bouwaanvraag en dan zullen we dit bekijken en natuurlijk ook ons standpunt bekend maken. 

Dit lijk mij alvast de enige deftige en eerlijke manier om aan politiek te doen. 

En geloof me vrij. De provincie zal ook enkel en alleen maar rekening houden met een gefundeerd 
advies. 

Dus zowel voor de voor- als tegenstanders 

Stop aub de electorale spelletjes. Kijk eerst naar de concrete gegevens die we hopelijk toch ooit eens 
zullen ontvangen en beslis dan in alle eer en geweten. 

 

36. ONDERGRONDSE GARAGE GELMELENHOF  

De raad, 

Op verzoek van Peter Arnauw: 

- Ondergrondse garage Gelmelenhof 

Op de vergadering  van de AMBS verraste de schepen van middenstand iedereen met de boodschap 
dat er concrete gesprekken zijn met de kleuterschool om een ondergrondse parking te voorzien onder 
school en een stuk van het park. Vandaar volgende vragen aan deze schepen: 

• Wat zijn de concrete stappen die al gezet zijn in verband met dit dossier? Welke gesprekken zijn 
er al gevoerd met de school? 

• Past dit plan in een globale mobiliteitsvisie? 

• Is er al nagedacht over het feit dat dit meer auto’s aantrekt naar het centrumgebied, en in het 
bijzonder naar een schoolomgeving? 

• Zal de parkeerdruk in de omliggende straten verminderen? Veel studies wijzen uit dat mensen 
liever bovengronds parkeren dan ondergronds, en daardoor een ondergrondse parking pas 
binnen rijden als er bovengronds geen plaats is. 

• Is er al een idee over mogelijke gevolgen voor de veiligheid voor schoolgaande kinderen, niet 
enkel de kleuters, maar alle passerend fiets- en wandelverkeer? 

• Hangt dit dossier vast aan een autovrij maken van het marktplein? 

• Wordt er ook gedacht aan een herlokalisatie van de markt? 
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• Is er rekening gehouden met het feit dat er wel steeds meer auto’s zijn, maar dat de totaal 
afgelegde aantal kilometers in Vlaanderen stagneert en zelfs daalt? Is het verantwoord om de 
vraag voor parkeerplaats voor onbenutte auto’s te ondersteunen? En of er in de toekomst, gezien 
de elektrificatie van het wagenpark, er wel eens heel snel minder auto’s zullen zijn dan meer? 

• Wat zijn de gevolgen voor de grondwaterstand voor de bomen in het park? 

• Zou dit de enige volledig gratis ondergrondse parking in Vlaanderen zijn? En is het sociaal 
verantwoord om belastinggeld te spenderen aan een project waar niet alle Schotenaren van 
kunnen profiteren? Zou dit geld niet beter kunnen worden besteed om een modal shift te 
realiseren? 

• Hoe kan dit project kaderen in het verminderen van de CO2-uitstoot van onze gemeente?  

Neemt akte: 

van volgend antwoord van schepen Wouter Rombouts: 

Bedankt voor de kans om hier over te spreken. Ik ga echter niet alle vragen beantwoorden omdat ik 
vele van die vragen nog als te voorbarig beschouw. 

De gemeente is succesvol geweest om 6 mio Euro middelen naar Schoten te halen voor haar scholen. 

In de Gelmelenstraat kwamen ze met de piste waarbij een stuk van het schoolgebouw ondergronds 
ging. Zo is de idee ontstaan dat dit mogelijk een opportuniteit zou kunnen zijn voor de gemeente 
inzake bijkomende parkings en de school die op deze manier op een groter bedrag subsidies zou 
kunnen rekenen omdat dit gemaximeerd is op een bepaald % van de totaliteit van het dossier. Ik heb 
dit besproken met een architect die bevestigt dat we 60 plaatsen onder de school kunnen bouwen en 
nog eens 60 als we ook onder de speeltuin parkings voorzien. Ik heb daar een kostprijs op gekregen 
van 2,2 mio Euro die ik voorzichtigheidshalve afgerond heb naar 2,5 mio Euro. 

Ik heb dit voorgelegd aan mijn partij. 

Vervolgens werd mijn fractie uitgenodigd, net zoals andere, op een ontmoeting van de AMBS waar 
men van de diverse politieke partijen peilde naar hun toekomstplannen. Ik heb dit daar gelanceerd als 
idee. 

Op 16/10 is er een verkennend gesprek geweest met de school. Dit is een louter aftoetsend gesprek 
geweest of er interesse voor de piste bestaat en welke timing het project vandaag heeft. Ik moet dit nu 
voorleggen aan het college om het gesprek verder te zetten. Ook de school gaat het zelfde doen. Als 
dit aan beide kanten geen neen oplevert komt er een verdere gezamenlijke bespreking. 

We weten allemaal dat het tekort aan parkeerplaats in ons centrum voorlopig beheersbaar is omdat de 
markt als centrale plaats eigenlijk alleen een parkeerplaats is. We moeten deze kans op een oplossing 
ernstig overwegen. Ik hoop dat dit voorlopig volstaat als antwoord. Als dit verder gaat zal inderdaad al 
die vragen die door het raadslid gesteld zijn een verder antwoord moeten krijgen. 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

Ik hoop dit dit dan ruimer bekeken wordt en dat ook de financiering goed bekeken wordt of het wel 
logisch is dat de gemeente hier moet voor opdraaien. 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

Het college heeft in deze nog geen standpunt ingenomen. Er is op de avond van het AMBS gevraagd 
naar een partijpolitiek standpunt. De N-VA ziet hier een opportuniteit maar heeft geen mandaat in het 
college. 

Gelet op volgende tussenkomst van schepen Wouter Rombouts: 

Als het criterium asociaal moet gehanteerd wordt omdat niet elke Schotenaar van een parking gaat 
gebruik maken, gaan we nog vele investeringen niet doen. 
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Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 

We moeten heel voorzichtig zijn dat we de parkeerproblemen van het schoolpersoneel gaan oplossen 
maar niet dat van de Schotenaar. Er zijn teveel co-projecten waar het professioneel gebruik het ander 
ondersneeuwt. 

 

37. MONDELINGE VRAGEN  

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 gemeenteraadsleden om, na afhandeling van de openbare agenda 
van de gemeenteraad, mondelinge vragen te stellen over gemeentelijke aangelegenheden; 

Neemt akte: 

van volgende vraag van raadslid Kurt Vermeiren: 

Deze namiddag is er een mail gekomen van het secretariaat met betrekking tot informatieveiligheid en 
de beveiliging van de stukken van de gemeenteraad waarbij de toegang tot het lokaal waar deze 
documentatie te consulteren is te verkrijgen is via een sleutel die op het secretariaat ter beschikking 
wordt gelegd en na de kantooruren mits het maken van een afspraak op voorhand. 

We hopen dat dit geen afbreuk doet aan de flexibiliteit waarmee raadsleden ook aansluitend aan hun 
werkuren deze stukken kunnen raadplegen.  

Voorts is er bij het begin van de legislatuur gesproken over een aantal maatregelen om de toegang tot 
de gemeentelokalen van de fracties te faciliteren, daar heb ik ondertussen niks meer van gehoord. 

van het volgende antwoord van gemeentesecretaris wnd. Rony Lejaeghere: 

Bij mijn aantreden stelde ik vast dat de stukken voor de gemeenteraad tijdens de duurtijd dat ze in het 
kader van openbaarheid van bestuur, ter inzage lagen voor de raadsleden en de burger, onbeheerd 
waren in het gebouw. Informatieveiligheid is al een tijdje een belangrijk nieuw aandachtsgebied van 
lokale besturen en de manier waarop wij dit organiseren is niet OK vanuit informatieveiligheids 
oogpunt. Daarom is er gekozen voor deze oplossing. 

Tegelijk is het niet de bedoeling dat ook maar iemand achteruit gaat inzake het tijdstip en de duurtijd 
waarop hij de documenten kan inzien. We zullen er voor zorgen dat dezelfde flexibiliteit inzake uren 
waarop de documenten kunnen ingezien worden, gegarandeerd wordt als voorheen. Ook de nieuwe 
afspraak om op voorhand telefonisch met ons secretariaat contact op te nemen om na de kantooruren 
deze te kunnen inkijken zullen we zo soepel mogelijk interpreteren. 

Voorts kan ik u nog melden dat er een informatieveiligheid audit zal plaats vinden in de gemeente 
vanaf begin december; daaruit zullen ongetwijfeld verder aanbevelingen volgen die zullen maken dat 
we de informatie die we beheren en het gebouw waarin we die beheren nog veiliger moeten maken 
naar de toekomst.  

van de volgende vraag van raadslid Piet Bouciqué: 

Geachte Voorzitter, Collega’s,  

In de vorige gemeenteraad hebben wij krachtens artikel 5 § 1 van het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad een vraag gesteld naar de stand van zaken van het in opmaak zijnde  mobiliteitsplan. We 
verwachten krachtens ditzelfde artikel antwoord op deze vraag. 

Neemt akte van volgend antwoord van schepen Erik Block: 

Het mobiliteitsplan ligt ter studie in het college, het komt 1 van de volgende weken ter bespreking om 
dan wellicht eind november verder te behandelen. 
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Zitting geheven te 23.30 uur. 

 

wnd gemeentesecretaris, 

 

 

Rony Lejaeghere 

voorzitter gemeenteraad, 

 

 

Gerald Adriaensen 
 


