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Gemeente Schoten 

2E VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD 

VAN 26 FEBRUARI 2015 

 

Zitting geopend te 20.05 uur. 

 

Aanwezig: Gerd Adriaensen, voorzitter gr. 

Maarten De Veuster, burgemeester.  

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

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

Nicole Verhoeven, secretaris.  

Verontschuldigd: Catharina Van Osta, schepen.  

Gianni Peeters, Pieter Gielis, Sandra Denis, raadsleden.  

 

Vanaf punt 4 vervoegt raadslid Pieter Gielis de vergadering. 

Vanaf punt 8 verlaat schepen Lieven De Smet de vergadering. 

Vanaf punt 9 vervoegt schepen Lieven De Smet de vergadering. 

Vanaf punt 16 verlaat schepen Luc Van Gastel de vergadering. 

Vanaf punt 16 verlaat schepen Iefke Hendrickx de vergadering. 

Vanaf punt 16 verlaat raadslid Nadine Van Mol de vergadering. 

Vanaf punt 17 vervoegt schepen Iefke Hendrickx de vergadering. 

Vanaf punt 17 vervoegt raadslid Nadine Van Mol de vergadering. 

Vanaf punt 1 van de besloten vergadering verlaat raadslid Peter Arnauw de vergadering. 

Vanaf punt 3 vervoegt raadslid Peter Arnauw de vergadering. 

 

OPENBARE VERGADERING  

 

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 

De Raad, 

Gelet op artikel 33 van het Gemeentedecreet; 
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Gelet op het punt van de dagorde ‘Verslag vorige vergadering’; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig). 

Enig artikel  

Goedkeuring te hechten aan het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 29 
januari 2015. 

 

2. AKTENAME BESLUIT VOORZITTER GEMEENTERAAD 

De Raad, 

Gelet op artikel 8, § 4 van het Gemeentedecreet; 

Neemt akte: 

van het besluit d.d. 30 januari 2015 van Gerd Adriaensen, voorzitter van de gemeenteraad, houdende 
de aanduiding van gemeenteraadslid Ann Pycke, die aan de gestelde voorwaarden voldoet, als 
waarnemend voorzitter van de gemeenteraad bij verhindering of tijdelijke afwezigheid van voorzitter 
Gerd Adriaensen. 

 

3. WIJZIGING SAMENSTELLING GEMEENTERAADSCOMMISSIES 

De Raad, 

Gelet op artikel 39 van het Gemeentedecreet inzake de oprichting en de werking van 
gemeenteraadscommissies; 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, inzonderheid hoofdstuk 5 inzake de 
gemeenteraadscommissies; 

Gelet op de aktename van de samenstelling gemeenteraadscommissies in gemeenteraadszitting van 31 
januari 2013; 

Gelet op het voorstel van CD&V om wijzigingen door te voeren in de samenstelling van de 
raadscommissies ruimtelijke ordening en huisvesting, financiën en VIRI; 

Gelet op de door de fractie ingediende akte van voordracht d.d. 12 februari 2015 tot toewijzing van de 
mandaten in voormelde raadscommissies;  

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Neemt akte: 

− van volgende wijziging in samenstelling van de gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening 
en huisvesting: Nico Vissers, gewezen gemeenteraadslid, wordt als effectief lid vervangen door 
Veerle Deparcq, gemeenteraadslid 

− van volgende wijziging in samenstelling van de gemeenteraadscommissie financiën en 
afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente: Nico Vissers, 
gewezen gemeenteraadslid, wordt als plaatsvervanger vervangen door Veerle Deparcq, 
gemeenteraadslid 
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− van volgende wijziging in samenstelling van de gemeenteraadscommissie VIRI: Nico Vissers, 
gewezen gemeenteraadslid, wordt als plaatsvervanger vervangen door Veerle Deparcq, 
gemeenteraadslid. 

 

4. VERSLAGGEVING BESTUURDERS INTERCOMMUNALES 

 

Raadslid Pieter Gielis vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De Raad, 

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

Gelet inzonderheid op artikel 53 van dit Decreet luidende als volgt: 
“De op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen 
minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de 
provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en 
verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging. 
In de gemeenten en de provincies die geen bestuurder hebben voorgedragen of waarvan de 
voorgedragen kandidaat niet is benoemd, wordt in dezelfde omstandigheden de toelichting verstrekt 
door de voorzitter van de raad van bestuur of de door de voorzitter daartoe gedelegeerde bestuurder.”; 

Overwegende dat Inga Verhaert, lid van het directiecomité, en Koen Goor, relatiebeheerder, door de 
raad van bestuur van Cipal werden gemandateerd om deze toelichting te verstrekken; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door Inga Verhaert, lid van het directiecomité, en Koen Goor, 
relatiebeheerder bij Cipal;  

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren en op het antwoord van Inga Verhaert; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door schepen Wouter Rombouts, bestuurder bij AWW; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door schepen Paul Valkeniers, bestuurder bij IKA; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren en op het antwoord van schepen Paul 
Valkeniers; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door schepen Erik Block, bestuurder bij Igean dienstverlening 
en Igean milieu & veiligheid; 

Gelet op de tussenkomsten van raadsleden Eric De Swaef, Kurt Vermeiren en Peter Arnauw en op de 
antwoorden van burgemeester Maarten De Veuster en schepen Erik Block; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door raadslid Ilse Stockbroekx, bestuurder bij Iveka; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw en op het antwoord van raadslid Ilse Stockbroekx; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door raadslid Walter Brat, bestuurder bij Pidpa; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef en op het antwoord van raadslid Walter Brat; 
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Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué en het antwoord van burgemeester Maarten 
De Veuster: 
Geachte voorzitter, collega’s,  
We hebben twee opmerkingen aan het eind van deze verslaggeving: 
-was dit nu de eerste verslaggeving van 2015 of de laatste van 2014 ? Krachtens artikel 53 van het 
'Vlaamse Decreet Intergemeentelijke Samenwerking' staat wel degelijk dat de verslaggeving "minstens 
tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad" dient te geschieden. 
-we betreuren dat voorafgaand aan deze gemeenteraad geen enkel verslag in de stukken was terug te 
vinden, dit was in het verleden wel ooit anders. Ik zou zeggen, de kracht van verandering op zijn best, 
onze gelukwensen aan het college met deze gang van zaken.  

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Neemt akte: 

- van de toelichting en antwoorden op gestelde vragen, zoals gegeven door volgende bestuurders 
aangaande het beleid van volgende intercommunales:  

- Cipal (Inga Verhaert en Koen Goor) 

- AWW (Wouter Rombouts) 

- IKA (Paul Valkeniers) 

- Igean dienstverlening (Erik Block) 

- Igean milieu & veiligheid (Erik Block) 

- Iveka (Ilse Stockbroekx) 

- Pidpa (Walter Brat) 

- van het feit dat in de gemeenteraadszitting van 26 maart 2015 toelichting wordt verstrekt bij de 
werking van: 

- Pontes 

- Integan. 

 

5. KAPITAALVERHOGING IKA 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘de 
c.v.b.a. Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse’, afgekort tot 
IKA; 

Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen in te tekenen op een kapitaalverhoging van IKA 
voor een totaal bedrag van 10.185.786,74 euro per aangetekend schrijven van 21 januari 2015; 

Gelet op de opdracht aan IKA tot het verwerven van bijkomende aandelen in Publigas door de 
buitengewone algemene vergadering van 19 december 2011; 

Gelet op de opdracht aan IKA tot het verwerven van aandelen in de projecten van STORM door de 
buitengewone algemene vergadering van 19 december 2011; 

Gelet op het aangetekend schrijven van IKA van 28 januari 2013 met de vraag tot opdracht aan IKA 
tot het verwerven van bijkomende aandelen in Publi-T; 
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Overwegende dat de raad van bestuur van IKA op 16 december 2014 heeft besloten over te gaan tot 
een kapitaalverhoging ter dekking van de reeds in opdracht van de gemeenten verworven financieel 
vaste activa; 

Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de solvabiliteit van IKA te 
verbeteren; 

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

Overwegende dat de kapitaalverhoging geen impact heeft op het budget en de rekening van de 
gemeente aangezien deze gefinancierd kan worden met middelen bij IKA; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door schepen Paul Valkeniers; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

In te tekenen op 7 aandelen “Publigas 2011” met kencijfer 4c aan een nominale waarde per aandeel 
van 38.940 euro voor een totale waarde van 272.580,00 euro en deze te volstorten met de middelen 
beschikbaar bij IKA voor een bedrag van 272.580,00 euro. 

Artikel 2 

In te tekenen op 710 aandelen “Publi-T 2013” met kencijfer 4d aan een nominale waarde per aandeel 
van 324,58 euro voor een totale waarde van 230.451,80 euro en deze te volstorten met de middelen 
beschikbaar bij IKA voor een bedrag van 230.451,80 euro. 

Artikel 3 

In te tekenen op 6 aandelen “STORM Westerlo” met kencijfer 9a aan een nominale waarde per 
aandeel van 500,00 euro voor een totale waarde van 3.000,00 euro en deze te volstorten met de 
middelen beschikbaar bij IKA voor een bedrag van 3.000,00 euro. 

Artikel 4 

In te tekenen op 13 aandelen “STORM Geel” met kencijfer 9b aan een nominale waarde per aandeel 
van 500,00 euro voor een totale waarde van 6.500,00 euro en deze te volstorten met de middelen 
beschikbaar bij IKA voor een bedrag van 6.500,00 euro. 

Artikel 5 

In te tekenen op 4 aandelen “STORM Hoogstraten” met kencijfer 9c aan een nominale waarde per 
aandeel van 500,00 euro voor een totale waarde van 2.000,00 euro en deze te volstorten met de 
middelen beschikbaar bij IKA voor een bedrag van 2.000,00 euro. 

Artikel 6 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel. 
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6. AANVULLENDE REGLEMENTEN VAN DE POLITIE OP HET 
WEGVERKEER: FILIP BOURLETSTRAAT 43: AANVRAAG PARKEE RPLAATS 

VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 

De Raad, 

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer; 

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

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

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

Gelet op artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de huidige werken voor de heraanleg van de wijk Klarre Warre; 

Gelet op het feit dat ten opzichte van het oorspronkelijke plan ter hoogte van de buitenbocht tussen 
Victor Despallierstraat en Filip Bourletstraat één extra parkeerplaats wordt voorzien; 

Gelet op het verslag d.d. 9 februari 2015 van de technische dienst; 

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

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende de Filip 
Bourletstraat. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden door 
personen met een handicap ter hoogte van nr. 43, op een extra aangelegde parkeerplaats ten opzichte 
van het oorspronkelijke plan voor de heraanleg van Klarre Warre, zoals gearceerd aangegeven op 
bijgevoegd plan, over een lengte van 6 m. Het verkeersbord E9a, met onderbord met pictogram voor 
personen met een handicap en bord met opstaande pijl en vermelding ‘6m’, wordt aangebracht. 

Artikel 2 

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

 

7. AANVULLENDE REGLEMENTEN VAN DE POLITIE OP HET 
WEGVERKEER: ROSVELDSTRAAT 80: AANVRAAG PARKEERPLAAT S VOOR 

PERSONEN MET EEN HANDICAP 

De Raad, 

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

Gelet op artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op het verslag d.d. 6 februari 2015 van de technische dienst; 

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

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd 
betreffende de Rosveldstraat. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt 
worden door personen met een handicap t.h.v. nr. 80 over een lengte van 6 m. Het verkeersbord E9a, 
met onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord met opstaande pijl en 
vermelding ‘6m’, wordt aangebracht. 

Artikel 2 

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

 

8. BIJZONDER NOOD- EN INTERVENTIEPLAN 
ELEKTRICITEITSONDERBREKINGEN 

 

Schepen Lieven De Smet verlaat de vergadering. 

 

De Raad, 

Gelet op de problemen in de kernreactoren Tihange 2, Doel 3 en Doel 4 en de uitschakeling uit 
veiligheidsoverwegingen;  

Gelet op de kans op een elektriciteitstekort omwille van een uitschakeling van de kernreactoren;  

Gelet op het ministerieel besluit van 3 juni 2005 tot vaststelling van het afschakelplan van het 
transmissienet van elektriciteit;  

Gelet op de verschillende straten van Schoten die opgenomen zijn binnen het afschakelgebied;  

Overwegende dat het aangewezen is om goed voorbereid te zijn op een mogelijke elektriciteitsuitval; 

Gelet op het schrijven d.d. 15 oktober 2014 van de gouverneur;  

Gelet op de opdracht van de gouverneur om een bijzonder nood- en interventieplan op te stellen om 
voorbereid te zijn op een elektriciteitsonderbreking: 

Gelet op de samenstelling van de werkgroep “Elektriciteitstekort”;  

Gelet op de tweewekelijkse samenkomst van de werkgroep “Elektriciteitstekort”; 

Gelet op de goedkeuring van het bijzonder nood- en interventieplan Stroomonderbrekingen door het 
college van burgemeester en schepenen op 25 november 2014; 
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Gelet op de samenkomst van de gemeentelijke veiligheidscel en goedkeuring van het document op 26 
november 2014; 

Gelet op de goedkeuring door de gouverneur van Antwerpen op 16 december 2014; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 
Wat is de evolutie van het energieverbruik in Schoten? Gelet op de actie “ klimaatneutrale gemeente” 
en de burgemeestersconvenant zou dit dalend moeten zijn. Is dit inderdaad zo? 
Hierbij kondigen we graag een idee aan dat GROEN graag zou uitwerken, samen met alle andere 
partijen of zelfs met de administratie: het zou een leuk idee zijn moest Schoten volgend jaar in de 
“black-out-periode” een record energie besparen proberen. In navolging van de actie van een 
energieleverancier die deze winter succesvol een avond een halve kerncentrale heeft bespaard, zou dit 
in Schoten ook mogelijk zijn.  

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué: 
Geachte voorzitter, collega’s,  
Toen ik de benaming b-N-I-P las in de stukken, dacht ik eerst dat deze afkorting stond – met dank aan 
de 12 N-VA-excellenties en 45 N-VA-burgemeesters -  voor  “ BELGIË NIET IN DE 
PROBLEMEN”, maar nee, het gaat om een serieus bijzonder nood- en interventieplan. Onze fractie 
hoopt met jullie allen dat we dit plan nooit zullen moeten ten uitvoer brengen. Er is trouwens 
behoorlijk wat studie- en vergaderwerk in gekropen, het heeft zeker zijn verdienste. We wensen te 
mogen verhopen dat de prioriteit zal gaan naar bedrijven voor dewelke een stroomonderbreking een 
nachtmerrie kan zijn en voor zorgbehoevenden die van elektrische stroom afhankelijk zijn voor hun 
voortbestaan.  

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op volgend antwoord van raadslid Ilse Stockbroekx: 
Het sensibiliseren van de bevolking naar een zuiniger verbruik toe is inderdaad erg belangrijk. 
Gezinnen kunnen zeker zowel in huis als in de tuin nog veel bezuinigen. 

Gelet op volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 
Ik verwijs graag naar de inspanningen van onze duurzaamheidsambtenaar die zeer actief meewerkt 
aan de mindering van energieverbruik door de gemeente en de sensibilisering van de bevolking. Het 
verbruik kennen van de ganse gemeente zou inderdaad interessant zijn. 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 
Onderbrekingen wegens elektriciteitsschaarste was oorspronkelijk aangekondigd steeds tussen 17 u tot 
max. 20 u. Nu lees ik blz. 11 : kan ook op andere momenten van de dag steeds met communicatie van 
de bevolking. Zal toch kontakten zwaar bemoeilijken: bewoners zijn afwezig – onbereikbaar – niet 
kunnen verwittigen! Blz. 17: kan meerdere keren per dag… 
Wij hebben heel wat bruggen en sluizen. Schippers en ook de gemeente kennen de vaste uren waarop 
zij geopend worden.  Wij hadden gehoopt dat manuele opening nog mogelijk was, maar alles is 
elektrisch. Dus alles blijft dicht en de schipperij wordt geïnformeerd met infoborden en marifonie. (de 
diensten hebben hierover info opgevraagd bij NV De Scheepvaart) 
Dit afschakelplan zal ook toegepast worden bij elektriciteitsonderbrekingen door calamiteiten 
(stormen, ongevallen, menselijke fouten) en los van het wintergebeuren en telt ook voor winter 
2015/2016 – 2016/2017. Actualisatie blijft nodig! De werkgroep elektriciteit telt 10 personen – best 
hier een naam opzetten die actualiseert. Dit plan is 2 maand geleden opgemaakt en bevat al 
onjuistheden. Graag aandacht hiervoor. 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster die stelt dat de dienst integrale 
veiligheid instaat voor de actualisatie van het plan; 

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

Enig artikel 

Het bijzonder nood- en interventieplan Stroomonderbrekingen, zoals opgesteld door de werkgroep 
Elektriciteitstekort, goed te keuren. 

 

9. AANKOOP GELMELENSTRAAT 1 EN MARKT 15-17 

 

Schepen Lieven De Smet vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De Raad, 

Gelet op de artikelen 2 en 43, § 2, 12° van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het besluit d.d. 25 maart 2014 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
verzoek aan Jan Rombouts, wnd. Eerstaanwezend Inspecteur van het Tweede Registratiekantoor van 
Brasschaat, om een schattingsverslag op te stellen van de gebouwen Markt (Forum en omliggende), 
momenteel in eigendom van de vzw Dekenij Deurne, waarbij zowel de verkoopwaarde als het bedrag 
van een jaarlijkse canon worden geraamd; 

Gelet op het besluit van 20 mei 2014 van het college van burgemeester en schepenen waarbij akkoord 
werd gegaan om het schattingsverslag aan te vragen bij het Derde Registratiekantoor Antwerpen 2 
voor het volledige pand Gelmelenstraat 1; 

Gelet op het schattingsverslag van 2 juni 2014 van de heer Jan Rombouts, wnd. Eerstaanwezend 
Inspecteur van het 3de Registratiekantoor van Antwerpen 2 (voorheen 2de Registratiekantoor van 
Brasschaat) betreffende de actuele verkoopwaarde van de gebouwen Markt (Forum en omliggende) en 
de berekening van een jaarlijkse canon bij het afsluiten van een erfpachtovereenkomst; 

Gelet op het schattingsverslag van 23 juni 2014 (SV.Gelmelenstraat 1a/2014) opgesteld door de heer 
Jan Rombouts, wnd. Eerstaanwezend Inspecteur van het Derde Registratiekantoor Antwerpen 2 
waarbij de verkoopwaarde van het gelijkvloers gedeelte, 2de afdeling, sectie C, nr. 201/S3, eigendom 
van Dekenaat Antwerpen Regio Deurne-Merksem (oppervlakte 315 m²) geraamd wordt op 80.000,00 
euro; 

Gelet op het schattingsverslag van 23 juni 2014 (SV.Gelmelenstraat 1b/2014) opgesteld door de heer 
Jan Rombouts, wnd. Eerstaanwezend Inspecteur van het Derde Registratiekantoor Antwerpen 2 
waarbij de verkoopwaarde van het pand - verdiepingen, 2de afdeling, sectie C, nr. 201/T3, eigendom 
van Kerkfabriek Parochie Sint-Cordula (oppervlakte 101 m²) geraamd wordt op 170.000,00 euro; 

Gelet op de bespreking van deze dossiers met een delegatie van de kerkelijke overheid op 13 maart 
2014, 22 juli 2014, 28 augustus 2014, 18 september 2014 en 2 oktober 2014; 

Gelet op de mogelijkheid om de panden Gelmelenstraat 1 en Forumgebouwen te verwerven; 

Gelet op het akkoord van de eigenaars om deze eigendommen te verkopen tegen de prijs van 
2.600.000 euro; 

Overwegende dat de verkoopwaarde voor het ganse complex door Jan Rombouts werd geraamd op 
2.550.000 euro; 
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Gelet op de mogelijkheid voor de gemeente om een wederbeleggingsvergoeding toe te kennen aan de 
huidige eigenaars van de eigendommen;  

Overwegende dat aldus de prijs van 2.600.000 euro te verantwoorden is; 

Overwegende dat de aankoop van dit complex een unieke gelegenheid is voor de gemeente; dat deze 
gebouwen in het centrum van de gemeente gelegen aan het marktplein een belangrijke rol kunnen 
blijven spelen in het sociale, culturele en maatschappelijke leven van de gemeente; 

Gelet op het besluit d.d. 4 november 2014 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
de aanstelling van notaris Tristan Sebrechts, Churchilllaan 122 te Schoten, voor de voorbereiding van 
en het verlijden van de verkoopakte; 

Gelet op het verslag van de vergadering van 12 november 2014 van de kerkraad Sint-Cordula, 
houdende akkoord met de verkoop van hun eigendom aan de gemeente Schoten; 

Gelet op het verslag van de vergadering d.d. 18 november 2014 van het Directiecomité van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Schoten; 

Gelet op het advies om de aankoop van de gebouwen Gelmelenstraat 1 en Markt 15 - 17 te realiseren 
via de gemeente, waarna een erfpacht ervan aan het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten kan volgen; 

Gelet op het besluit d.d. 18 december 2014 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 
overeenkomst inhoudende verkoop/aankoop-belofte, zoals af te sluiten tussen de kandidaat-verkopers, 
de vzw Dekenaat Antwerpen regio Deurne-Merksem en het Domein van de Kerkfabriek van de 
parochie Sint-Cordula en de kandidaat-koper de gemeente Schoten, voor de eigendommen 
Gelmelenstraat 1 en Markt 15 - 17 te Schoten; 

Gelet op de ondertekening van deze overeenkomst op 31 december 2014; 

Overwegende dat de gemeente, op basis van voormelde overeenkomst in het genot is getreden van de 
Marktgebouwen vanaf 1 januari 2015; 

Overwegende dat de ingenottreding voor het eigendom Gelmelenstraat 1 samenvalt met het verlijden 
van de authentieke koopakte; 

Overwegende dat de gemeente de reeds aangegane engagementen van de vorige eigenaar (contracten, 
toezeggingen), voor het gebruik van café De Gilde, zalen Forum en De Poort zal overnemen en 
respecteren vanaf 1 januari 2015; 

Overwegende dat de gemeente vanaf 1 januari 2015 instaat voor de betaling van alle distributiekosten 
(water, gas, elektriciteit), lasten en belastingen en verzekeringen; 

Gelet op het verslag van de vergadering d.d. 4 februari 2015 van de kerkraad Sint-Cordula waaruit 
blijkt dat de kerkraad de ontwerptekst notariële akte heeft goedgekeurd en machtiging verleent aan 
voorzitter en secretaris om de notariële akte te ondertekenen; 

Overwegende dat de nodige kredieten voor de aankoop van deze eigendommen worden voorzien op 
het budget 2015 via de eerstvolgende wijziging, voor te leggen aan de gemeenteraad maart 2015;  

Gelet op artikel 94 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op artikel 160 § 2 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het visum van 26 februari 2015 zoals verleend door de financieel beheerder; 
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Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 
Bij het lezen van de basisakte konden we het volgende vaststellen: 
a. De inkomsten van de reeds aangegane engagementen i.v.m. huur van lokalen komen ten gunste van 
de verkoper.  Hierover had onze fractie in het verleden al een opmerking gemaakt en we zijn dus blij 
dat dit dan ook als dusdanig weerhouden is. 
b. In de akte is sprake van een bestaande mazoutinstallatie die op kosten van de koper dient verwijderd 
te worden.  Hebben we hier enig zicht op de kosten? 
c. Er wordt ook gesproken van een electriciteitscabine met transformatoren, die op kosten van de 
koper dient verwijderd te worden.  Zelfde vraag.  Hebben we enigszins een inschatting van de kosten 
en impact? 
d. De koper ontlast de verkoper van de verplichting tot het aanleveren van een bodemattest.  Hier stelt 
onze fractie toch haar vragen bij. In elk ander aankoopdossier is dit steeds een vereiste en voor dit 
gebouw, wat toch al enige ouderdom heeft, waar mogelijk lekkende stookinstallaties voor historische 
vervuiling gezorgd kunnen hebben zouden wij als koper afzien van het aanleveren van een 
bodemattest.  Zeker ook gezien de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft vinden wij dit een verkeerd 
signaal.  Graag hadden wij dan ook de argumentatie van de gemeente gekend en zouden we alsnog een 
bodemattest als voorwaarde van verkoop willen zien. 

Gelet op volgend antwoord van schepen Luc Van Gastel: 
De mazouttank staat in de kelder van het gebouw. Er is dus geen sprake van een ondergrondse 
installatie. Deze tank heeft recent nog een keuringsverslag gekregen.  De kans op vervuiling hierdoor 
is uiterst gering.  Het wegnemen ervan zal gebeuren in het kader van de grondige renovatie van de 
gebouwen. 
De hoogspanningscabine is mogelijk reeds buiten gebruik gesteld. Dit wordt verder nagekeken. 
Er is geen vervuiling te verwachten van de mazouttank, vandaar ook deze werkwijze inzake 
bodemattest. 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 
Wij lezen in de akte blz. 10, 12 a) bijzondere voorwaarden – volgens ons toch zeer biezondere 
verkoopsvoorwaarden! De koper verbindt er zich toe in de marktgebouwen jaarlijks het derde W.E. 
van oktober ter beschikking te stellen voor parochiale doeleinden, of een organisatie in opdracht of in 
samenwerking met parochie St Cordula.  Onze vragen hierbij : - kan dit opgenomen ini een 
verkoopsakte? – tegen tarieven die dan gelden? – onbeperkt in tijd – uren – jaren? – onbeperkt in 
oppervlakten, ruimten? Of was dat een voorwaarde tot verkoop aan gemeente te nemen of te laten! 
12 c) de gemeente mag de marktgebouwen niet verkopen binnen de 30 jaar zonder de schriftelijke 
toestemming van de verkoper of we moeten 25% schadevergoeding betalen van de huidige 
verkoopprijs aan dekenij Merksem/Deurne en kerkfabriek St Cordula Schoten. Was dat ook een 
voorwaarde tot verkoop? Weer te nemen of te laten? Toch zeer speciale eisen. 

Gelet op volgend antwoord van schepen Luc Van Gastel: 
Het betreft hier afspraken na negotiatie.  Deze aankoop geschiedt voor de grote Schotense 
gemeenschap.  Ook de parochiale werking en de Tijlfeesten worden blijvend gefaciliteerd.  Er is geen 
sprake van wederverkoop van deze gebouwen. 

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

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de aankoop van volgende eigendommen, toebehorende aan het Dekenaat 
Antwerpen regio Deurne-Merksem en de Kerkfabriek van de parochie Sint-Cordula te Schoten: 

- de eigendom Gelmelenstraat 1, ten kadaster gekend sectie C, nummers 201/S/3 en 201/T/3, 
met een oppervlakte van 315 m2 en 101 m2 

- een gebouw (op het kadaster gekend als ‘feestzaal’), Markt 15-17, gekadastreerd sectie C, 
nummer 178/Z2, met een oppervlakte van 698 m2 

- in een complex (bestaande of bestaand hebbende uit een cinema en parochiaal centrum), 
Markt 17 (oostelijke vleugel), gekadastreerd sectie C, nummer 178/A/3, met een oppervlakte 
van 232 m2 
- in privatieve en exclusieve eigendom: het privatieve deel bestaande uit kelderverdieping (in 
witte kleur aangeduid op plan basisakte),  twee verdiepingen en zolder 
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 500/1.000sten in de gemene delen en de 
grond, 

tegen de totale prijs van 2.600.000 euro. 

Artikel 2 

Goedkeuring te hechten aan het ontwerp van akte, opgesteld door notaris Tristan Sebrechts, tot 
aankoop van de in artikel 1 vermelde eigendommen. 

 

10. INTERNE CONTROLE 

De Raad, 

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

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

Overwegende dat het interne controlesysteem bepaalt op welke wijze de interne controle wordt 
georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen en –procedures en de aanwijzing 
van de personeelsleden die ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de 
personeelsleden die bij het systeem van interne controle betrokken zijn; 

Overwegende dat het interne controlesysteem wordt vastgesteld door de gemeentesecretaris, na 
overleg met het managementteam; dat het nadien onderworpen is aan de goedkeuring van de 
gemeenteraad; 
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Gelet op de omzendbrief d.d. 1 december 2006 betreffende het besluit van de Vlaamse regering van 24 
november 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005 en ter uitvoering van artikel 160 en 179 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, 
inzonderheid punt 4.7 betreffende de interne controle; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat de eerste goedkeuring van het interne controlesysteem dient plaats 
te hebben voor 1 oktober 2007; 

Gelet op de omzendbrief BB 2007/07 d.d. 19 juli 2007 waaruit blijkt dat de eerste goedkeuring door 
de gemeenteraad kan bestaan uit een inventarisatie van de bestaande procedures van interne controle 
en de evaluatie ervan in het kader van de bepalingen van het gemeentedecreet; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 september 2007 houdende goedkeuring van het systeem van 
interne controle voor de activiteiten van de gemeente zijnde een inventarisatie van alle toen bestaande 
procedures van interne controle en de evaluatie ervan in het kader van de bepalingen van het 
gemeentedecreet; 

Gelet op het Auditdecreet van 5 juli 2013; 

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

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

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

Gelet op de besprekingen zoals gevoerd in de vergaderingen van het managementteam van 16 juni 
2014, 22 september 2014, 3 november 2014 en 14 januari 2015; 

Gelet op het voorliggende ontwerp van plan van aanpak voor een systeem van interne controle, 
gebaseerd op de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen van Audit Vlaanderen; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig). 

Enig artikel  

Goedkeuring te hechten aan het plan van aanpak voor een systeem van interne controle en de 
gemeentesecretaris opdracht te geven in te staan voor de verdere organisatie en werking van het 
interne controlesysteem. 

 

11. MASTERPLAN OPENBARE VERLICHTING - VISIE, STRATE GIE, 
TECHNISCHE FICHES 

De Raad, 

Overwegende dat de openbare verlichting een groot deel (meer dan de helft!) van het gemeentelijk 
elektriciteitsverbruik voor haar rekening neemt (2 GWh of ongeveer 320.000 €/jaar); 

Overwegende dat het reduceren/optimaliseren (met minder energieverbruik) van de openbare 
verlichting expliciet in de krachtlijnen voor de bestuursperiode 2013-2018 werd opgenomen; 
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Overwegende dat een ‘evaluatie van de openbare verlichting met aandacht voor energiebesparing’ als 
actie werd opgenomen in het meerjarenplan 2014 – 2019 onder de prioritaire beleidsdoelstelling 3.9 
‘de gemeente streeft klimaatneutraliteit na en ontwikkelt zich tot een duurzame gemeente’; 

Overwegende dat de afwerking en uitvoering van dit masterplan hiertoe alvast aanzienlijk zal 
bijdragen; 

Overwegende dat de gemeente het engagement klimaatneutrale gemeente 2020 ondertekende en dat 
een reductie van het energieverbruik van de openbare verlichting hiertoe bijdraagt; 

Overwegende dat een globaal masterplan voor de openbare verlichting een lange termijnvisie voor de 
openbare verlichting weergeeft;  

Overwegende dat in het kader van de opmaak van dit masterplan reeds verschillende workshops 
hebben plaatsgevonden; 

Gelet op het advies van de raadscommissie milieu en duurzame ontwikkeling van 21 mei 2012 inzake 
de opgestelde missie en technische fiches per deelruimte (aktename op het college van burgemeester 
en schepenen van 6 juni 2012); 

Gelet op het besluit van 22 oktober 2013 van het college van burgemeester en schepenen waarin 
akkoord wordt gegaan met de opgestelde missie en het bijhorende verslag van de 
duurzaamheidsambtenaar met een overzicht van een stand van zaken van het masterplan openbare 
verlichting; 

Gelet op de toelichting m.b.t. het masterplan openbare verlichting van de duurzaamheidsambtenaar op 
de raadscommissie milieu en duurzame ontwikkeling van 25 maart 2014; 

Gelet op de workshop 2bis van 7 mei 2014 waarin de verschillende deelgebieden en voorgestelde 
karakteristieken werden doorlopen; 

Gelet op het verslag, de nieuwe technische fiches en de presentatie van Eandis m.b.t. de workshop 2bis 
van 7 mei 2014; 

Gelet op de beknopte samenvatting van de uitgewerkte technische fiches van 28 mei 2014 van de 
duurzaamheidsambtenaar; 

Overwegende dat het actieplan wordt opgesteld na goedkeuring van de missie en technische fiches per 
deelruimte door de gemeenteraad; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door schepen Erik Block; 

Gelet op volgende tussenkomst door raadslid Peter Arnauw: 
Dit plan is een goeie aanzet naar de toekomst toe. Zeker omdat dit een plan is dat in de verre toekomst 
ook nog zijn gevolgen gaat hebben, is het belangrijk dat het ambitieuze doelstellingen bevat.  In 
vergelijking met onze omliggende gemeenten gaan we echter veel minder ver.  Een aantal 
opmerkingen : 
Toen de eerste versie van dit plan voorgesteld werd, was het antwoord van de schepen dat de 
technologie nog niet rijp was. Mechelen, maar recent ook Antwerpen, zet wel volledig in op LED-
verlichting, dat wil toch zeggen dat er op een jaar tijd een enorme vooruitgang is op dit gebied? 
Daarom ons voorstel tot toevoeging: bij voorkeur LED-lampen te gebruiken. 
Een tweede opmerking is er een van de timing: is een sneller realisatie mogelijk als in bepaalde zones 
het doofregime voor de kruispunten anders is dan voor de andere lampen? Moet daar dan niet enorm 
in geïnvesteerd worden? Zou het daarom niet makkelijker en goedkoper zijn om alle lampen te doven 
in bepaalde zones, zoals vele straten in de woonparken, met uitzondering van de kruispuntverlichting ? 
Dit zeker gelet op de argumenten die in het stuk zelf staan dat de veiligheid er niet op achteruitgaat, 
integendeel, er op vooruit gaat.  
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Een derde opmerking gaat over de bedrijvenzones. Zou het niet kunnen zijn dat hier de lampen 
vroeger worden gedoofd? Na bevraging zou wel eens kunnen blijken dat de meeste bedrijvenzones na 
20u al verlaten zijn, en dat daar de verlichting dus niet meer nodig is. 
Daarom het volgende voorstel van onze fractie: gezien de voortschrijdende technologie en de evolutie 
in onze buurgemeenten : kan dit niet in de raadscommissie milieu besproken worden? Daarom vragen 
we uitstel voor dit punt. 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 
Aandachtpunten op deze visie van Spa ter bespreking. 
1) Woongebied met open karakter, d.w.z. lage densiteit van woningen op grote perceelsoppervlakte, 
meestal open bebouwing, verlichting wordt gedimt tussen 23 u – 6 u. Hierin Hagenlei – Eikenlei – 
Veldenlei, Olmenlei, verlengde van Hagenlei zit in gesloten karakter. 
Woongebied met gesloten karakter, d.w.z. hoge densiteit van woningen, aaneengesloten bebouwing, 
verlichting wordt gedimpt tussen 24 u – 6 u. De visie op deze 4 straten best herbekijken – Deze 4 
straten horen thuis in gesloten karakter. 
2) Zeker aandacht voor overgangen naar andere gemeenten, mogelijks met andere brandregimes. Vb. 
Botermelkbaan N121 Schoten – verbindingsweg dimmen 23 u – 6 u maar wat doet ’s Gravenwezel? 
3) Fortbaan = open karakter – lijkt ons goed maar eerste zijweg links doodlopende weg naar woningen 
met een hoge densiteit – veel woningen op klein gebied – is volgens ons toch gesloten karakter en kan 
best dimmen 24 u – 6 u. Misschien hier ook bijkomend advies vragen van woonmaatschappij die deze 
in eigendom heeft. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op volgend antwoord van schepen Erik Block: 
De technologie is niet veranderd en er staat nergens in de tekst welk soort lampen er gebruikt moeten 
worden. Ledlampen zijn veel duurder in onderhoud en zijn enkel rendabel voor lampen met minder 
dan 70 Watt. 
De keuze van straten in een bepaald regime is ook afhankelijk van het circuit waarop die zijn 
aangesloten. 
Het dossier wordt ook besproken in de regionale mobiliteitscommissie en de gemeenten kunnen hun 
regime op elkaar afstemmen. 
Na goedkeuring van de visietekst door de gemeenteraad wordt het actieplan verder uitgewerkt. De hier 
geformuleerde opmerkingen worden meegenomen voor verder onderzoek en de volgende stappen 
worden zeker gezet in samenwerking met de raadscommissie. 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Gaat over tot de stemming over het voorstel van Groen tot verdaging van dit agendapunt: 

Besluit: met 4 stemmen ja en 25 stemmen neen. 

Monique Van den Bogaert, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Peter Arnauw stemmen ja. 

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

Het voorstel tot verdaging van dit agendapunt te verwerpen. 
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Gaat over tot de stemming over het door Groen ingediende amendement tot aanvulling van alinea 3 
‘het uitgangspunt is dat steeds wordt gekozen voor de meest energie-efficiënte en (financieel) haalbare 
techniek’, met de bepaling ‘bij voorkeur Led’: 

Besluit: met 4 stemmen ja en 25 stemmen neen. 

Monique Van den Bogaert, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Peter Arnauw stemmen ja. 

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

Het voorstel van amendement te verwerpen. 

Besluit: met 27 stemmen ja en 2 onthoudingen. 

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

Eric De Swaef, Peter Arnauw onthouden zich. 

Enig artikel  

Goedkeuring te verlenen aan de uitgewerkte visie, strategiekeuzes en technische fiches per deelgebied 
in het kader van de opmaak van een masterplan ‘openbare verlichting’. 

 

12. CAMERA'S SPORTHAL VORDENSTEYN 

De Raad, 

Gelet op de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s; 

Gelet op het KB van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er 
een camerabewaking plaatsvindt; 

Gelet op het KB van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en gebruik van 
bewakingscamera’s; 

Gelet op het KB van 21 augustus 2009 tot wijziging van het KB van 10 februari 2008 tot vaststelling 
van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt; 

Gelet op de wet van 12 november 2009 houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling 
van de plaatsing en het gebruik van de bewakingscamera’s; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 december 2009, betreffende de wet van 21 maart 2007 tot 
regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, zoals gewijzigd door de wet van 12 
november 2009; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 13 mei 2011 tot wijziging van de ministeriële omzendbrief 
van 10 december 2009, tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s; 

Gelet op de herhaalde vaststellingen van criminaliteit op de parking van sporthal Vordensteyn; 
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Overwegende dat het in dienst nemen van camera’s een extra technisch hulpmiddel biedt aan de 
politiediensten om deze problematiek aan te pakken; 

Overwegende dat cameratoezicht als afschrikmiddel voor potentiële daders gebruikt wordt; 

Overwegende dat de invoering van cameratoezicht voor goedkeuring en reglementering moet 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad; 

Gelet op het gunstig advies van 3 februari 2015 van de korpschef; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 
Onze fractie vindt het spijtig dat onze maatschappij blijkbaar steeds meer en meer camera´s, dus 
inbreuken op onze privacy, nodig heeft om ongewenst gedrag te vaststellen en te remediëren.  Wij zijn 
ons ook bewust van de problematiek en kunnen met de installatie van deze camera´s in principe dan 
ook ons akkoord geven, zeker in de wetenschap dat voldaan zal worden aan alle wettelijke vereisten 
i.h.k.v. de privacy wetgeving.  
Wel hebben we een probleem met de administratieve/organisatorische afhandeling.  In de stukken in 
bijlage konden we lezen dat de dataopslag zal gebeuren bij het OCMW onder toezicht van de 
systeembeheerder en ICT interne veiligheidsfunctionaris.  
Waarom wordt de data op een OCMW platform opgeslagen en niet in de schoot van de politie. 
Bovendien konden we op een document van de kruispuntendatabank van de sociale zekerheid lezen 
dat er een onverenigbaarheid is in de uitvoering van de opdracht als veiligheidsconsulent en het hoofd 
van de informaticadienst of coördinator informatisering: url: 
https://www.ksz.fgov.be/binaries/documentation/nl/documentation/securite/v2002.071.csicpas.nl1.pdf  
Ik citeer een extract:  
Mag de verantwoordelijke van de informaticadienst van een O.C.M.W. optreden als 
veiligheidsconsulent? Een veiligheidsconsulent heeft als hoofdopdracht om de verantwoordelijke voor 
het dagelijks bestuur van zijn instelling, op diens verzoek of op eigen initiatief, te adviseren omtrent 
alle aspecten van de informatieveiligheid. De aanstelling van het afdelingshoofd van de 
informaticadienst als veiligheidsconsulent zou voor hem dan ook de verplichting inhouden om alle 
tekortkomingen en problemen op informatieveiligheidsvlak en die bijgevolg op zijn eigen dienst 
betrekking hebben te rapporteren aan het algemeen bestuur van zijn instelling. Hierdoor zou één en 
dezelfde persoon tegelijkertijd rechter en partij spelen wat noch een objectieve controle noch de 
veiligheid zal bevorderen.Hij zal immers niet snel geneigd zijn om problemen te melden aan de leiding 
die op de eigen dienst betrekking hebben. Om deze reden lijkt de functie van verantwoordelijke van de 
informaticadienst niet te verzoenen met deze van veiligheidsconsulent. 
Welke zijn de andere onverenigbaarheden met de opdracht van een veiligheidsconsulent binnen een 
O.C.M.W.? 
Een exhaustieve opsomming geven van alle functies die onverenigbaar zijn met de rol van 
veiligheidsconsulent is, gelet op de veelheid van bestaande functies, vrijwel onbegonnen werk. Men 
doet er beter aan geval per geval te evalueren en zich uit te spreken rekening houdend met de 
specificiteit van elke instelling. Het principe volgens hetwelk een persoon niet gelijktijdig controleur 
en gecontroleerde mag zijn,moet hierbij toegepast worden. Wanneer we de huidige adviezen van het 
Toezichtscomité bekijken, kunnen we afleiden dat op zijn minst de onderstaande functies niet 
compatibel zijn met deze van veiligheidsconsulent: 
��een leidende of managementfunctie in het centrum voor informatieverwerking 
��het hoofd van de informaticadienst; 
��de coördinator informatisering; 
��de verantwoordelijke toepassingsontwikkeling; 
��het hoofd van de personeelsdienst; 
��in het algemeen de verantwoordelijke van de betrokken dienst; 
Het lijkt ons dus onverstandig om zeker al tot deze onverenigbaarheid opgelost is binnen de schoot 
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van het OCMW, een andere keuze te maken voor de dataopslag en het dossier dan ook uit te stellen.  
Eens de installatie een feit is zouden we na verloop van een jaar ook graag een rapportage krijgen 
(eventueel in de jaarlijkse toelichting van de zone-chef, over het gebruik en vooral de resultaten van de 
in Schoten opgestelde camera´s en deze in het bijzonder. 

Neemt akte van het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster die stelt akkoord te gaan met de 
verdaging van dit punt; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig). 

Enig artikel  

Het punt ‘Camera’s sporthal Vordensteyn’ te verdagen.  

 

13. AFSCHAFFING TUSSENKOMST PARTICULIER OP 
WATERLEIDINGNETTEN AANGELEGD DOOR DE GEMEENTE SCHOT EN 

De Raad, 

Gelet op het besluit d.d. 25 oktober 1990 van de gemeenteraad houdende regeling inzake financiële 
tussenkomst van de particulier bij aansluiting op het door de gemeente Schoten gefinancierde 
waterleidingnet; 

Gelet op het besluit d. 26 september 1996 van de gemeenteraad waarbij onder andere het principe van 
de financiële tussenkomst van de particulier voor de door de gemeente Schoten gefinancierde 
waterleidingnetten werd bestendigd overeenkomstig voormeld gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 
1990; 

Overwegende dat thans volgens het reglement d.d. 20 oktober 1995 van Pidpa de uitbreidingen tot 200 
meter, noodzakelijk om een wateraansluiting te bekomen, ten laste van Pidpa worden genomen; 

Overwegende dat de gemeente Schoten niet meer op eigen initiatief en met eigen financiering nieuwe 
waterleidingnetten laat aanleggen; 

Gelet op het voorstel d.d. 23 september 2014 van het college van burgemeester en schepenen om aan 
de gemeenteraad de afschaffing van de financiële tussenkomst van de particulier in door de gemeente 
gefinancierde waterleidingnetten, voor te leggen; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 
Als we het goed begrijpen gaat het hier om aansluitingen van waterleidingnetten voor diepere percelen 
waarbij door verplaatsing van rooilijnen beslist werd om een tussenkomst van de gemeente in te 
voeren.  Door het nieuwe reglement ( 200 m ten laste van Pidpa) en een aantal uitzonderingen 
(uitbreiding appartementen, verkavelingen) ligt nu een voorstel voor om deze tussenkomst af te 
schaffen.   
In de stukken konden we lezen dat de kost per lopende meter momenteel 61 € bedraagt.  Als je dus een 
aantal meters dient te laten aanleggen kan dit al snel een stevig bedrag worden. 
Hebben we voorafgaand aan de beslissing, om niet meer tegemoet te komen, een inschatting gemaakt 
hoeveel mogelijke boordeigenaars/percelen toch nog betroffen zouden kunnen zijn.  

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van schepen Wouter Rombouts die stelt dat dit reglement zo goed als nooit 
meer werd toegepast; 
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Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

Akkoord te gaan om de financiële tussenkomst van de particulier bij aansluiting op de oude 
aangelegde waterleidingnetten af te schaffen. 

Artikel 2 

Akkoord te gaan om artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit d.d. 26 september 1996  niet meer toe te 
passen vanaf 1 november 2014. 

 

14. WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN WIJK SAS 6 – DEEL 2: 
LEOPOLDDREEF, VAARTDREEF, LAURENTDREEF, BOUDEWIJNDR EEF, 

ASTRIDDREEF EN ARTHURDREEF - GOEDKEURING LASTVOORWA ARDEN 
EN GUNNINGSWIJZE 

De Raad, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 december 2005 betreffende 
de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht “Wegenis- en rioleringswerken wijk Sas 6 – 
deel 2: Leopolddreef, Vaartdreef, Laurentdreef, Boudewijndreef, Astriddreef en Arthurdreef” aan 
Grontmij Belgium NV, KBO nr. BE 0405 647 664, Stationsstraat 51 te 2800 Mechelen; 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 06/SV/Sas6 werd opgesteld door 
de ontwerper, Grontmij Belgium NV, Stationsstraat 51 te 2800 Mechelen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.713.812,90 excl btw, waarvan 
€ 1.536.054,40 excl. btw ten laste van Rio-Link en € 177.758,50 excl. btw of € 215.087,79 incl. btw 
ten laste van de gemeente Schoten; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 
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Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door Rio-link, Dijkstraat 8 te 2630 
Aartselaar, en dat het bedrag  € 1.536.054,40 bedraagt; 

Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door de gemeente Schoten, en dat dit bedrag 
€ 177.758,50 bedraagt; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2015, op 
budgetcode GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/004/002/007); 

Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Eric De Swaef: 
Wij blijven het niet logisch vinden dat er zo licht over de straten aanleg gegaan wordt als de riolering 
wordt aangelegd. Dit is het ideale moment om grondig te bekijken of we straten aangenamer kunnen 
maken en of er remmers e.d. noodzakelijk zijn. Daarom vinden we het noodzakelijk dat dergelijke 
plannen besproken worden op de raadscommissie mobiliteit alvorens ze op de gemeenteraad komen. 
Dit is in deze dus niet gebeurd.   

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op volgend antwoord van schepen Wouter Rombouts: 
Er is inspraak geweest van de wijkbewoners bij dit dossier en er is geen enkele wijziging aangebracht 
aan de verkeerssituatie. We gaan er wel mee akkoord om in de toekomst deze dossiers ook te 
bespreken in de raadscommissie. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja en 2 onthoudingen. 

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

Eric De Swaef, Peter Arnauw onthouden zich. 

Artikel 1 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Artikel 2 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 06/SV/Sas6 en de raming voor de opdracht 
“Wegenis- en rioleringswerken wijk Sas 6 – Deel 2: Leopolddreef, Vaartdreef, Laurentdreef, 
Boudewijndreef, Astriddreef en Arthurdreef”, opgesteld door de ontwerper, Grontmij Belgium NV, 
Stationsstraat 51 te 2800 Mechelen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 
bedraagt € 1.713.812,90 excl. btw, waarvan € 1.536.054,40 excl. btw ten laste van Rio-Link en € 
177.758,50 excl. btw of € 215.087,79 incl. btw ten laste van de gemeente Schoten. 

Artikel 3 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 4 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 
GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/004/002/007). 
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Artikel 5 

Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging. 

 

15. HERMARKEREN VAN BESTAANDE WEGMARKERINGEN - 
GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 

De Raad, 

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

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

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

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

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 

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

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 

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

Gelet op de toelichtingsnota d.d. 20 januari 2015 van Glenn Duthoy, werkopzichter wegenis, 
betreffende de vernieuwing van de opdracht “Hermarkeren van bestaande wegmarkeringen”; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Hermarkeren van bestaande wegmarkeringen” een 
bestek met nr. 15/GD/01 werd opgesteld door de technische dienst - uitvoeringen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 61.125,53 excl. btw of 
€ 73.961,89 incl. 21 % btw op jaarbasis; 

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

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2015, op 
budgetcode GEM/61404010/020002 (actie 1419/005/001/004/001); 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Eric De Swaef: 
Het wordt tijd dat dit dossier ter goedkeuring voorligt. Ondertussen zijn er vele zebrapaden zo goed als 
niet meer zichtbaar hetgeen de veiligheid van de voetgangers en fietsers echt wel in het gedrang 
brengt.  De huidige situatie is ons inziens volledig onverantwoord.  We willen dus graag antwoord op 
volgende vragen. 
- Hoe komt het dat dit zo lang aangesleept heeft? 
- Kan er op gelet worden dat bij toewijzing en uitvoering een timing wordt opgelegd zodat de 
zebrapaden op korte termijn terug in orde zijn. 
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Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué; 

Gelet op volgend antwoord van schepen Wouter Rombouts: 
Het klopt dat de vorige aannemer zijn werk niet goed heeft gedaan.  Daarom werd ervoor gekozen het 
lopende contract stop te zetten en een nieuwe procedure uit te schrijven. De nieuwe aannemer zal zo 
vlug mogelijk aan het werk worden gezet. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 29 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

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

Artikel 2 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 15/GD/01 en de raming voor de opdracht 
“Hermarkeren van bestaande wegmarkeringen”, opgesteld door de technische dienst - uitvoeringen. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 61.125,53 excl. btw of 
€ 73.961,89 incl. 21 % btw op jaarbasis. 

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2015, op budgetcode 
GEM/61404010/020002 (actie 1419/005/001/004/001). 

 

16. VERZOEKSCHRIFT AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Schepen Luc Van Gastel, schepen Iefke Hendrickx, raadslid Nadine Van Mol verlaten de vergadering. 

 

De Raad, 

Gelet op de artikelen 201, 202, 203 en 204 van het Gemeentedecreet inzake verzoekschriften aan de 
organen van de gemeente; 

Gelet op artikel 37 van het huishoudelijk reglement gemeenteraad inzake de verzoekschriften gericht 
aan de gemeenteraad; 

Gelet op het verzoekschrift van de heer Jo Uyttersprot, Laaglandlei 19 te Schoten, ontvangen op 9 
oktober 2014; 

Gelet op het besluit d.d. 14 oktober 2014 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
akkoord om het verzoekschrift van Jo Uyttersprot te agenderen op de gemeenteraad van 27 november 
2014; 

Gelet op de aktename van dit verzoekschrift in gemeenteraadszitting van 27 november 2014; 
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Gelet op het akkoord om het dossier voortuinparkeren te agenderen op de vergadering van de Dienst 
Overschrijdend Overleg Maatschappelijke Veiligheid, met terugkoppeling naar het college van 
burgemeester en schepenen, de raadscommissie ruimtelijke ordening en huisvesting en de 
gemeenteraad; 

Gelet op volgende toelichting zoals verstrekt door schepen Erik Block aangaande de huidige stand van 
zaken van het dossier: 
Kort na de behandeling van het verzoekschrift in verband met voortuinparkeren in de gemeenteraad 
van 27 november 2014 werd dit onderwerp besproken in de vergadering DOMV, of Dienst 
Overschrijdend Overleg Maatschappelijke Veiligheid, van december 2014. 
Dit is een vergadering onder leiding van de coördinator integrale veiligheid die problemen in verband 
met veiligheid en overlast bespreekt die verschillende diensten aanbelangen. 
De vergadering is samengesteld uit: 
- coördinator integrale veiligheid 
- politiediensten 
- diensthoofd technische dienst 
- gemachtigd bouwtoezichter  
- milieuhandhaver  
- schepen RO, milieu, mobiliteit, huisvesting 
- ad hoc ambtenaren van de verschillende diensten. 
Uit deze vergadering volgden volgende acties: 
- verzamelen van informatie 
- bespreking met procureur des konings 
- samenstellen kleine werkgroep. 
Inmiddels werd het onderwerp met de procureur des konings besproken op de zonale veiligheidsraad 
van december, in aanwezigheid van de korpschef, de burgemeester en de coördinator integrale 
veiligheid. 
Tevens werd een werkgroep samengesteld bestaande uit: 
- diensthoofd technische dienst 
- coördinator integrale veiligheid 
- gemachtigd bouwtoezichter 
- commissaris buurtgerichte politiezorg  
- schepen RO, milieu, mobiliteit, huisvesting. 
En werd de nodige informatie verzameld. 
De werkgroep zal volgende maandag, 2 maart, samenkomen om een stand van zaken op te maken, een 
visie en stappenplan uit te werken als voorstel naar het college van burgemeester en schepenen en de 
verkeerscommissie en eventuele nieuwe afspraken te maken.  
Waarbij ik hoop een voorstel of antwoord te kunnen voorleggen aan de gemeenteraad van april of mei 
2015.  

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 
De gemeenteraad in november 2014 diende het verzoekschrift van een bewoner van de Laaglandlei te 
behandelen.   
Op deze gemeenteraad werd door Schepen de Block, niet alleen een historische schets van de 
problematiek gemaakt, maar tevens een mogelijk traject voorgesteld om tot een gemotiveerd antwoord 
te komen, uiterlijk tegen de gemeenteraad van hedenavond.  Dit traject behelsde eerst een aantal 
interne vergaderingen met technici ( Dienst overschrijdend overleg maatschappelijke veiligheid) en 
administratie, maar daarnaast ook inspraak en overleg van en door alle politieke fracties teneinde een, 
over de partijgrenzen heen, gedragen standpunt te kunnen innemen.  In het verslag van de raad van 
november ll wordt uitdrukkelijk vermeld dat een voorstel vooraf aan het college en de raadscommissie 
ter bespreking zal voorgelegd worden.  
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Ondertussen zijn we 3 maanden verder en kunnen we alleen vaststellen dat net zoals in vele andere 
dossiers, waarin deze meerderheid beloofd om de oppositie op tijd en op voorhand te betrekken, er tot 
op heden nog geen overleg geweest is, noch is er een terugkoppeling geweest over de al dan niet plaats 
gevonden technische vergaderingen.  Dit thema is dus niet geagendeerd op een politiek overlegorgaan 
of raadscommissie.  Op het moment van deze gemeenteraad ligt zelfs geen voorstel van gemotiveerd 
antwoord voor.  
Onze fractie heeft een probleem met deze werkwijze en zal een antwoord dat ze voorafgaand niet 
besproken en/of ingekeken hebben niet goedkeuren. 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué: 
Geachte voorzitter, collega’s,  
We sluiten ons aan bij collega Vermeiren: het is goed dat aan dit heikele dossier voortgewerkt wordt 
maar wij betreuren dat het alsnog niet besproken werd in een bevoegde raadscommissie. Deze 
namiddag ben ik nog bij de heer Jo Uyttersprot op bezoek geweest. Ik heb moeten vaststellen dat hij 
NIET op de hoogte was gesteld van de agendering van het antwoord op zijn verzoekschrift. Qua 
communicatie kan dit tellen, ik moet helaas in herhaling vallen: de kracht van verandering op zijn best, 
onze gelukwensen aan het college met deze gang van zaken. Ik heb ook eens door de Laaglandlaan 
gefietst en heb ze geteld: er zijn ongeveer 60 voortuinparkings, de meeste wellicht illegaal of semi-
legaal. De voortschrijdende betonnering en ontgroening van deze straat is schrijnend. We herhalen ons 
standpunt: niet-vergunde voortuinparkings moeten ongedaan worden gemaakt en voor vergunde 
voortuinparkings moet een strikt uitdovingsbeleid in voege gesteld worden. Dit betekent dat voor 
nieuwe eigenaren van panden met een voortuinparking de voortuinparking niet langer kan gebruikt 
worden; ze moeten deze heraanleggen en  beplanten. 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 
Vorig jaar werd ons al actie belooft rond deze problematiek. Uiteindelijk is dit al 30 jaar een vraag van 
onze fractie. Toch ook een pluim voor schepen dat er eindelijk iets gebeurt. Wat was het standpunt van 
de procureur? 
Aan de burgemeester willen we vragen hoe het zit met de prioriteiten van de politie. De korpschef 
heeft op de laatste uiteenzetting toch verklaard dat ze dit hoger op de prioriteitenlijst gingen zetten?  

Gelet op volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 
Onze vroegere vragen tot vervolging van illegale voortuinparkings werden door de vorige procureur 
steeds negatief beantwoord.  Dit vormde geen prioriteit voor het parket. 
De nieuwe procureur des konings wil een zeer goed gemotiveerde voordracht en zal dit dossier 
mogelijk herbekijken. Vandaar dat er nu veel aandacht gaat naar een goede dossieropbouw. Bij onze 
politie is deze problematiek reeds als prioritair aangeduid. 

Neemt akte van de tussenkomst van voorzitter Gerd Adriaensen die een schorsing van de zitting met 5 
minuten voorstelt teneinde alle fracties toe te laten het ontwerp van antwoord aan de heer Uyttersprot 
te onderzoeken; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

Akte te nemen van de toelichting zoals verstrekt door schepen Erik Block aangaande stand van zaken 
in het dossier ‘voortuinparkeren’ naar aanleiding van het verzoekschrift zoals ingediend door Jo 
Uyttersprot, Laaglandlei 19 te Schoten. 
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Artikel 2 

Akkoord te gaan met de verzending van volgend voorlopig antwoord aan de heer Uyttersprot: 
Kort na de behandeling van het verzoekschrift in verband met voortuinparkeren in de gemeenteraad 
van 27 november 2014 werd dit onderwerp besproken in de vergadering DOMV, of Dienst 
Overschrijdend Overleg Maatschappelijke Veiligheid, van december 2014. 
Dit is een vergadering onder leiding van de coördinator integrale veiligheid die problemen in verband 
met veiligheid en overlast bespreekt die verschillende diensten aanbelangen. 
De vergadering is samengesteld uit: 
- coördinator integrale veiligheid 
- politiediensten 
- diensthoofd technische dienst 
- gemachtigd bouwtoezichter  
- milieuhandhaver  
- schepen RO, milieu, mobiliteit, huisvesting 
- ad hoc ambtenaren van de verschillende diensten. 
Uit deze vergadering volgden volgende acties: 
- verzamelen van informatie 
- bespreking met procureur des konings 
- samenstellen kleine werkgroep. 
Inmiddels werd het onderwerp met de procureur des konings besproken op de zonale veiligheidsraad 
van december, in aanwezigheid van de korpschef, de burgemeester en de coördinator integrale 
veiligheid. 
Tevens werd een werkgroep samengesteld bestaande uit: 
- diensthoofd technische dienst 
- coördinator integrale veiligheid 
- gemachtigd bouwtoezichter 
- commissaris buurtgerichte politiezorg  
- schepen RO, milieu, mobiliteit, huisvesting. 

En werd de nodige informatie verzameld. 
De werkgroep zal op 2 maart 2015 samenkomen om een stand van zaken op te maken, een visie en 
stappenplan uit te werken als voorstel naar het college van burgemeester en schepenen, de 
raadscommissie mobiliteit en de verkeerscommissie en eventuele nieuwe afspraken te maken.  

Een voorstel of antwoord zal hopelijk kunnen voorgelegd worden aan de gemeenteraad van april of 
mei 2015.  

 

17. MONDELINGE VRAGEN 

 

Schepen Iefke Hendrickx, raadslid Nadine Van Mol vervoegen de vergadering van de gemeenteraad. 

 

De Raad, 

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

Gelet op de mogelijkheid voor de raadsleden om, na afhandeling van de openbare agenda van de 
gemeenteraad, mondelinge vragen te stellen over gemeentelijke aangelegenheden; 
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Neemt akte: 

-van volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 
bij de opmaak van het plan om de OCMW's in te voegen in de gemeenten, is het VVSG niet 
geraadpleegd. Kan er vanuit de gemeente een brief gaan naar de Vlaamse regering dat dit toch 
gewenst is? 

-van het antwoord van schepen Paul Valkeniers die stelt dat VVSG zelf wel de nodige acties zal 
ondernemen. 

-van volgende tussenkomst van raadslid Eric De Swaef:  
Tijdens de eerste stuurgroepvergadering rond herziening van het mobiliteitsplan is gesteld dat het 
fietsbeleidsplan niet opgenomen is in de verbreding en verdieping van dit plan. We vragen ons af 
waarom niet mits er volgens ons nog veel werk is om tot deftige en betere fietsroutes te komen in 
Schoten. Dit niet in het minst mits de wetgeving een aantal zaken nu toe laat die bij opmaak van het 
oude plan nog niet bestonden. Zoals o.a. fietsstraten en schoolroutes. Kan dit toch niet mee 
opgenomen worden? 

-van het antwoord van schepen Erik Block die stelt dat dit plan wel degelijk wordt meegenomen in de 
volgende stap van herziening mobiliteitsplan. 

-van de tussenkomst van raadslid Jacky Van den Broek en van de antwoorden van burgemeester 
Maarten De Veuster en schepen Lieven De Smet. 

-van de tussenkomst van burgemeester Maarten De Veuster. 

 

 

 

 

Zitting geheven te 23.15 uur. 

 

 

gemeentesecretaris, voorzitter gemeenteraad, 

 

 

 

Nicole Verhoeven Gerd Adriaensen  

 

 


