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Gemeente Schoten 

4E VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD 

VAN 30 APRIL 2015 

Zitting geopend te 20.00 uur. 

Aanwezig: Gerd Adriaensen, voorzitter gr. 

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, Louis 
De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, 
Pieter Gielis, Juan Leysen, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle Deparcq, raadsleden.  

Nicole Verhoeven, secretaris.  

Verontschuldigd: Luc Van Gastel, schepen.  

Sofie Goffin, Gianni Peeters, Nadine Van Mol, raadsleden.  

OPENBARE VERGADERING  

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 

De Raad, 

Gelet op artikel 33 van het Gemeentedecreet; 

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

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 
In het verleden heeft onze fractie een aantal keer geen expliciet antwoord teruggevonden op een vraag 
tijdens de gemeenteraad omdat we er toen blijkbaar niet om gevraagd hadden en daarom tevreden 
moesten zijn met een mondelinge toelichting tijdens de bespreking van het agendapunt zelf.  Op de 
vorige gemeenteraad werd op punt 10 OCMW wijziging meerjarenplan – budgetwijziging 2015/1 door 
onze fractie duidelijke vragen gesteld waar expliciet om een schriftelijke toelichting werd gevraagd, 
m.n. ‘Ook nu weer kunnen we in de toelichting een verwijzing lezen naar een ‘OCMW vereniging 
welzijn’.  Wat houdt dergelijke vereniging in? Wat is haar opdracht, samenstelling,….Graag hadden 
wij hierover ‘schriftelijke’ toelichting gekregen. 
Ook lazen we een passage over de verkoop van overbodig patrimonium.  Ook hier had we graag de 
nodige duiding gekregen.  Op welke basis wordt patrimonium als ‘overbodig’ beschouwd?  Welk 
patrimonium is nu al als ‘overbodig’ gekwalificeerd? Ook hier graag een ‘schriftelijk’ antwoord.  In 
het verslag op pagina 96 konden we alleen lezen en ik citeer ‘voorzitter Catharina Van Osta die stelt 
dat alle mogelijkheden tot verzelfstandiging uitgebreid worden onderzocht’ wat geenszins een 
antwoord is op de twee gestelde vragen.  Ook op agendapunt 45 m.n. i.v.m. de telefonische 
bereikbaarheid van personeelsleden hebben wij 4 vragen gesteld, o.a. over de vrijwilligheid, 
respecteren van weekend- en avondrust, beveiligingsproblematiek,… 
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Op pagina 182 lezen we het antwoord ‘Gelet op het antwoord van gemeentesecretaris Nicole 
Verhoeven’ en verder niets.  Graag dus alsnog een volledig schriftelijk antwoord op onze gestelde 
vragen. 

Gelet op volgend antwoord van voorzitter Gerd Adriaensen: 
De gemeenteraad is een mondeling debat; de leden van het college van burgemeester en schepenen 
antwoorden er mondeling op de gestelde vragen. Van deze antwoorden volgt er meestal een 
samenvatting in het verslag van de gemeenteraad, dat als een schriftelijk antwoord kan worden 
beschouwd. Daar waar er uitdrukkelijk bijkomende schriftelijke toelichting is beloofd, bijvoorbeeld 
omdat ter zitting geen volledig antwoord kan worden verstrekt, zal die ook worden gegeven.  Doch het 
is niet de bedoeling een aparte schriftelijke administratie op gang te brengen na iedere gemeenteraad.  

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 

Enig artikel  

Goedkeuring te hechten aan het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 26 
maart 2015. 

 

2. BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUK KEN 

De Raad, 

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

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, alsmede de latere wijzigingen; 

Gelet op de gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit BB 2011/01; 

Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken van 18 december 2014; 

Gelet op de financiële noodwendigheden van de gemeente; 

Gelet op artikel 2 b), 10° van het gemeentelijk reglement houdende de belasting op de afgifte van 
administratieve stukken (goedgekeurd bij raadsbesluit van 19 december 2013 en hernomen bij 
raadsbesluit van 30 januari 2014 en 18 december 2014), waarbij een bedrag van 50,00 euro werd 
vastgesteld op de afgifte van een wegsignalisatievergunning zonder omleidingsroute voor de 
weggebruikers; 

Gelet op artikel 2 b), 11° van het gemeentelijk reglement houdende de belasting op de afgifte van 
administratieve stukken (goedgekeurd bij raadsbesluit van 19 december 2013 en hernomen bij 
raadsbesluit van 30 januari 2014 en 18 december 2014), waarbij een bedrag van 100,00 euro werd 
vastgesteld op de afgifte van een wegsignalisatievergunning met omleidingsroute voor de 
weggebruikers; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 waarin, op voorstel van het college van 
burgemeester en schepenen overeenkomstig haar besluit van 4 november 2014, in het voormelde 
gemeentelijk reglement een alinea met betrekking tot de vrijstelling van de belasting op de afgifte voor 
wegsignalisatievergunningen voor werken die door de nutsmaatschappijen worden uitgevoerd ten 
gevolge van projecten van de gemeente wordt toegevoegd; 

Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs 
gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, ten 
einde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden; 
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Overwegende dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie 
van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en 
Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden; 

Gelet op het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen, goedgekeurd bij raadsbesluit van 
30 januari 2014, waarin de permanente nutsvoorzieningen worden gedefinieerd (artikel 1) en waarin 
bepaald werd dat een retributie voorzien is van 0,50 euro per aanwezig aansluitpunt op het 
grondgebied van de gemeente, ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van 
zowel de distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij (artikel 3); 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 10 maart 2015 om 
voormelde vrijstelling uit te breiden voor alle werken die door de nutsmaatschappijen worden 
uitgevoerd, dus niet enkel voor de werken die door de nutsmaatschappijen worden uitgevoerd in 
opdracht van de gemeente; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert, met verzoek om een aparte 
stemming te organiseren over een aantal artikelen uit voorliggend belastingreglement; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Gaat over tot de stemming over volgende artikelen uit het belastingreglement op de afgifte van 
administratieve stukken: artikel 2 a), artikel 2 b) 1 – 9 en 12-16: 

Besluit: met 25 stemmen ja en 2 stemmen neen. 

De artikelen 2 a), 2 b) 1 – 9 en 12 – 16 goed te keuren. 

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

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren, stemmen neen. 

 

Gaat over tot de stemming over het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken: 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

Met ingang van heden en voor een periode eindigend op 31 december 2019, wordt een belasting 
gevestigd op de afgifte van administratieve stukken. Deze belasting is verschuldigd door de persoon of 
de rechtspersoon aan wie het stuk wordt afgeleverd. 

Artikel 2 

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald: 

a) op de afgifte van de reispassen: 
gewone procedure voor een nieuwe reispas:   9,00 euro 
spoedprocedure voor een nieuwe reispas:  30,00 euro 

b) op de afgifte van allerlei andere getuigschriften, uittreksels, afschriften, legalisaties, 
vergunningen, enz., die ambtshalve of op verzoek worden uitgereikt: 

1. op de afgifte van een uittreksel uit het vergunningenregister: 25,00 euro 

2. op de afgifte van een uittreksel uit het plannenregister: 25,00 euro 
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3. op de afgifte van een planologisch attest: 50,00 euro 

4. op de afgifte van een stedenbouwkundig attest: 50,00 euro 

5. op de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning of stedenbouwkundige weigering 
waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling vereist is: 25,00 euro 

6. op de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning of stedenbouwkundige weigering 
waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is: 50,00 euro 

7. op de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning of stedenbouwkundige weigering voor 
terreinaanlegwerken of technische werken: 25,00 euro 

8. op de afgifte van een vergunning of weigering tot verkavelen:  

-  100,00 euro per goedgekeurd of geweigerd lot binnen de verkaveling, met een minimum 
van 250,00 euro voor een verkaveling zonder wegenis 

-  150,00 euro per goedgekeurd of geweigerd lot binnen de verkaveling, met een minimum 
van 375,00 euro voor een verkaveling met wegenis 

9. op de afgifte van een vergunning of weigering tot wijziging van een verkaveling: 250,00 euro 

10. op de afgifte van een wegsignalisatievergunning zonder omleidingsroute voor de 
weggebruikers: 50,00 euro 

11. op de afgifte van een wegsignalisatievergunning met omleidingsroute voor de weggebruikers: 
100,00 euro 

12. op alle administratieve verrichtingen in het kader van het verplicht openbaar onderzoek, zoals 
bepaald in de stedenbouwkundige procedures en verkavelingvergunningsprocedures in het 
decreet op de ruimtelijke ordening en zoals bepaald in de milieuvergunningsprocedure in het 
milieuvergunningdecreet: 25,00 euro, vermeerderd met de werkelijke portkosten per adres 
voor de in het kader van genoemd openbaar onderzoek geschreven en verzonden brieven 

13. op de afgifte van een verblijfsvergunning aan vreemdelingen bedraagt het tarief 0,80 euro of 
de eventueel later gewijzigde som die de gemeente zelf dient te betalen als reële kostprijs van 
de kaart, vermeerderd met 2,20 euro gemeentebelasting 

14. voor de afgifte van een elektronische identiteitskaart of een elektronische vreemdelingenkaart 
zonder biometrische kenmerken wordt  

a. 15,20 euro aangerekend voor de gewone procedure, vermeerderd met 4,80 euro 
gemeentebelasting 

b. 116,90 euro aangerekend voor de spoedprocedure, vermeerderd met 5,10 euro 
gemeentebelasting 

c. 181,30 euro aangerekend voor de extreme spoedprocedure, vermeerderd met 5,70 euro 
gemeentebelasting 

15. voor de afgifte van een elektronische vreemdelingenkaart met biometrische kenmerken wordt 

a. 17,70 euro aangerekend voor de gewone procedure vermeerderd met 4,80 euro 
gemeentebelasting 

b. 116,90 euro aangerekend voor de spoedprocedure, vermeerderd met 5,10 euro 
gemeentebelasting 

16. voor de afgifte van een Kids-ID wordt: 
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a. 6,10 aangerekend voor de gewone procedure, vermeerderd met 0,90 euro 
gemeentebelasting 

b. 109,80 euro aangerekend voor de spoedprocedure, vermeerderd met 0,20 euro 
gemeentebelasting 

c. 174,30 euro aangerekend voor de extreme spoedprocedure, vermeerderd met 0,70 euro 
gemeentebelasting 

d. bij de gelijktijdige afgifte van een Kids-ID volgens spoed- of extreme spoedprocedure 
wordt voor een tweede en volgende kind van hetzelfde gezin dat op hetzelfde adres staat 
ingeschreven, 50,00 euro aangerekend 

17. voor de afgifte van het rijbewijs in bankkaartmodel en voor de afgifte van het voorlopig 
rijbewijs in bankkaartmodel wordt de kostprijs, aangerekend door de federale overheid, 
vermeerderd met 5,00 euro gemeentebelasting 

18. voor de afgifte van het internationaal rijbewijs wordt de kostprijs, aangerekend door de 
federale overheid, vermeerderd met 4,00 euro gemeentebelasting 

c) op allerlei andere getuigschriften, uittreksels, vergunningsaanvragen en zo meer: 

1. voor het kappen van bomen waarvoor een kapvergunning vereist is: 35,00 euro per 
vergunningsaanvraag 
van de belasting zijn vrijgesteld de bomen die gekapt moeten worden omwille van de 
openbare veiligheid 

2. voor de afgifte van een huwelijksboekje: 20,00 euro voor een huwelijksboekje 

3. voor de afgifte van een verklaring van eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning: 
de kostprijs gevraagd door de gerechtsdeurwaarder voor betekening van de verklaring. 

Artikel 3 

De belasting is niet toepasselijk op: 

a) de stukken afgeleverd aan openbare besturen, openbare instellingen en rechterlijke overheden, 
voor zover het gaat om bestuurlijke doeleinden 

b) de ingevolge wetsvoorschriften kosteloos te verstrekken stukken 

c) de machtigingen met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties 

d) de afgifte van stukken welke krachtens een wet, een KB of een overheidsverordening reeds aan 
de betaling van een recht ten behoeve van de gemeente onderworpen is. Uitzondering wordt 
gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven van reispassen belaste gemeenten ambtshalve 
toekomen en waarvan sprake is in de tarieven, gevoegd bij de wet op de consulaire- en 
kanselarijrechten 

e) de machtigingen met betrekking tot activiteiten die, als dusdanig, reeds het voorwerp zijn van de 
heffing van een belasting of een retributie ten behoeve van de gemeente 

f) de geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de NMBS, De 
Lijn en de openbare autobusdiensten 

g) stukken afgeleverd aan eenieder die deze nodig heeft om een tewerkstelling te bekomen, te 
kunnen solliciteren of om deel te nemen aan examens of proeven met het oog op eventuele 
aanwerving 
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h) de afgifte conform artikel 2 b)10 en artikel 2 b)11 van een wegsignalisatievergunning met of 
zonder omleidingsroute voor de weggebruikers voor werken die door de nutsmaatschappijen 
worden uitgevoerd. 

Artikel 4 

De particulieren en de private instellingen die wensen dat de gevraagde administratieve bescheiden 
hun per post zouden toegezonden worden, dienen het bedrag van de verzendingskosten vooraf aan de 
betrokken dienst over te maken, zelfs indien de afgifte van de te verstrekken stukken kosteloos is. 

Artikel 5 

De belasting is invorderbaar op het ogenblik van respectievelijk de aanvraag of de aflevering van het 
stuk. Zij wordt contant ingevorderd door middel van de afgifte van een kwitantie, een plaat, een vignet 
of enig ander onderscheidingsteken. 

Artikel 6 

De belastingplichtigen moeten bij aanvraag bij het gemeentebestuur een bedrag gelijk aan de 
vermoedelijke belasting in bewaring geven bij de bevoegde ambtenaar, tegen afgifte van een 
ontvangstbewijs, dat op elk verzoek van de met toezicht belaste ambtenaren of agenten moet worden 
getoond. Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contante belasting 
worden geboekt indien geen tegenbericht van de belastingplichtige bij het gemeentebestuur toekomt 
uiterlijk de dag vóór deze waarop het belastbaar feit zich zal voltrekken. Bij gebrek aan contante 
betaling of in geval deze niet gelijk is aan de reële belastingschuld, berekend op basis van de gegevens 
waarover het gemeentebestuur nadien beschikt, zal door het college van burgemeester en schepenen 
worden overgegaan tot opname in een kohier, of respectievelijk terugbetaling van het verschil. 

Artikel 7 

De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure, gebeuren volgens de bepalingen vervat in het 
gelijknamige decreet van 30 mei 2008 (en latere wijzigingen). 

Artikel 8 

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 
Gemeentedecreet. Er wordt geen onderzoek de commodo et incommodo gehouden aangaande dit 
reglement. 

Artikel 9 

Een afschrift van dit besluit zal overeenkomstig artikel 253 van het Gemeentedecreet worden 
verzonden aan de provinciegouverneur. 

 

3. BELASTING OP DE ASVERSTROOIING, HET BEGRAVEN VAN  EEN 
STOFFELIJK OVERSCHOT OF EEN ASURN EN DE BIJZETTING VAN EEN 

ASURN IN DE URNENKELDERS EN HET COLUMBARIUM OP DE 
GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS VAN PERSONEN VREEMD AAN  DE 

GEMEENTE 

De Raad, 

Gelet op artikel 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet; 
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Gelet op het besluit d.d. 18 december 2014 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het 
belastingreglement op de asverstrooiing, het begraven van een stoffelijk overschot of een asurn en de 
bijzetting van een asurn in de urnenkelders en het columbarium op de gemeentelijke begraafplaats van 
personen vreemd aan de gemeente; 

Gelet op het besluit d.d. 6 maart 2015 van de provinciegouverneur houdende schorsing in zijn 
uitvoering van artikel 4, eerste streepje van voornoemd belastingreglement; 

Overwegende dat in deze geschorste bepaling werden vrijgesteld van betaling van inkomtaks, de 
begunstigden van een recht op bijbegraving in een bestaande concessie; 

Overwegende dat overeenkomstig het schorsingsbesluit van de gouverneur deze bepaling in strijd is 
met de aard en het doel van de verordening en met het gelijkheidsbeginsel; 

Gelet op het besluit d.d. 17 maart 2015 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
aktename van het besluit d.d. 6 maart 2015 van de provinciegouverneur houdende schorsing in zijn 
uitvoering van artikel 4, eerste streepje van het belastingreglement op de asverstrooiing, het begraven 
van een stoffelijk overschot of een asurn en de bijzetting van een asurn in de urnenkelders en het 
columbarium op de gemeentelijke begraafplaats van personen vreemd aan de gemeente; 

Gelet op het verslag d.d. 23 maart 2015 van Nicole Verhoeven, gemeentesecretaris; 

Gelet op het besluit d.d. 31 maart 2015 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
akkoord om aan de eerstvolgende gemeenteraad voor te stellen de geschorste bepaling te 
rechtvaardigen; 

Overwegende dat overeenkomstig het schorsingsbesluit van de gouverneur de aard en het doel van de 
inkomtaks erin bestaat degenen die tijdens hun leven niet gedomicilieerd waren in de gemeente, post 
mortem nog een bijdrage te laten leveren voor de kosten van de gemeentelijke infrastructuur; 

Overwegende evenwel dat dit financiële aspect niet de hoofddoelstelling is van dit belastingreglement; 
dat de invoering van een inkomtaks voor niet-Schotenaren in hoofdzaak bedoeld is om niet-
Schotenaren te ontraden om naar de Schotense begraafplaats te komen; 

Overwegende dat de gemeente Schoten slechts over 1 begraafplaats beschikt; dat de beschikbare 
oppervlakte toereikend moet blijven voor alle begravingen; 

Overwegende dat in de periode voor invoering van de inkomtaks, en in de periode van een lage 
inkomtaks (250 euro), een begrafenistoerisme werd vastgesteld: vele niet-Schotenaren wensten op de 
Schotense begraafplaats begraven te worden; 

Overwegende dat het bestuur deze toevloed heeft willen stoppen door het optrekken van de inkomtaks 
naar een bedrag dat vergelijkbaar is met dat van de buurgemeenten; 

Overwegende dat vanaf het optrekken van de inkomtaks naar 1.000 euro het aantal aanvragen van 
niet-Schotenaren is gedaald, en dat wordt vastgesteld dat de aanvragen nu meestal afkomstig zijn van 
personen die een relatie met de gemeente hebben gehad; 

Overwegende dat in het kader van voorgaande, een vrijstelling voor bijbegraving in een bestaande 
concessie past; dat de inkomtaks niet meer hoeft betaald te worden indien er reeds een plaats in een 
concessie is gereserveerd voor de begunstigde op deze concessie; dat het in dit kader immers volstrekt 
zinloos is om de komst naar de Schotense begraafplaats nog te ontmoedigen; 
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Overwegende dat de meeste concessies worden genomen voor 2 personen; dat hierbij de eerste 
begunstigde op de concessie in de meeste gevallen een inwoner is van de gemeente; dat de 
overblijvende partner als tweede begunstigde bij de aanvraag van de concessie dan ook nog in Schoten 
woont, doch om tal van redenen nadien buiten de gemeente is verhuisd; dat de bijbegraving in een 
bestaande concessie vrijstellen dan ook een correcte en faire maatregel is, waarvan in de meeste 
gevallen personen kunnen genieten die ook een Schotens verleden hebben; dat het in deze gevallen 
vragen van een inkomtaks voor bijbegraving in een bestaande concessie samen met de (reeds 
overleden Schotense) levenspartner een maatregel is die niet begrepen wordt door de erfgenamen en 
de gemeente in een slecht daglicht stelt;  

Overwegende dat een persoon die slechts zeer recent in de gemeente is komen wonen en overlijdt, ook 
niet of slechts in zeer geringe mate een bijdrage heeft geleverd voor de kosten van de gemeentelijke 
infrastructuur door het betalen van de aanvullende belasting op de personenbelasting; dat hieruit blijkt 
dat het doel van de inkomtaks best niet enkel wordt beperkt tot het financiële aspect; 

Overwegende dat het gelijkheidsbeginsel inhoudt dat gelijke toestanden eenzelfde fiscale behandeling 
moeten krijgen terwijl ongelijke toestanden op ongelijke wijze worden behandeld; dat het maken van 
onderscheiden belastingcategorieën is toegestaan indien het onderscheid objectief is en redelijk 
verantwoord; dat het al dan niet bestaan van een concessie een objectief onderscheid is en getuigt van 
behoorlijk en goed bestuur ten aanzien van huidige en gewezen Schotenaren; 

Overwegende dat omwille van hogergenoemde motieven wordt voorgesteld het geschorste besluit te 
rechtvaardigen en te handhaven; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

Akkoord te gaan om het belastingreglement op de asverstrooiing, het begraven van een stoffelijk 
overschot of een asurn en de bijzetting van een asurn in de urnenkelders en het columbarium op de 
gemeentelijke begraafplaats van personen vreemd aan de gemeente, zoals vastgesteld in 
gemeenteraadszitting van 18 december 2014, integraal te behouden en te bevestigen. 

Artikel 2 

Akkoord te gaan om een afschrift van dit besluit te bezorgen aan het Agentschap Binnenlands Bestuur 
en de gouverneur. 

 

4. VERBOUWINGSWERKEN CHIRO ANTOONTJE 

De Raad, 

Gelet op de besluiten van de gemeenteraad van 30 januari 2014 en 29 januari 2015 houdende 
vaststelling van het subsidiereglement voor grote verbouwingswerken aan jeugdlokalen; 

Gelet op het raadsbesluit van 27 februari 2014 betreffende de verbouwingswerken aan de lokalen van 
Chiro Antoontje in de Antoon Van Dijckstraat 20 B en het daaraan gekoppelde subsidiebedrag van  
€ 23.886,83; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 7 oktober 2014 akkoord ging met de 
uitbetaling van drie schijven van telkens 25 % van de subsidie voor een totaalbedrag van € 17.915,13; 
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Gelet op de vraag van Chiro Antoontje van 2 februari 2015 om het saldo uit te betalen; 

Overwegende dat de totaalkost van de verbouwingswerken aan Chiro Antoontje hoger ligt dan de 
voorziene uitgaven en dat de binnengebrachte facturen en betalingsbewijzen aantonen dat het betaalde 
bedrag van € 44.661,93 het te subsidiëren bedrag overschrijdt; 

Overwegende dat de reden hiervan een meerkost voor de binnenafwerking van de ramen is; 

Overwegende dat er werd bezuinigd op de sanitaire installatie wegens het afzien van het automatisch 
spoelsysteem;  

Overwegende dat de binnengebrachte factuur van Elektriciteit Van Mechelen met bijhorende 
betalingsbewijzen overeenstemt met de originele prijsofferte zoals goedgekeurd door de gemeenteraad 
op 27 februari 2014; 

Gelet op het positief advies van de jeugdraad van 24 februari 2015; 

Gelet op het proces-verbaal van uitvoering van werken van 8 maart 2015; 

Gelet op het verslag van 25 maart 2015 van Ivan Dierckx, jeugdconsulent; 

Gelet op art. 160 § 2 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op art. 121 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 

Gelet op het visum van 26 maart 2015 zoals verleend door de financieel beheerder; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 

Enig artikel  

Opdracht te geven aan de financiële dienst om het saldo van het subsidiebedrag voor grote 
verbouwingswerken, zijnde € 5.971,70, te storten op rekeningnummer BE51 9730 4437 0662 op naam 
van de feitelijke vereniging Chiro Antoontje, Antoon Van Dijckstraat 20 B te Schoten. Aanrekening 
van deze uitgave op registratiesleutel 1419/4/5/8/2/66412030/075002 van het budget 2015. 

 

5. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER IVEKA 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt 
aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in 
de Kempen en het Antwerpse; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 9 april 2015 wordt opgeroepen om 
deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iveka die op 16 juni 2015 
plaatsheeft in feestzaal Hof van Nazareth, Nazarethdreef 101 te 2500 Lier;  

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd; 

Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals 
gewijzigd op 18 januari 2013; 

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de 
algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordigers dient vast te stellen; 
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Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van Walter Brat 
en Willy Van Camp, gemeenteraadsleden, tot respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Schoten voor de algemene vergaderingen van Iveka tot einde 
2018; 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 
de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 16 juni 2015:  

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2014 

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans, resultatenrekening, 
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités 
en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014 

4. Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder door VREG 

5. Statutaire benoemingen 

6. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2 

De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 16 juni 2015, op te dragen hun 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de 
agendapunten, cf. artikel 1. 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten 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. 

 

6. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER WATER-LINK 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Water-Link; 

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

Overwegende dat artikel 44 van voormeld decreet bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de 
afgevaardigde dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;  

Overwegende dat de vertegenwoordiger van de gemeente, die bij besluit d.d. 24 april 2014 van de 
gemeenteraad werd aangeduid, binnen de perken van zijn mandaat in naam van de gemeente Schoten 
de nodige beslissingen dient te nemen betreffende de punten van de agenda van deze vergadering; 
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Gelet op de buitengewone algemene vergadering en statutaire jaarvergadering van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband Water-Link die plaatsvinden op 25 juni 2015 in de kantoren 
van de vereniging, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen; 

Gelet op de oproepingsbrief van 26 maart 2015 van Water-Link voor de buitengewone algemene 
vergadering op 25 juni 2015 met als agenda: 

1. Kapitaalverhoging door inbreng in natura 

2. Statutenwijziging; 

Gelet op de oproepingsbrief van 26 maart 2015 van Water-Link voor de statutaire jaarvergadering op 
25 juni 2015 met als agenda: 

1. Mededeling van het verslag van het directiecomité over de werking van de intergemeentelijke 
vereniging in 2014 alsmede over de lopende actuele belangrijke dossiers 

2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening over het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2014 met inbegrip van bijzonder verslag omtrent de bestemming van 
het resultaat dat inzonderheid betrekking heeft op de voorstellen tot dividenduitkering, de 
financiële gevolgen van de uitkeringen en het belang ervan voor de vereniging 

3. Mededeling van het verslag van de commissaris m.b.t. de jaarrekening over het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2014 

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 

5. Bestemming van het resultaat 

6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 

7. Verlenen van kwijting aan de commissaris 

8. Goedkeuring van de oprichting van een nieuwe dochtervennootschap onder de rechtsvorm van 
een CVBA. Toekenning van machtigingen met het oog op de vaststelling en goedkeuring van de 
statuten van deze nieuwe dochtervennootschap en de ondertekening van de volmacht voor de 
verschijning in de oprichtingsakte en het laten verlijden van de oprichtingsakte 

9. Varia en mededelingen; 

Gelet op het Gemeentedecreet en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 41 in verband met de 
werking van de gemeenteraad en artikel 42 inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op het besluit d.d. 24 april 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van Juan Leysen 
en Louis De keersmaeker, gemeenteraadsleden, respectievelijk als vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Schoten voor de algemene vergadering van 
Water-link tot einde 2018; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

Kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Water-Link op 25 juni 2015. 

Artikel 2 

Kennis te nemen van de agenda van de statutaire jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging 
Water-Link op 25 juni 2015. 
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Artikel 3 

Goedkeuring te hechten aan de volledige agenda’s en hun inhoud. 

Artikel 4 

De afgevaardigde op de buitengewone algemene vergadering en statutaire jaarvergadering van Water-
Link op 25 juni 2015 of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zouden worden, die 
bij besluit d.d. 24 april 2014 van de gemeenteraad werd aangeduid, te mandateren om overeenkomstig 
onderhavige beslissing te stemmen. 

Artikel 5 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige beslissing 
en onverwijld een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan opdrachthoudende vereniging Water-
Link, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen. 

 

7. IKA: AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE 
FINANCIERINGEN 

De Raad, 

Gelet op het raadsbesluit inzake toetreding tot de intercommunale vereniging IKA; 

Gelet op het aangepaste huishoudelijk reglement voor financieringen in het kader van artikel 3.3 van 
de statuten van IKA, welke aanpassingen in het bijzonder betrekking hebben op (i) de mogelijkheid 
voornoemde herfinanciering door te voeren, (ii) de mogelijkheid om ook in de toekomst dergelijke 
herfinancieringen door te voeren en/of in te gaan op een uitnodiging van IKA om middelen te ontlenen 
voor investeringen voorzien in de investeringsenveloppe (de vroegere buitengewone dienst) van de 
begroting (welke middelen kunnen voortkomen uit de uitgifte door IKA van thesauriebewijzen op 
lange termijn of kredieten) en (iii) de mogelijkheid voor IKA om een verklaring ten gunste van de 
bemiddelaar en een bevestiging van de garantie te vragen van de gemeente in het kader van een 
specifieke uitgifte onder het programma; 

Gelet op de door de gemeente te verlenen toekomstige waarborgen die in het licht van de aanpassingen 
aan voornoemd huishoudelijk reglement en de uitbreiding van de financieringsopties van de gemeente 
daaronder en IKA hiervoor een ontwerp van garantieverklaring voorstelt; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 
In de stukken konden we lezen dat het schrijven van IKA op de gemeente werd ontvangen eind 
februari.  In datzelfde schrijven stond tevens de uitdrukkelijke vraag om deze aanpassing op de 
eerstkomende raad te behandelen aangezien IKA zo snel mogelijk haar financieringswijze wenste te 
wijzigen.  Volgens onze fractie kon deze vraag dus reeds op de raad van maart ll behandeld worden.  
Vanwaar het uitstel naar de raad van april en werd hierdoor de werking van IKA in enige mate 
gehinderd. 

Gelet op volgend antwoord van schepen Paul Valkeniers: 
De behandeling van dit dossier heeft inderdaad enige vertraging opgelopen.  Zulks heeft evenwel geen 
gevolgen. Er is hierover afgestemd met Lieven Ex van IKA. 
Deze materie is ook niet rechtstreeks belangrijk voor de gemeente aangezien Schoten haar projecten 
buitengewone dienst niet financiert via IKA. Het is wel belangrijk om goedkeuring te hechten aan het 
aangepaste huishoudelijk reglement om de rente-risico’s voor IKA te beperken. 
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Tevens kan ik hier reeds melden dat op donderdag 25 juni eerstkomend, voor aanvang van de 
gemeenteraad, Lieven Ex een toelichting zal komen geven aan de geïnteresseerde raadsleden over de 
groenestroomprojecten en de stand van zaken SPS Fin.  

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

Akte te nemen van de bepalingen van het aangepaste huishoudelijk reglement voor financieringen in 
het kader van artikel 3.3 van de statuten van IKA en het ontwerp van verklaring ten gunste van de 
bemiddelaar in bijlage daaraan. 

Artikel 2 

Akte te nemen van de bepalingen van het ontwerp garantieverklaring en van het ontwerp van 
garantiebevestiging. 

Artikel 3 

Het aangepaste huishoudelijk reglement voor financieringen in het kader van artikel 3.3 van de 
statuten van IKA goed te keuren en in te stemmen met het feit dat, vanaf de inwerkingtreding van het 
voornoemd reglement, alle huidige en toekomstige financieringen die IKA in het kader van artikel 3.3 
van de statuten van IKA voor rekening van de gemeente aangaat (en de doorlening daarvan aan de 
gemeente) beheerst zullen worden door de bepalingen van voornoemd reglement en alle huidige 
financieringen die IKA in het kader van artikelen 3.1 en 3.2 van de statuten van IKA voor de 
gemeenten is aangegaan (en de doorlening daarvan aan de gemeente) eveneens beheerst zullen worden 
door de bepalingen van voornoemd reglement.  

Artikel 4 

De toekomstige waarborgen door de gemeente te verlenen met betrekking tot de thesauriebewijzen uit 
te geven door IKA ten gunste van de houders daarvan te wijzigen en te herformuleren, zoals vermeld 
in de garantieverklaring in bijlage bij het aangepaste huishoudelijke reglement, en haar karakter als 
onherroepbare en onvoorwaardelijke garantie te bevestigen. De garantieverklaring in bijlage bij het 
reglement vervangt de bewoording eerder verleende waarborgen. 

Artikel 5 

Te bevestigen dat deze garantie op datum van deze beslissing is gegeven voor een totaal bedrag in 
hoofdsom van 0 euro en dat zij geldig blijft niettegenstaande de herformulering van de voorwaarden 
daarvan zoals vermeld in de vorige beslissing. 

Artikel 6 

Te bevestigen dat deze garantie eveneens intresten dekt voor een maximaal bedrag gelijk aan het 
laagste van (i) de werkelijke intresten door IKA op de thesauriebewijzen en kredieten aangegaan door 
IKA ten behoeve van de gemeente en (ii) 7,5% van de hoofdsom per jaar. 

Artikel 7 

Te bevestigen dat deze garantie eveneens andere kosten dekt van IKA op de thesauriebewijzen en 
kredieten aangegaan door IKA ten behoeve van de gemeente ten belope van het pro-rata aandeel van 
de gemeente in de dergelijke andere kosten en uitgaven. 
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8. BIJZONDER POLITIEREGLEMENT GLOBEFEST 

De Raad, 

Gelet op de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;  

Gelet op de organisatie van Globefest op zaterdag 4 juli 2015;  

Overwegende dat Globefest een nieuw evenement is, dat mogelijk veel bezoekers trekt en het 
aangewezen is dat er tijdens dit evenement niet-systematische en oppervlakkige controle van kleding 
en handbagage gebeurt;  

Overwegende dat er met een private bewakingsdienst wordt samengewerkt;  

Gelet op het voorstel om een veiligheidsperimeter in te stellen, met inbegrip van het sportpark De 
Zeurt en de parking;  

Gelet op het voorstel om een festivalperimeter voor het festivalterrein in te stellen, met als afbakening 
het hekwerk, en de voorziening van de nodige ingangen en (nood)uitgangen;  

Overwegende dat het noodzakelijk is, gelet op de wettelijke bepalingen, om een politiereglement op te 
stellen dat de afbakening van de zone waar bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgevoerd, de duur 
of, in voorkomend geval, de periodiciteit gedurende dewelke de maatregel geldt en de 
bewakingsonderneming die de opdracht zal uitvoeren, bepaalt;  

Overwegende dat het nuttig is om ook andere elementen, gekoppeld aan de organisatie van Globefest, 
vast te leggen via dit bijzonder politiereglement;  

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 

Enig artikel  

Goedkeuring te hechten aan het Bijzonder Politiereglement tot organisatie van Globefest.  

 

9. INTERLOKALE VERENIGING SPORTREGIO ANTWERPSE KEMP EN: 
VERLENGING SAMENWERKINGSAKKOORD EN HUISHOUDELIJK 

REGLEMENT 

De Raad, 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 2 september 2004 houdende goedkeuring van het 
samenwerkingsakkoord en het huishoudelijk reglement van de Interlokale Vereniging Sportregio 
Antwerpse Kempen; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 31 mei 2007 houdende goedkeuring van de vernieuwde 
samenwerkingsovereenkomst en huishoudelijk reglement van de Interlokale Vereniging Sportregio 
Antwerpse Kempen; 
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Gelet op het besluit d.d. 1 april 2014 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
verderzetting van het engagement van de gemeente Schoten binnen de Interlokale Vereniging 
Sportregio Antwerpse Kempen; 

Overwegende dat de aangepaste versies van het samenwerkingsakkoord en het huishoudelijk 
reglement opnieuw goedgekeurd moeten worden; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 

Enig artikel  

Goedkeuring te hechten aan het vernieuwde samenwerkingsakkoord en huishoudelijk reglement van 
de Interlokale Vereniging Sportregio Antwerpse Kempen. 

 

10. OPENVERKLARING BETREKKING BELEIDSMANAGER 
GRONDGEBIEDZAKEN VIA AANWERVING 

De Raad, 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 houdende akkoord met het einde van het 
dienstverband, met ingang van 1 december 2015, van Johan Hoskens, statutair afdelingshoofd 
grondgebiedzaken wegens het bereikt hebben van de pensioengerechtigde leeftijd; 

Gelet op het besluit van 20 januari 2015 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
akkoord om de benaming van deze vacant komende functie te veranderen in beleidsmanager 
grondgebiedzaken (A4a – A4b); 

Gelet op het besluit van 20 januari 2015 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
akkoord om voor de functie van beleidsmanager grondgebiedzaken aanwervingsvoorwaarden te 
voorzien en de taakinhoud van de functie te wijzigen; 

Gelet ook op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de functie te begeven bij 
wijze van aanwerving; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2015 houdende akkoord met de gewijzigde benaming 
en de gewijzigde aanwervings-en bevorderingsvoorwaarden; 

Gelet op het secretarisbesluit van 7 april 2015 houdende de vaststelling van de functiebeschrijving; 

Overwegende dat de beleidsmanager grondgebiedzaken lid is van het managementteam; dat het tot de 
bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om de functie open te verklaren bij wijze van aanwerving; 

Overwegende dat ook de uiterste datum voor indiening van de kandidaturen moet bepaald worden; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van schepen Paul Valkeniers; 

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

Artikel 1 

Overeenkomstig de bepalingen van de Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel over te gaan 
tot de openverklaring van één voltijdse statutaire betrekking van beleidsmanager grondgebiedzaken 
(A4a – A4b) om te begeven bij wijze van aanwerving. 

Artikel 2 

De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen voor deze betrekking te bepalen op 5 juni 2015 
om 12 uur. De kandidaturen dienen uiterlijk op deze datum en het gestelde uur bij het bestuur toe te 
komen. 

 

11. DE KAEKELAAR: GELUIDSWERENDE DEUREN - GOEDKEURI NG 
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. 7 april 2015 van Luc Verryckt, werkopzichter gebouwen, houdende 
vraag en motivatie voor de plaatsing van geluidswerende deuren in zaal De Kaekelaar; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “De Kaekelaar: geluidswerende deuren” een bestek met 
nr. 15LV04 werd opgesteld door de technische dienst - uitvoeringen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 35.000,00 excl. btw of 
€ 42.350,00 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2015, op 
budgetcode GEM/22100007/0701 (actie 1419/005/001/005/008); 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 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. 15LV04 en de raming voor de opdracht “De 
Kaekelaar: geluidswerende deuren”, 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 € 35.000,00 excl. btw of 
€ 42.350,00 incl. 21 % btw. 

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 
GEM/22100007/0701 (actie 1419/005/001/005/008). 

 

12. SCHOOLOMGEVING VITA ET PAX - 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 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 de toelichtingsnota d.d. 11 maart 2015 van Erika Baluwé, werfleider openbare werken; 
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “Schoolomgeving Vita et Pax” een bestek met nr. 
15/EB/02 werd opgesteld door de technische dienst - uitvoeringen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 165.100,40 excl. btw of 
€ 199.771,48 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2015, op 
budgetcode GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/002/001/007), na budgetwijziging BW01; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 
Los van de grond van de zaak vindt onze fractie het onwaarschijnlijk onrespectvol dat een dergelijk 
dossier één dag voor de gemeenteraad op een raadscommissie verkeer gebracht wordt. Op een 
dergelijke manier kunnen de politieke fracties niet serieus werken.  Ook het dossier van de 
Veerhuisdreef werd op dezelfde manier gepresenteerd.  Tijdens de raadscommissie werden door 
meerdere collega´s nuttige vragen gesteld en mogelijke alternatieven ter discussie op de tafel gelegd 
maar die worden dan op grond van het buikgevoel van Schepen Rombouts, zonder enige fundamentele 
ondersteuning, van de tafel geveegd en de dossiers moeten passeren omdat ze nu eenmaal klaar zijn 
voor de gemeenteraad.  Dit is niet de ‘verandering’ waar wij naar op zoek zijn, alle beloften ten spijt 
om het in de  toekomst anders te gaan doen en meer inspraak te garanderen.  Dit verhaaltje is ons 
i.v.m. verschillende andere dossiers al eerdere op onze mouw gespeld maar we zien quasi geen 
verandering wat deze werkwijze betreft.  I.v.m. dit eigenlijke dossier hebben we vragen rond het hele 
inspraak verhaal maar gezien de toelichting verstrekt door onze ambtenaren op de RC mobiliteit zullen 
we het agendapunt mee goedkeuren. 

Gelet op volgend antwoord van schepen Erik Block: 
Het klopt dat dit punt laattijdig op een raadscommissie werd geagendeerd.  Er werd reeds met de 
betrokken diensten afgesproken om dit voortaan vroeger te agenderen. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Artikel 2 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 15/EB/02 en de raming voor de opdracht 
“Schoolomgeving Vita et Pax”, 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 € 165.100,40 excl. btw of 
€ 199.771,48 incl. 21 % btw. 

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 1419/003/002/001/007), na budgetwijziging BW01. 
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13. ASFALTHERSTELLINGEN IN DIVERSE STRATEN - GOEDKE URING 
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 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 de toelichtingsnota d.d. 10 maart 2015 van Erika Baluwé, werfleider; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Asfaltherstellingen in diverse straten” een bestek met 
nr. 15/EB/03 werd opgesteld door de technische dienst - uitvoeringen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 215.307,51 excl. btw of 
€ 260.522,09 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2015, op 
budgetcode GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/003/002/001); 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 
Ook dit punt werd gisteravond voor het eerst voorgelegd aan de verschillende fracties. Wat betreft de 
Liebiglaan zijn we blij dat eindelijk deze situatie wordt aangepast.  In eerdere RC´s werd door onze 
fractie meermaals de onveilige situatie door totaal versleten asfaltering (overlaging van kasseien) 
aangekaart. Tevens werden onze bekommernissen gedeeld over de bereikbaarheid van de garageboxen 
en de bedrijven die in het te renoveren gedeelte liggen en zal hier overleg opgestart worden met de 
eigenaars/bedrijfsleiders.  Ook zal de omleiding via de Metropoolstraat en Papenaardekenstraat 
gesignaliseerd worden als een vrachtwagenroute i.p.v. een algemene omleiding en zal op ons voorstel 
ook bekeken worden of er voor de invalswegen naar de woonwijk een totaal inrijverbod voor 
vrachtwagens mogelijk is. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 
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Artikel 2 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 15/EB/03 en de raming voor de opdracht 
“Asfaltherstellingen in diverse straten”, 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 € 215.307,51 excl. btw of 
€ 260.522,09 incl. 21 % btw. 

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 1419/003/003/002/001). 

 

14. INFRASTRUCTUURWERKEN KALSTRAAT - 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 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 de toelichtingsnota van Saskia Vercauteren, conducteur; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2013 betreffende 
de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht “Infrastructuurwerken Kalstraat” aan Antea 
Group, KBO nr. BE 0414 321 939, Roderveldlaan 1 te 2600 Antwerpen; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen betreffende riolerings- en 
wegeniswerken Kalstraat – infovergadering 1 d.d. 24 juni 2014; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen betreffende riolerings- en 
wegeniswerken Kalstraat – infovergadering 2 d.d. 13 oktober 2014; 
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Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 16/SV/Kalstr werd opgesteld door 
de ontwerper, Antea Group, Roderveldlaan 1 te 2600 Antwerpen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 358.495,72 excl. btw of 
€ 433.779,82 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 

Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door Rio-Link, Dijkstraat 8 te 2630 
Aartselaar, en dat dit deel wordt geraamd op € 227.487,26; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2015, op 
budgetcode GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/003/001/003); 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 
Wij vinden dat deze meerderheid op vlak van stratenaanleg blijk geeft van gebrek aan inspiratie en 
visie. Dit leidt er toe dat, als je naar de bevolking stapt, ook weinig inspirerende feedback krijgt en al 
gauw enkel pleidooien krijgt voor meer parkeerplaats en saaie, grauwe straten. Ook hier vinden wij dat 
dit gebeurd is: als deze straat zich niet leent om om te vormen tot woonerf, welke straat in Schoten dan 
wel? Daarom kunnen wij dit plan niet goedkeuren. 
Als er grotere projecten gerealiseerd worden, vinden wij dat er telkens een mooie visie wordt 
voorgelegd. Helaas vinden wij die visie nooit terug bij de heraanleg van bestaande wijken. Wij vragen 
met nadruk dat de bevoegde schepen en administratie in de toekomst met alternatieve 
ontwikkelingsmogelijkheden naar de buurtinformatiemomenten trekt, ja, zelfs met alternatieve 
inspraakvormen, zodat niet enkel de luidste roepers hun zeg doen, maar alle mensen, ook diegenen die 
niet kunnen stemmen zoals de kinderen. Inspiratie te verkrijgen bij de groene fractie. 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 
Aangezien in de infrastructuurwerken ook maatregelen zitten om het volgende punt m.n. de 
voorrangsregels op het kruispunt Kalstraat – Leo Van Hullebuschstraat te wijzigen, wenst onze fractie 
beide tegelijkertijd te bespreken.  Onze fractie is niet overtuigd om meteen de uitgang van de Kalstraat 
uit de voorrang te halen ondanks de ‘ontsluitingsrol’ van de L. Van Hullebuschstraat.  Met dank aan 
Luc Verbeeck, commissaris GGPZ, die ons deze morgen nog de ongevalscijfers van de afgelopen 5 
jaar bezorgde, konden we vernemen dat er in deze periode slechts één ongeval, zonder gewonden werd 
vastgesteld waarbij de oorzaak het niet verlenen van voorrang is.  De nieuwe inrichting met verhoogd 
plateau zal sowieso het uitrijdend verkeer van de Kalstraat al vertragen waardoor ons inzien er nog 
minder kans is op verkeersongevallen.  Het behouden van de bestaande ‘voorrang van rechts’ regels 
zorgen tevens voor een verkeersremmend effect, ook al ligt dit kruispunt al erg dit tegen de bocht met 
de Verbertstraat.  Wij zijn dus voorstander om nog even te wachten met het wijzigen van het 
voorrangsregime en pas in tweede orde, wanneer de noodzaak hiertoe bewezen is er toe over te gaan.  
Dit wil dus wel zeggen dat in agendapunt 13 er kleine wijzigingen (o.a. de aanleg van de haaientanden 
in het plateau) moet herbekeken worden. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op volgend antwoord van schepen Erik Block: 
Op de bewonersvergadering Kalstraat bleek al snel dat er grote vraag was naar parkeerplaatsen in de 
straat. Dit speelt dan mee in de keuze voor het soort straat dat zal worden aangelegd. Bij een woonerf 
mag men niet voor eigen garage parkeren. Dat zou in de Kalstraat het verlies van vele parkeerplaatsen 
tot gevolg hebben. Daarom werd gekozen voor een zone 30. 
De verkeerscommissie adviseerde om de voorrangsregel op het kruispunt Leo Van Hullebuschstraat – 
Kalstraat nu meteen te wijzigen, dit omwille van de duidelijkheid naar de automobilisten toe. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 
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Gelet op volgend antwoord van voorzitter Gerd Adriaensen: 
Voorrang van rechts mag niet als argument worden gebruikt voor het afremmen van de snelheid.  Het 
heeft alles te maken met de leesbaarheid van de straat. 
De Leo Van Hullebuschstraat is een woonstraat, maar zeker ook een ontsluitingsweg. De Kalstraat 
daarentegen is verkeersluw. Dit voorstel geeft duidelijkheid naar alle weggebruikers. 

Gelet op volgend antwoord van schepen Wouter Rombouts: 
Er zijn op dit kruispunt slechts een 100-tal bewegingen per dag van mensen die de Kalstraat uitrijden.  
Het betreft hier plaatselijk verkeer. En zij zullen op de hoogte zijn van de verkeersregeling. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 25 stemmen ja, tegen 2 stemmen neen. 

Maarten De Veuster, 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, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen 
De Maeyer, Walter Brat, Pieter Gielis, Juan Leysen, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle Deparcq stemmen ja. 

Eric De Swaef, Peter Arnauw stemmen neen. 

Artikel 1 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Artikel 2 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 16/SV/Kalstr en de raming voor de opdracht 
“Infrastructuurwerken Kalstraat”, opgesteld door de ontwerper, Antea Group, Roderveldlaan 1 te 2600 
Antwerpen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen 
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 358.495,72 euro 
excl. btw, waarvan 188.006,00 euro excl. btw ten laste van Rio-Link en 170.489,72 euro excl. btw of 
206.292,56 euro 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 1419/003/003/001/003). 

 

15. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGV ERKEER: 
KRUISPUNT KALSTRAAT - LEO VAN HULLEBUSCHSTRAAT: WIJ ZIGING 

VOORRANGSREGELING 

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; 

Overwegende dat de straten die het vermelde kruispunt vormen tot het beheer van de gemeente 
behoren en binnen de bebouwde kom liggen; 

Overwegende dat de voorrangsregeling op het kruispunt tussen Kalstraat en Leo Van Hullebuschstraat 
voor sommige verkeersdeelnemers onduidelijk is; 

Overwegende dat de heraanleg van de Kalstraat een kans geeft om vermeld kruispunt infrastructureel 
aan te passen en zo een verduidelijking van de voorrangsregeling tot stand te brengen; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 23 stemmen ja, tegen 4 stemmen neen. 

Maarten De Veuster, 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, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter Gielis, 
Juan Leysen, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle 
Deparcq stemmen ja. 

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

Artikel 1 

De voorrangsregeling op het kruispunt tussen Kalstraat en Leo Van Hullebuschstraat wordt gewijzigd 
van een regeling voorrang van rechts naar een voorrangsregeling voor verkeer in de Leo Van 
Hullebuschstraat. 

Artikel 2 

Onderhavig reglement in verband met de wijziging van de voorrangsregeling op het kruispunt 
Kalstraat – Leo Van Hullebuschstraat, wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

Artikel 3 

Opdracht te geven aan de dienst der werken om de nodige verkeerssignalisatie in het kader van de 
wijziging van de voorrangsregeling op het kruispunt Kalstraat – Leo Van Hullebuschstraat aan te 
brengen, zijnde: 

• verkeersbord B15c in Leo Van Hullebuschstraat richting Venstraat 

• verkeersbord B15f in Leo Van Hullebuschstraat richting Wijnegembaan 

• verkeersbord B1 in Kalstraat 

• verkeersbord B3 in Kalstraat 

• haaientanden in de Kalstraat. 

Het aanbrengen van deze verkeerstekens te laten plaatsvinden wanneer de Kalstraat heraangelegd is.  
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16. WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN IN DE VEERHUISDREE F - 
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 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 16 juli 2013 betreffende de 
gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht “Wegenis- en rioleringswerken in de 
Veerhuisdreef” aan Evolta, KBO nr. BE 0420 481 538, Damstraat 220 te 9180 Moerbeke (voorheen 
Mebumar); 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21 oktober 2014 betreffende 
de infovergadering d.d. 6 oktober 2014; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18 november 2014 houdende 
akkoord om geen extra snelheidsremmende maatregelen en/of verkeersleefbaarheidsmaatregelen te 
nemen in de Veerhuisdreef; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 25 november 2014 aangaande 
het uitvoeren van een stabiliteitsonderzoek en sloopaanvraagdossier; 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 13/SV/Veerhuis werd opgesteld 
door de ontwerper, Evolta, Damstraat 220 te 9180 Moerbeke (voorheen Mebumar); 

Gelet op de toelichtingsnota d.d. 2 april 2015 van Saskia Vercauteren, conducteur; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 571.290,00 excl. btw, waarvan € 
339.795,18 excl. btw ten laste van Rio-Link en € 231.494,82 excl. btw of € 280.108,73 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 de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2015, op 
budgetcode GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/004/002/003); 

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

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 
In de tekst staat er meermaals dat het belangrijk is om zo veel mogelijk water ter plaatse in de grond te 
laten dringen om de riolering in de omgevende straten niet te overbelasten. Langs de andere kant 
wordt er toch wel een serieus stuk verhard. Daarom stellen we één wijziging voor in dit plan, zonder 
meerkost: de zijstraten en enkele andere elementen worden heraangelegd in betonstraatsteen: hiervan 
bestaat een waterdoorlatende variant. Graag hadden we die daarvoor gebruikt gezien. 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 
Alvast het hernemen van onze opmerking van agendapunt 11.  Een dergelijk manier van werken is erg 
onrespectvol.   
De waterbergende voorstellen van onze collega´s van Groen konden niet op hun verdiensten getoetst 
worden wat zeker gezien dit steeds belangrijker wordend thema een slechte zaak is.  
Ook hebben we tijdens de RC onze bezorgdheid geuit over de afbraakwerken die gepland zijn, meer 
bepaald over de constructies die behouden worden ter onderstutting van bestaande en blijvende 
woongelegenheden.  Hoewel onze ambtenaren ons verzekerden dat het hier om een aannemerslast gaat 
lijkt het onze fractie toch aangewezen dat er een tegensprekelijke expertise zou plaatsvinden voor de 
werken beginnen waar onze bouwtoezichter kan aan participeren teneinde de gemeente te vrijwaren 
van mogelijke toekomstige claims. 
Hopend op beterschap, allicht tegen beter weten in, zullen we dit agendapunt mee goedkeuren, maar 
vragen nadrukkelijk om in de toekomst het politieke participatieproces een echte kans te geven. 

Gelet op volgend antwoord van schepen Wouter Rombouts: 
Het gebruik van waterdoorlatende betonstraatstenen werd onderzocht voor dit project, doch niet 
weerhouden. De nutsleidingen komen hier onder de weg te liggen. Gelet op de vele projecten die hier 
nog op stapel staan, zal de straat zeker nog vaak terug moeten opengebroken worden om aansluitingen 
te voorzien. 
De waterdoorlatende betonstraatstenen worden niet verkocht in kleine hoeveelheden. Het effect zou 
dan ook verloren gaan indien ieder herstel nadien wordt uitgevoerd met gewone betonstraatstenen. Het 
ontwerp is bovendien ook getoetst en goedgekeurd door de VMM. Deze waterdoorlatende stenen 
vergen ook een andere fundering. 
We gebruiken ze wel waar dan kan, zoals bijvoorbeeld op de begraafplaats. 
We hebben een onderzoek laten uitvoeren door een stabiliteitsingenieur en dit rapport wordt 
overgemaakt aan de aannemer. Het is aan hem om deze aanbevelingen op te volgen, dan wel zijn 
verantwoordelijkheid in deze te nemen. 
Er wordt nog een laatste bewonersvergadering georganiseerd kort voor aanvang van de werken 
waarop ook de timing zo nauwkeurig als mogelijk aan de bewoners zal worden meegedeeld. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Gaat over tot de stemming over het amendement van Groen om waterdoorlatende betonstraatstenen 
voor te schrijven in het bestek: 

Besluit: met 4 stemmen ja en 23 stemmen neen. 

Het door Groen ingediende amendement te verwerpen. 

Monique Van den Bogaert, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Peter Arnauw stemmen ja. 
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Maarten De Veuster, 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, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Pieter Gielis, 
Juan Leysen, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle 
Deparcq stemmen neen. 

Besluit: met 25 stemmen ja en 2 onthoudingen. 

Maarten De Veuster, 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, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen 
De Maeyer, Walter Brat, Pieter Gielis, Juan Leysen, Sandra Denis, 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. 13/SV/Veerhuis en de raming voor de opdracht 
“Wegenis- en rioleringswerken in de Veerhuisdreef”, opgesteld door de ontwerper, Evolta, Damstraat 
220 te 9180 Moerbeke. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
€ 571.290,00 excl. btw excl. btw, waarvan € 339.795,18 excl. btw ten laste van Rio-Link en  
€ 231.494,82 excl. btw of € 280.108,73 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 1419/003/004/002/003). 

Artikel 5 

Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging. 

 

17. GOEDKEURING VISIENOTA 'ONTWIKKELING HAVENPLEIN'  

De Raad, 

Gelet op de visienota ‘ontwikkeling Havenplein’ zoals opgemaakt door de waarnemende 
gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar; 

Gelet op de beslissing van 23 maart 2015 van het college van burgemeester en schepenen om de 
uitgewerkte visienota ter advisering voor te leggen aan de Gecoro, de raadscommissie ruimtelijke 
ordening en huisvesting, de milieudienst en de diensten mobiliteit, huisvesting en inspraak; 

Gelet op het advies van de Gecoro van 30 maart 2015; 

Gelet op het advies van de raadscommissie ruimtelijke ordening en huisvesting van 20 april 2015; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door schepen Erik Block; 
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Gelet op de melding door schepen Block dat volgende bepaling dient toegevoegd te worden aan de 
visienota: “De opmaak van een globale structuurschets over het volledige plangebied (Villerslei-
Heikantstraat-Lossingstraat-Kanaal) moet in het ontwerp worden opgenomen.” 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 
Ons lijkt dit een mooie visie met heel veel suggesties, te veel om allemaal gerealiseerd te krijgen. 
Daarom lijkt het ons een goed idee om in de communicatie met de ontwerpers duidelijk weer te geven 
wat prioriteit is voor de gemeente. Ik denk dat de bevoegde schepen vanuit de GECORO en de 
commissie voldoende weet wat als prioritair wordt aangevoeld voor de gemeente, en hoop dat hij met 
succes deze visie kan verdedigen. Ook fijn om te horen dat er een structuurschets wordt gevraagd voor 
de ganse omgeving. 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué: 
Geachte Voorzitter, collega’s 
Onze fractie zal deze visienota niet goedkeuren omwille van de volgende redenen:  
-de vaagheid van de visienota: nergens staat vermeld hoeveel woningen er maximaal per hectare 
zullen bijkomen; men geeft de ontwikkelaars m.a.w. de handen vrij; 
-negentig procent van de omwonenden is tegen dit project, net zoals dit het geval is voor het project 
Kruispad; de verstedelijking van onze gemeente neemt met deze projecten nogmaals toe – naast 
andere op stapel staande projecten, ik vernoem hier ook het oude zwembad, Borgeind, de site dienst 
der werken / St-Jozefsschool, het project bij het politiekantoor;  
-de aanslag op de mobiliteit: nu reeds is de brug over het kanaal aan kanjer van verkeersellende; de 
projecten kruispad en havenplein zullen het verkeersinfarct alleen maar verergeren; 
Desalniettemin zitten er ook positieve zaken in het project maar deze visienota is voor onze fractie 
ondermaats.  

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op volgend antwoord van schepen Erik Block: 
Deze visienota beoogt een algemene visie weer te geven op het gebied, zonder de creativiteit van de 
ontwerpers te beknotten.  
De woningdichtheid is bepaald in het gewestplan. Het betreft hier wel degelijk woongebied. De 
verkeersafwikkeling, zeker ook op het kruispunt, wordt opgevolgd. Er wordt trouwens ook een 
mobiliteitsstudie opgevraagd. 

Gelet op de gevoerde bespreking;  

Besluit: met 24 stemmen ja, tegen 3 stemmen neen. 

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Gerd Adriaensen, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Ilse 
Stockbroekx, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, 
Pieter Gielis, Juan Leysen, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Joanna Brzozowska, Willy Van 
Camp, Veerle Deparcq stemmen ja. 

Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué stemmen neen. 

Enig artikel  

De visienota ‘ontwikkeling Havenplein’ goed te keuren. 
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18. AANKOOP GRONDEN ZILVERSTRAAT 43 "DE PHEYP" 

De Raad, 

Gelet op de artikelen 2 en 43 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de gronden “De Pheyp” aan de Zilverstraat 43 te Schoten, die momenteel in gebruik zijn als 
sportterrein; 

Overwegende dat de grondpercelen, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie D, nrs. 190/A/2, 
190/B/2, 191/T/2, 190/T/2 en 190/V/2, gelegen zijn in woonparkgebied; 

Gelet op het schattingsverslag van 17 december 2009 opgesteld door de heer Jan Rombouts, wnd. 
Eerstaanwezend Inspecteur van het Tweede Registratiekantoor van Brasschaat, waarbij de totale 
verkoopwaarde van het terrein geraamd werd op 100,00 euro/m², hetzij 1.676.500,00 euro voor een 
totale oppervlakte van 16.765 m²; 

Gelet op het schattingsverslag van 29 november 2013 opgesteld door de heer Jan Rombouts, wnd. 
Eerstaanwezend Inspecteur van het Tweede Registratiekantoor van Brasschaat, waarbij de totale 
verkoopwaarde van het terrein nog steeds geraamd werd op 1.676.500,00 euro; 

Gelet op het verslag van 9 december 2013 van M. Stabel, juridisch coördinator; 

Gelet op het besluit van 17 december 2013 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
aktename van het schattingsverslag van 29 november 2013 opgesteld door de heer Jan Rombouts, 
wnd. Eerstaanwezend Inspecteur van het Tweede Registratiekantoor van Brasschaat betreffende de 
gronden aan de Zilverstraat 43 te Schoten; 

Gelet op het besluit van 4 maart 2014 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
aktename van het advies van de sportraad betreffende het dossier KFC Koningshof;  

Gelet op het bericht van de rechtbank van koophandel te Antwerpen houdende oproep tot kandidaat-
kopers voor de eigendommen Zilverstraat 43; 

Gelet op de brief van 25 september 2014 van gerechtelijk vereffenaar Kjell Swartelé aangaande de 
gerechtelijke vereffening van de samenwerkende vennootschap Koningshof Klein Heide; 

Overwegende dat de gemeente hierbij werd uitgenodigd haar bieding op het onroerend goed van de 
vennootschap kenbaar te maken; 

Gelet op het besluit van 30 september 2014 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
akkoord om een bod uit te brengen op voormelde terreinen tegen schattingsprijs, onder voorbehoud 
van goedkeuring budgetwijziging 2014/2 door de gemeenteraad en onder voorbehoud van bevestiging 
bod en goedkeuring aankoop door de gemeenteraad; 

Gelet op het besluit van 23 oktober 2014 van de gemeenteraad houdende akkoord om het bod, zoals 
uitgebracht door het college van burgemeester en schepenen op de gronden “De Pheyp” Zilverstraat 
43 te Schoten, te bekrachtigen, en waarbij akkoord werd gegaan om aan gerechtelijk vereffenaar 
Swartelé te melden dat de gemeente een bod doet van 1.676.500,00 euro op de grondpercelen, 
kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie D, nrs. 190/A/2, 190/B/2, 191/T/2, 190/T/2 en 190/V/2; 

Gelet op de brief van 24 oktober 2014 waarbij de gemeente het bod van 1.676.500,00 euro op de 
grondpercelen aan de Zilverstraat 43 kenbaar heeft gemaakt aan de gerechtelijk vereffenaar Kjell 
Swartelé; 

Gelet op de brief van 30 oktober 2014 van de gerechtelijk vereffenaar Kjell Swartelé; 
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Overwegende dat mogelijkheden creëren om sportactiviteiten te beoefenen tot het takenpakket van de 
gemeente behoort; 

Overwegende dat de verwerving van de gronden aan de Zilverstraat 43 zich aandient als een unieke 
opportuniteit voor de gemeente om de ter beschikkingstelling van de nodige infrastructuur voor de 
sport- en vrijetijdsbeleving in Schoten in de toekomst te kunnen blijven garanderen;  

Gelet op het besluit van 27 november 2014 van de gemeenteraad houdende: 

- akkoord met de aankoop van de gronden “De Pheyp” aan de Zilverstraat 43 te Schoten, 
kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie D, nrs. 190/A/2, 190/B/2, 191/T/2, 190/T/2 en 
190/V/2, tegen de prijs van 1.676.500,00 euro, onder voorbehoud van goedkeuring door de 
algemene vergadering van aandeelhouders die hierover in februari 2015 zal samengeroepen 
worden 

- akkoord om de akte te laten verlijden door notaris Erik Celis, Kasteelpleinstraat 59 te 2000 
Antwerpen; de kosten voor het verlijden van de akte zijn ten laste van de koper 

- de machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de nodige schikkingen te 
treffen met betrekking tot de opstelling en afsluiting van de compromisovereenkomst met de 
gerechtelijk vereffenaar Kjell Swartelé; 

Gelet op de brief van 24 februari 2015 van de gerechtelijk vereffenaar, Kjell Swartelé, waarbij gemeld 
werd dat op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 februari 2015 de 
aandeelhouders hem de machtiging hebben gegeven tot verkoop van het onroerend goed in kwestie, 
voor het bedrag van 1.676.500,00 euro; 

Gelet op het besluit van 24 februari 2015 van het college van burgemeester en schepenen waarbij akte 
werd genomen van het akkoord van de algemene vergadering der aandeelhouders aangaande de 
verkoop van de gronden “De Pheyp” aan de gemeente Schoten en beslist werd notaris Celis te 
verzoeken het ontwerp van authentieke akte voor te bereiden; 

Gelet op het e-mailbericht van 15 april 2015 van het notariskantoor Celis waarbij het ontwerp van 
authentieke akte werd bezorgd met de bijhorende documenten (bodemattesten, kadastrale stukken, 
stedenbouwkundige uittreksels en informatie, hypothecair getuigschrift); 

Overwegende dat het verbinteniskrediet voor de aankoop van deze gronden werd voorzien onder actie 
1419/4/5/2/4 en registratiesleutel 22200000-074099 van de door de gemeenteraad op 23 oktober 2014 
goedgekeurde budgetwijziging 2014/2;  

Gelet op artikel 94 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op artikel 160 § 2 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op artikel 121,4° van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de 
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 

Gelet op het visum van 30 april 2015 zoals verleend door de financieel beheerder; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de aankoop van de gronden “De Pheyp” aan de Zilverstraat 43 te Schoten, 
kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie D, nrs. 190/A/2, 190/B/2, 191/T/2, 190/T/2 en 190/V/2, 
toebehorende aan de cvba, in vereffening, “Koningshof Klein Heide”, vertegenwoordigd door 
gerechtelijk vereffenaar Kjell Swartelé, tegen de prijs van 1.676.500,00 euro. 
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Artikel 2 

Goedkeuring te hechten aan het ontwerp van akte, opgesteld door notaris Erik Celis, tot aankoop van 
de in artikel 1 vermelde gronden. 

 

BIJKOMENDE AGENDA 

19. STAND VAN ZAKEN I.VM. DE BURGEMEESTERSCONVENANT  

De Raad, 

Gelet op volgende interpellatie van raadslid Peter Arnauw: 

Stand van zaken in verband met de burgemeestersconvenant. Zal onze gemeente deze ondertekenen? 

Neemt akte: 

van volgend antwoord van schepen Erik Block: 
We zijn bezig met het klimaatneutraal 2020 dat we eerst tot een goed einde willen brengen. In dit 
kader worden acties opgestart teneinde onze doelstellingen te bereiken. Na finalisering bestaande 
projecten kunnen we nieuwe initiatieven opstarten. De nulmeting zal trouwens een goede aanzet zijn 
tot het burgemeestersconvenant. 

 

20. PRINCIPIËLE AFSCHAFFING VAN HET SYSTEEM JOBSTUD ENTEN 

De Raad, 

Gelet op volgende interpellatie van raadslid Monique Van den Bogaert: 

Principiële afschaffing van het systeem jobstudenten 
Al vele jaren krijgen, meestal kinderen van onze personeelsleden, de mogelijkheid om max. 1 maand 
als jobstudent F.T/of halftime aan onze diensten te werken.  Jaarlijks is er een schriftelijke evaluatie 
opgesteld door de personeelsdienst. 
Ook de studenten die werkzaam waren in 2014 kregen een evaluatieblad. 16 studenten – 10 vulden 
alles in – overige 6: geen reactie. Ik heb ze gelezen en ook met enkele studenten gesproken. Ook 
schepen Valkeniers heeft dit gedaan. 
Duidelijk: op een bepaalde dienst was onvoldoende werk.  Sommige diensten vragen poetshulp 
wegens verlofperioden in juli/augustus.  Een lokatie die wij nu toch biezonder goed kennen: hier het 
gemeentehuis. We kennen het aantal personeelsleden dat poetst – zij plannen hun verloven onderling 
en trachten steeds om één lid aanwezig te hebben. We kennen de te reinigen oppervlakten en de andere 
taken. Dit kan niet grondig gebeuren door 1 persoon. Hier is een jobstudent op zijn plaats, hetzelfde 
voor bib. En politiebureel: grote oppervlakten en weinig poetspersoneel. De student bij wegenbeheer 
en groendienst reed dagelijks mee uit met de vrachtwagen om sluikstort op te ruimen, vuilbakjes te 
ledigen en algemeen onderhoud van het openbaar domein…gevulde dagen. 
Ooit maakte een jobstudent op 1 maand op de begraafplaats inventaris van alle graven met noteren van 
alle namen per weg – in register zetten – en opmaken van een plan. Een werk waar ons personeel nooit 
aan toe kwam. Vooraf was een taakomschrijving voorgelegd aan het college, dat toestemming gaf 
voor deze opdracht aan een jobstudent. 
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In het verslag van het afdelingshoofd aan het college staat: uitzonderingen kunnen, mits motivering 
van de dienst. Maar in het collegebesluit van 17/2/2015 niets hiervan: 1 zin principieel akkoord om 
systeem van jobstudenten zomermaanden af te schaffen. 
Daarom onze vraag : Laat de diensthoofden die nood hebben aan een jobstudent een degelijke 
motivering, een taakbeschrijving, een takenpakket opmaken om deze maand – of enkele weken – half-
time of full-time in te vullen. En, college, beoordeel deze omschrijving met kennis van zaken aub en 
herbekijk, herdenk en wijzig uw besluit. 

Neemt akte: 

van volgend antwoord van schepen Paul Valkeniers: 
Het college van burgemeester en schepenen nam een principieel besluit om geen jobstudenten meer 
aan te werven voor de zomermaanden juli en augustus. Afwijking van dit algemeen besluit is 
mogelijk, mits er voldoende argumenten worden gegeven om de noodzakelijkheid van een jobstudent 
aan te tonen. 
Dit besluit is deels ingegeven door de evaluaties van de jobstudenten zelf, maar ook omwille van het 
feit dat het een erg duur systeem is. Door een goede planning moeten de verloven kunnen opgevangen 
worden op de dienst zelf. Omwille van verloven van personeel, minder bezoekers op de diensten, moet 
het in deze zomermaanden ook mogelijk zijn om met minder poetsuren toe te komen. 

 

21. MONDELINGE VRAGEN 

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; 

Neemt akte: 

− van volgende tussenkomst van raadslid Sandra Denis die alle raadsleden uitnodigt voor een 
bezoek aan Gelmelenhof en Marktgebouwen op woensdag 27 mei 2015. 

− van volgende tussenkomst van schepen Lieven De Smet:   

>> Graag had ik even teruggekomen op de gemeenteraad van januari. Naast de gebruikelijke 
agendapunten van de raad, mochten we toen tevens genieten van een gesmaakt optreden van onze 
GAMW. Na afloop van dit optreden betreurde Vlaams Belang raadslid Piet Boucique 'dat er enkel 
Engelstalige liedjes ten gehore werden gebracht. Mijn antwoord luidde toen en ik citeer: "niet op 
voorhand in kennis te zijn gesteld van het repertoire, maar akkoord te gaan met het standpunt van 
raadslid Boucique". Einde citaat. 

>> De SPA-fractie vind het blijkbaar noodzakelijk hier een eigen interpretatie aan te moeten geven. 
Want ondanks de duidelijke expliciete schriftelijke weergave in het verslag van de raad, verslag dat 
mede is goedgekeurd door de SPA-fractie (een schriftelijk weergave waar SPA nadrukkelijk naar 
vraagt, zelfs bij aanvang van deze raad werd er nog naar verwezen) lees ik in de plaatselijk SPA-
folder, en ik citeer: "dat Cultuurschepen De Smet zich in het vervolg met de 'playlist' zou bemoeien." 
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>> Ik wil hier bij deze toch wel even duidelijk benadrukken en meegeven dit zeker niet op die wijze te 
hebben verwoord. Dat woorden op dergelijke manier worden verdraaid en met naam en toenaam 
worden verspreid via uw plaatselijke folder naar de bevolking, vind ik op zijn zachtst uitgedrukt 
ONRESPECTVOL en ONGEHOORD. Aangezien de waarheid ook zijn rechten heeft, hoop ik dan 
ook op een gegronde rechtzetting.  

 

 

 

 Zitting geheven te 21.20 uur. 
 

 

gemeentesecretaris, voorzitter gemeenteraad, 

 

 

 

Nicole Verhoeven Gerd Adriaensen  


