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Gemeente Schoten 

7E VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD 

VAN 3 SEPTEMBER 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, Catharina Van Osta, schepenen.  

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

Nicole Verhoeven, secretaris.  

Verontschuldigd: Kurt Vermeiren, Ilse Stockbroekx, Gianni Peeters, Anneleen De Maeyer, 
raadsleden.  

 

Vanaf punt 2 vervoegt raadslid Ilse Stockbroekx de vergadering. 
 

 

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’; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 

Enig artikel  

Goedkeuring te hechten aan het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 25 juni 
2015. 
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2. LOKALE POLITIE: MOBILITEITSCYCLUS 2015/4 

 

Raadslid Ilse Stockbroekx vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 

De Raad, 

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

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

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de 
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de 
lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

Gelet op het KB van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

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

Overwegende dat door vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de 
politiediensten, aan het stelsel van de mobiliteit uitvoering kan worden gegeven; 

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

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

Gelet op de brief van de Federale Politie, Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer, 
Directie van de Mobiliteit en het Personeelsbeheer, inzake de toepassing van de mobiliteitsregeling in 
de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus – behoeftebepaling 2015-04; 

Gelet op het verslag van 29 juli 2015 van Frank Andreassen, commissaris van de politiezone Schoten; 

Overwegende dat inzake de 4de mobiliteitscyclus voor 2015 de vacant te verklaren betrekkingen 
dienen te worden meegedeeld aan de Directie van de Mobiliteit en het Loopbaanbeheer (DPM);  

Overwegende dat deze mededeling dient te gebeuren aan de hand van het formulier bedoeld in bijlage 
1 van het KB Mobiliteit, dat hierbij eveneens de selectiemodaliteiten dienen bepaald te worden; 

Gelet op de bevoegdheid terzake van de gemeenteraad; 

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

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Gelet op het antwoord van korpschef Dirk Lemmens; 

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

Artikel 1 

Akkoord te gaan met de melding van volgende vacatures bij de lokale politie Schoten aan de Directie 
van de Mobiliteit en het Loopbaanbeheer (DPM): 

Operationeel kader 

- 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie ELPZ 

- 1 betrekking van inspecteur van politie ELPZ. 

Artikel 2 

Akkoord te gaan om voor de vacant verklaarde betrekkingen het formulier in te vullen zoals bedoeld 
in bijlage 1 bij het KB van 20 november 2001. Hierbij wordt de vaststelling van de uiterste datum 
waarop de kandidaatstelling voor de vacatures dient te gebeuren, overgelaten aan DPM, zoals 
gevraagd in punt 3.1.3 van de omzendbrief GPI van 24 januari 2001. 

Artikel 3 

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

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

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

Artikel 4 

Deze betrekkingen niet te koppelen aan een voorrangsrecht voor Brusselaars. 

Artikel 5 

Er wordt automatisch een mobiliteitsreserve aangelegd die voor eenzelfde functionaliteit geldig is tot 
de publicatie van de 2de navolgende cyclus. 

 

3. OCMW: JAARREKENING 2014 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, Titel IV – Financiering, planning en financieel beheer, in het bijzonder 
Hoofdstuk VI – Inventaris, jaarrekening en kwijting; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
in het bijzonder Titel 2 – De beleids- en beheersrapporten, Hoofdstuk 4 – De jaarrekening; 

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

Gelet op het besluit d.d. 29 november 2011 van de raad voor maatschappelijk welzijn van Schoten 
inzake de toepassing van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, vanaf 1 januari 2013; 



GR 03.09.2015 316 
 

Gelet op het besluit d.d. 8 juli 2015 van de raad voor maatschappelijk welzijn van Schoten houdende 
vaststelling van de jaarrekening over het dienstjaar 2014; 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 174 § 2 van het decreet van 19 december 2008 betreffende 
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, een afschrift van de vastgestelde 
jaarrekening wordt bezorgd aan de gemeenteraad, die binnen vijftig dagen na overzending, zijn 
opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Neemt akte: 

van de jaarrekening dienstjaar 2014 van het OCMW Schoten, zoals vastgesteld door de raad voor 
maatschappelijk welzijn van Schoten op 8 juli 2015. 

 

4. AGBS: VERDAGING DATUM VOORLEGGING JAARREKENING 2 014 

De Raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid Titel VII, 
Hoofdstuk II, afdeling II – Het Autonoom Gemeentebedrijf; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 5 februari 2009 waarbij het Autonoom Gemeentebedrijf 
Schoten (AGBS) werd opgericht; 

Overwegende dat in deze gemeenteraadsvergadering eveneens de statuten van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Schoten werden goedgekeurd; 

Gelet op het besluit d.d. 11 mei 2009 van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, 
Wonen en Inburgering, Marino Keulen houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeenteraad 
van Schoten van 5 februari 2009 waarbij het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten wordt opgericht en 
de statuten van het bedrijf zijn vastgesteld; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2012 houdende goedkeuring van de wijziging van de 
statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten; 

Gelet op het besluit van 20 september 2013 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Geert 
Bourgeois houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeenteraad van 26 april 2012 waarbij de 
statuten van het AGBS werden gewijzigd;  

Gelet op artikel 40 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten; 

Overwegende dat hierin bepaald wordt dat de Raad van Bestuur uiterlijk op 30 juni de jaarrekening 
van het voorbije boekjaar aan de gemeenteraad ter goedkeuring dient voor te leggen; 

Gelet op het besluit d.d. 25 juni 2015 van de gemeenteraad houdende akkoord met de behandeling van 
de jaarrekening 2014 van het AGBS in de gemeenteraad september 2015; 

Gelet op het e-mailbericht d.d. 27 juli 2015 van Simon Verdickt, afgevaardigde van commissaris-
revisor Patrick Van Impe, voor bedrijfsrevisoren HLB Dodémont-Van Impe & Co waaruit blijkt dat de 
controlewerkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening 2014 nog niet werden afgerond; 

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van het AGBS om de goedkeuring van de jaarrekening 
te verdagen naar de gemeenteraad van 29 oktober 2015; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 
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Gelet op het antwoord van schepen Paul Valkeniers; 

Gelet op de gevoerde bespreking;  

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig). 

Enig artikel 

De behandeling van de jaarrekening 2014 van het AGBS te verdagen naar de gemeenteraad van 29 
oktober 2015. 

 

5. BELASTING OP WEDKANTOREN 

De Raad, 

Gelet op artikel 170, § 4 van de grondwet; 

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

Gelet op het Wetboek van de met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen, meer bepaald 
artikel 74, 2de lid; 

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

Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen en latere wijzigingen; 

Overwegende dat er zich een wedkantoor op het grondgebied van de gemeente bevindt; 

Overwegende dat de activiteiten van wedkantoren fundamenteel verschillen van deze van de gewone 
kleinhandel en daardoor de gemeentelijke diensten en lokale politie belasten bij de handhaving van de 
openbare orde en openbare reinheid, gezondheid en milieu; 

Overwegende dat het billijk is een belasting op wedkantoren vast te stellen als bijdrage in deze 
financiële last; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;  

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Ghislaine Peleman; 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

Met ingang van 1 januari 2016 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een 
gemeentebelasting gevestigd op de wedkantoren voor weddenschappen op paardenwedrennen met 
uitsluiting van diegene die uitsluitend weddenschappen aannemen op in België gelopen wedrennen. 

Artikel 2  

De belasting is verschuldigd door de exploitant. 

Artikel 3 

De belasting wordt vastgesteld op 62 euro per maand exploitatie. Elk gedeelte van de maand wordt 
voor een volledige maand beschouwd. 
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Artikel 4 

De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, 
behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. 

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden om uiterlijk op 15 
januari van het jaar volgend op het aanslagjaar aan het gemeentebestuur de voor de aanslag 
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. 

Bij gebrek aan aangifte, bij laattijdige, onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de 
belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve gevestigd op basis van gegevens waarover het 
gemeentebestuur beschikt. 

Vooraleer de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het gemeentebestuur de belastingplichtige 
met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen waarom ze gebruik maakt van deze 
procedure, de elementen waarop de belasting is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die 
elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig 
kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om 
zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.  

Artikel 5 

De overeenkomstig artikel 4 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag van 
124 euro per maand. Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve 
belasting ingekohierd. 

Artikel 6 

Elke nieuwe exploitatie, wijziging of stopzetting van exploitatie dient onder verantwoordelijkheid van 
de belastingplichtige onmiddellijk en per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de 
financiële dienst van het gemeentebestuur van Schoten. 

Artikel 7 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. Ze dient betaald te worden binnen de twee (2) 
maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 8 

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

Artikel 9 

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 10 

Een afschrift van dit besluit zal overeenkomstig art. 253 van het Gemeentedecreet verzonden worden 
aan de provinciegouverneur. 
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6. BIJZONDER POLITIEREGLEMENT ROCK SCHOTEN 

De Raad, 

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

Gelet op de organisatie van Rock Schoten op zaterdag 8 augustus 2015;  

Overwegende dat Rock Schoten 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 gemeentelijk park 
en de parking, afgebakend door de hofgracht;  

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 Rock 
Schoten, vast te leggen via dit bijzonder politiereglement; 

Gelet op het feit dat er in de maanden juli en augustus geen samenkomst meer was van de 
gemeenteraad; 

Gelet op het besluit van de burgemeester d.d. 18 juni 2015; 

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 28 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

Het besluit van de burgemeester d.d. 18 juni 2015, houdende goedkeuring van het Bijzonder 
Politiereglement tot organisatie van Rock Schoten, te bekrachtigen. 

Artikel 2 

Goedkeuring te hechten aan het Bijzonder Politiereglement betreffende de organisatie van Rock 
Schoten. 

 

7. AANPASSING DIPLOMAVOORWAARDEN GROENDESKUNDIGE 

De Raad, 

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

Overwegende dat bij de vaststelling van de Rechtspositieregeling ook de bijzondere benoemings- en 
bevorderingsvoorwaarden voor alle betrekkingen werden vastgesteld; 
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Gelet op de bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden voor de betrekking van 
groendeskundige (B1-B2-B3); 

Overwegende dat de diplomavoorwaarden in overeenstemming dienen te worden gebracht met de 
functie-inhoud; 

Gelet op het secretarisbesluit van 28 april 2015 houdende de functiebeschrijving van groendeskundige;  

Gelet op het advies van Dirk Vercammen, diensthoofd milieudienst;  

Gelet op het eenparig protocol 13/2015 van akkoord; 

Gelet op het gunstig advies van 8 juli 2015 van de raad voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

In BIJLAGE 1: BIJZONDERE BENOEMINGS- EN BEVORDERINGSVOORWAARDEN van de 
Rechtspositieregeling, deel I. ADMINISTRATIEVE GRADEN de diplomavoorwaarden bij 
aanwerving en bevordering voor de betrekking van groendeskundige aan te passen als volgt: 

(…) 

“13. Groendeskundige (B1-B2-B3) 

Aanwerving 

1° houd(st)er zijn van een bachelorsdiploma van het hoger onderwijs van het korte type of 
gelijkwaardig onderwijs dat aansluit bij de functie, met name elke groendeskundige richting. 
Bijvoorbeeld: landschaps- en tuinarchitectuur, agro- en biotechnologie, land- en bosbeheer, 
landschapsecologie (lijst niet exhaustief) 

2° geslaagd zijn in een vergelijkend aanwervingsexamen: examenprogramma (zie bevordering). 

Bevordering 

1° 4 jaar niveauanciënniteit in een administratieve of technische graad van het niveau C of D en 
als laatste evaluatie gunstig gekregen hebben 

2° houd(st)er zijn van eenzelfde diploma zoals vereist bij aanwerving 

3° geslaagd zijn in een vergelijkend bevorderingsexamen. 

Examenprogramma: 

a) conversatieproef: ondervraging van de kandidaat over zijn motivatie, zijn interesse voor 
het werkterrein en toetsing van zijn profiel aan de vereisten van de functie (15 punten) 

b) assessment (35 punten) 

c) schriftelijke proef over de vakkennis nodig voor de uit te oefenen functie (25 punten) 

d) samenvatting en commentaar van een tekst over een onderwerp in verband met de uit te 
oefenen functie (25 punten). 

Bij alle schriftelijke proeven wordt rekening gehouden met de vorm, de redactie en de 
spelling van de tekst. 

Te behalen punten: minimum 50 % op iedere proef en 60 % in totaal.” 

(…) 
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Artikel 2 

Dit besluit overeenkomstig de geldende bepalingen inzake administratief toezicht over te maken aan 
de toezichthoudende overheid. 

 

8. OPENVERKLARING BETREKKING BELEIDSMANAGER 
GRONDGEBIEDZAKEN ALS KNELPUNTBEROEP 

De Raad, 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 april 2015 houdende de openverklaring van één voltijdse 
statutaire betrekking van beleidsmanager grondgebiedzaken (A4a-A4b) om te begeven bij wijze van 
aanwerving; 

Gelet op het proces-verbaal van 3 juli 2015 van het vergelijkend aanwervingsexamen dat hiervoor 
werd ingericht; 

Overwegende dat geen van de twee opgedaagde kandidaten slaagden voor het examen; 

Overwegende dat hierdoor de betrekking niet kan worden ingevuld en dat opnieuw tot de 
bekendmaking van deze functie moet worden overgegaan; 

Gelet op artikel 177 van de Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel betreffende de bepaling 
met betrekking tot meerekenbare diensten uit de privé of als zelfstandige; 

Overwegende dat het laten meetellen van beroepservaring opgedaan in de privésector of als 
zelfstandige voor het berekenen van de wedde, een troef kan zijn om meer kandidaten aan te trekken; 

Overwegende dat beroepservaring in de privésector of als zelfstandige volledig in aanmerking 
genomen kan worden voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen, op voorwaarde dat ze 
relevant is voor de uitoefening van de functie en dat die functie een knelpuntberoep is; 

Gelet op de diplomavereisten voor de functie van beleidsmanager grondgebiedzaken; 

Gelet op de Nederlandstalige lijst van studies die voorbereiden op een beroep waarvoor een significant 
tekort aan arbeidskrachten bestaat van de RVA; 

Overwegende dat industrieel ingenieurs, ongeacht de specialiteit en burgerlijk ingenieurs, ongeacht de 
specialiteit op deze lijst voorkomen; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Gelet op het antwoord van schepen Paul Valkeniers; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

Overeenkomstig de bepalingen van de Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel over te gaan 
tot de openverklaring als knelpuntberoep 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 2 oktober 
2015 om 12 uur. De kandidaturen dienen uiterlijk op deze datum en het gestelde uur bij het bestuur toe 
te komen. 
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Artikel 3 

In de advertentie uitdrukkelijk te vermelden dat relevante beroepservaring uit de privésector of als 
zelfstandige meegerekend wordt als geldelijke anciënniteit bij het vaststellen van de wedde. De 
bewijsstukken van de beroepservaring dienen door de kandidaat zelf worden geleverd. 

 

9. STATUTEN SENIORENADVIESRAAD (SAR) GEMEENTE SCHOT EN 

De Raad, 

Gelet op de opmaak van nieuwe statuten voor de gemeentelijke seniorenraad; 

Gelet op het feit dat deze statuten door de stemgerechtigde leden van de seniorenraad werden 
goedgekeurd op de vergadering van 15 juni 2015; 

Gelet op het feit dat deze statuten door het college van burgemeester en schepenen werden 
goedgekeurd op 30 juni 2015; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig). 

Enig artikel  

Goedkeuring te hechten aan de nieuwe statuten van de gemeentelijke seniorenraad. 

 

10. AANPASSING COLLECTIEBELEIDSPLAN 

De Raad, 

Gelet op het Cultuurdecreet van 13 juli 2001, dat vanaf 1 januari 2014 vervangen werd door het 
Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid; 

Gelet op het collectiebeleidsplan, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 september 2008; 

Gelet op de aanpassing van dit collectiebeleidsplan aan het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het 
Lokaal Cultuurbeleid; 

Gelet op de goedkeuring van dit collectiebeleidsplan op 21 mei 2015 door de beheerraad van de 
openbare bibliotheek Schoten; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Ghislaine Peleman: 
Hoewel het hier maar gaat om enkele kleine wijzigingen aan het collectiebeleidsplan, gaan we ons 
toch onthouden. In de vorige legislatuur verzocht de gemeenteraad de bibliothecaris namelijk 
uitdrukkelijk om het weekblad 't Pallieterke aan te bieden in de bibliotheek. Dit is tot nu toe niet 
gebeurd. Nochtans is de gemeenteraad het hoogste orgaan van de gemeente. Een uitdrukkelijke wens 
van de gemeenteraad is in feite een bevel. Op dit moment wordt een deel van de Schotense bevolking 
ten onrechte gediscrimineerd en dat terwijl de gemeenteraad verantwoording moet afleggen over het 
aanbod, ook van kranten en tijdschriften. 
In bijna alle bibliotheken van Frankrijk vindt men exemplaren van Charlie Hebdo, een extreemlinks 
tijdschrift zonder enige remmingen en erg agressief, dat zonder schroom de spot drijft met alles en 
iedereen. Hier doet men moeilijk over 't Pallieterke, een mild satirisch weekblad. De weigering om 't 
Pallieterke ter beschikking te leggen, druist in tegen een aantal basisprincipes van het collectiebeleid, 
onder andere onafhankelijkheid, pluriformiteit,evenwicht en verscheidenheid.  
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We kunnen alleen maar vaststellen dat de leiding van de bibliotheek deze principes schaamteloos aan 
de spreekwoordelijke laars lapt. 
Indien het gemeentebestuur zich blijft neerleggen bij de weigering om 't Pallieterke in de bibliotheek 
te leggen, dan moet het gemeentebestuur deze weigering kunnen motiveren en bewijzen dat een deel 
van de bibliotheekbezoekers niet gediscrimineerd is. Wij kijken alvast naar deze motivatie uit. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Sandra Denis: 
Mandatarissen en hun organen (gemeenteraad, college) mogen niet tussenkomen in de inhoudelijke 
werking van culturele instellingen zoals de bibliotheek, dit op basis van het Cultuurpact. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué; 

Gelet op volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 
De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en deze raad heeft op 20 maart 2008 het 
verzoek gericht aan de bibliothecaris om het tijdschrift ’t Pallieterke ter lezing aan te bieden in de 
bibliotheek. Het college van burgemeester en schepenen heeft dit verzoek recent herhaald, doch erkent 
de verantwoordelijkheid van de bibliothecaris voor het collectiebeleid en zal zich niet verder mengen 
in deze aangelegenheid. 

Gelet op het antwoord van schepen Lieven De Smet die stelt dat dit punt geagendeerd staat op de 
beheerraad van 6 oktober eerstkomend; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 25 stemmen ja, tegen 3 stemmen neen. 

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, Eric De Swaef, Ilse 
Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter Arnauw, Walter Brat, Pieter 
Gielis, Nadine Van Mol, 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  

Goedkeuring te hechten aan het aangepaste collectiebeleidsplan van de gemeentelijke openbare 
bibliotheek van Schoten. 

 

11. GRATIS GRONDAFSTAND: OOIEVAARSDREEF 

De Raad, 

Gelet op de artikelen 42 en 43, 12° van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het besluit van 28 maart 2013 van de gemeenteraad houdende akkoord tot gratis verwerving 
voor openbaar nut van het perceel grond gelegen te Schoten, aan de Ooievaarsdreef, kadastraal gekend 
als 1ste afdeling, sectie A, deel van nr. 107x6 met een oppervlakte van 21,70 m², volgens het 
opmetingsplan van 3 september 2012 van landmetersbureau Geomodus cvba;  
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Gelet op de verkavelingsvergunning (N377) verleend bij besluit van 11 februari 2014 van het college 
van burgemeester en schepenen aan Hugo Saen voor het verkavelen van een terrein in 2 loten voor 
vrijstaande bebouwing aan de Ooievaarsdreef zn. te Schoten, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie 
A, nr. 107x6; 

Gelet op de voorwaarde in de voornoemde verkavelingsvergunning waarbij bepaald wordt dat lot 5 
kosteloos dient afgestaan te worden aan de gemeente Schoten; 

Overwegende dat deze afstand van wegbedding wordt gezien als wijziging van de openbare wegenis 
en dus dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad; 

Gelet op het bodemattest van 26 maart 2014 afgeleverd door Ovam te Mechelen; 

Overwegende dat het perceel grond dat afgestaan dient te worden door het kadaster al een nieuw 
nummer heeft gekregen, met name 107s7; 

Gelet op het e-mailbericht van 31 maart 2014 van het notariskantoor F. Van Cauwenbergh & K. 
Ducatteeuw waarbij een ontwerp van akte werd bezorgd voor de gratis grondafstand voor openbaar 
nut van een perceel grond, lot 5 (eigendom van de familie Saen), aan de Ooievaarsdreef zn., kadastraal 
gekend als 1ste afdeling, sectie A, deel van nr. 107s7 met een oppervlakte van 808 m², volgens het 
opmetingsplan van 9 augustus 2013 van landmetersbureau Geomodus cvba; 

Gelet op het schattingsverslag van 22 april 2014 van de heer Jan Rombouts, wnd. Eerstaanwezend 
Inspecteur 3de Registratiekantoor van Antwerpen 2 inzake de gratis grondafstand aan de 
Ooievaarsdreef te Schoten; 

Gelet op het besluit van 24 april 2014 van de gemeenteraad houdende akkoord tot gratis verwerving 
voor openbaar nut van het perceel grond gelegen te Schoten, aan de Ooievaarsdreef zn., kadastraal 
gekend als lot 5, 1ste afdeling, sectie A, deel van nr. 107s7 met een oppervlakte van 808 m², volgens 
het opmetingsplan van 9 augustus 2013 van landmetersbureau Geomodus cvba; 

Gelet op het probleem van verschillende oppervlaktes met betrekking tot huidige grondafstand t.o.v. 
de gratis grondafstand door de familie Saen in 2013, zoals vastgesteld door het notariskantoor; 

Gelet op het e-mailbericht van 29 juni 2015 van het notariskantoor F. Van Cauwenbergh & K. 
Ducatteeuw met bijgevoegd het nieuwe aangepaste opmetingsplan van 3 juni 2015 opgesteld door 
landmetersbureau Geomodus cvba en een aangepast ontwerp van akte tot gratis grondafstand; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja, tegen 1 stem neen. 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, 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, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Peter 
Arnauw, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Sandra Denis, Peter Van 
Nederkassel, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Veerle Deparcq stemmen ja. 

Monique Van den Bogaert stemt neen. 

Artikel 1 

Het besluit van 24 april 2014 van de gemeenteraad houdende akkoord tot gratis verwerving voor 
openbaar nut van het perceel grond gelegen te Schoten, aan de Ooievaarsdreef zn., kadastraal gekend 
als lot 5, 1ste afdeling, sectie A, deel van nr. 107s7 met een oppervlakte van 808 m², volgens het 
opmetingsplan van 9 augustus 2013 van landmetersbureau Geomodus cvba, in te trekken. 
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Artikel 2 

Over te gaan tot gratis verwerving voor openbaar nut van het perceel grond gelegen te Schoten, aan de 
Ooievaarsdreef zn., kadastraal gekend als lot 5, 1ste afdeling, sectie A, deel van nr. 107s7 met een 
oppervlakte van 807,95 m², volgens het opmetingsplan van 3 juni 2015 van landmetersbureau 
Geomodus cvba. 

Artikel 3 

De akte te laten verlijden door notaris Frederic Van Cauwenbergh van de bvba F. Van Cauwenbergh 
& K. Ducatteeuw, geassocieerde notarissen, Hovestraat 37 te 2650 Edegem. 

Artikel 4 

De kosten inzake het verlijden van de akte ten laste te leggen van de afstanddoeners. 

 

12. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGV ERKEER: 
BREDABAAN (N1): PARKEERVERBOD BERMEN 

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 het verslag d.d. 6 augustus 2015 van de technische dienst; 

Overwegende dat betrokken straat tot het beheer van het Vlaams Gewest behoort en gelegen is binnen 
de bebouwde kom; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van schepen Erik Block; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd 
betreffende de Bredabaan. Het parkeren op de bermen wordt voor geen enkel type voertuig toegestaan 
tussen huisnummers 1165 en 1205. De verkeersborden E3 met opstaande resp. neerwijzende pijl 
worden aangebracht. 

Artikel 2 

Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
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13. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGV ERKEER: 
VENUSSTRAAT 36: AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR PERSONE N 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 het verslag d.d. 14 augustus 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 28 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende de 
Venusstraat. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden voor 
personen met een handicap t.h.v. nr. 36 over een lengte van 6 meter. Het verkeersbord E9a, met 
onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord met opstaande pijl en vermelding 
‘6m’, wordt aangebracht. 

Artikel 2 

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

 

14. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGV ERKEER: 
WILGENDAALSTRAAT 40: AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR PE RSONEN 

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; 
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Gelet op het verslag d.d. 14 augustus 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 28 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende de 
Wilgendaalstraat. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden voor 
personen met een handicap t.h.v. nr. 40 over een lengte van 6 meter. Het verkeersbord E9a, met 
onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord met opstaande pijl en vermelding 
‘6m’, wordt aangebracht. 

Artikel 2 

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

 

15. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGV ERKEER: 
JAN VAN EYCKSTRAAT 4: AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR P ERSONEN 

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 het verslag d.d. 14 augustus 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 28 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende de Jan 
Van Eyckstraat. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden voor 
personen met een handicap t.h.v. nr. 2 a over een lengte van 6 meter. Het verkeersbord E9a, met 
onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord met opstaande pijl en vermelding 
‘6m’, wordt aangebracht. 
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Artikel 2 

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

 

16. AANSTELLEN VAN EEN OUTPLACEMENTBUREAU OM ONTSLA GEN 
WERKNEMERS EEN BEGELEIDINGSPROGRAMMA AAN TE BIEDEN - 

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 € 207.000,00 excl. btw niet overschreden; dienstencategorie 22); 

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. 30 juli 2015 van Anne Mieke De Potter, afdelingshoofd interne 
zaken, houdende vraag en motivatie voor de opstart van een opdracht voor het aanstellen van een 
outplacementbureau; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen van een outplacementbureau om ontslagen 
werknemers een begeleidingsprogramma aan te bieden” een bestek met nr. 15AD14 werd opgesteld 
door de aankoopdienst - administratie; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 39.669,42 excl. btw of 
€ 48.000,00 incl. 21 % btw over 4 jaar (€ 12.000,00 per jaar); 

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

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het exploitatiebudget 2016 en 
volgende jaren, op de registratiesleutel 1419/5121/61320100-0112; 

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 28 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. 15AD14 en de raming voor de opdracht 
“Aanstellen van een outplacementbureau om ontslagen werknemers een begeleidingsprogramma aan 
te bieden”, opgesteld door de aankoopdienst - administratie. De lastvoorwaarden worden vastgesteld 
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 39.669,42 excl. btw of € 48.000,00 incl. 21 % btw  
(€ 12.000,00 per jaar voor 4 jaar). 

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het exploitatiebudget 2016 en volgende jaren, 
op de registratiesleutel 1419/5121/61320100-0112. 

 

17. LEVERING EN INSTALLATIE RFID-GEBASEERD BALIE-
AUTOMATISERINGSSYSTEEM VOOR DE BRAEMBIBLIOTHEEK - 

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 25; 

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 nota d.d. 3 juni 2015 van Lut Roelens, bibliothecaris, houdende vraag en motivatie voor 
de opstart van de opdracht: “Levering en installatie RFID-gebaseerd balie-automatiseringssysteem 
voor de gemeentelijke openbare bibliotheek Schoten”;  
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering en installatie RFID-gebaseerd balie-
automatiseringssysteem voor de gemeentelijke openbare bibliotheek Schoten” een bestek met nr. 
15AD11 werd opgesteld door de aankoopdienst - administratie; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 157.024,79 excl. btw of 
€ 190.000,00 incl. 21 % btw; 

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

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2015, op 
budgetcode GEM/24210000/0703 (actie 1419/004/007/002/002); 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster die stelt dat bij defect een verdere 
manuele afwikkeling van de boekenontleen mogelijk zal blijven. Tevens dat een tussenkomst van de 
firma op maximum 6 uren reeds een zeer korte termijn is en dat het niet realistisch is deze nog verder 
in te korten. 

Gelet op het antwoord van schepen Lieven De Smet; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Juan Leysen; 

Gelet op het antwoord van schepen Luc Van Gastel; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 

Artikel 2 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 15AD11 en de raming voor de opdracht “Levering 
en installatie RFID-gebaseerd balie-automatiseringssysteem voor de gemeentelijke openbare 
bibliotheek Schoten”, opgesteld door de aankoopdienst - administratie. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 157.024,79 excl. btw of € 190.000,00 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/24210000/0703 (actie 1419/004/007/002/002). 
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18. LEVEREN EN IMPLEMENTEREN VAN SOFTWARE VOOR DE U PGRADE 
VAN DE BESTAANDE BEELDBANK TOT EEN VOLWAARDIGE ERFG OEDBANK 

- 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, en artikel 157, betreffende dwingende en 
onvoorziene omstandigheden; 

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, c (onvoorziene gebeurtenissen niet te wijten aan de aanbestedende overheid) en f (technische aard); 

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 d.d. 20 december 2005 van het college van burgemeester en schepenen, houdende 
toewijzing van de opdracht “Ontwikkeling inventaris en beeldbank roerend erfgoed gemeente 
Schoten” aan de firma Pictura Imaginis; 

Gelet op het besluit d.d. 29 september 2009 van het college van burgemeester en schepenen, houdende 
goedkeuring van het onderhoudscontract zoals afgesloten met Pictura Database Publishing aangaande 
het onderhoud van Beeldbank Schoten voor de volgende jaren; 

Gelet op de besluiten d.d. 18 september 2012 en 3 december 2013 van het college van burgemeester 
en schepenen houdende akkoord met de verlenging van het onderhoudscontract voor de jaren 2013 en 
2014; 

Gelet op het besluit d.d. 26 mei 2015 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
akkoord met de verlenging van het onderhoudscontract voor het jaar 2015;  

Gelet op de omstandige nota d.d. 13 juli 2015 van Lut Roelens, bibliothecaris, houdende vraag en 
motivatie voor de upgrade van de bestaande beeldbank tot een volwaardige erfgoedbank; 

Overwegende dat per 1 januari 2015 het huidige beheerssysteem Memorix 2 niet meer ondersteund 
wordt en het dringend aangewezen is om een upgrade naar Memorix Maior uit te voeren, teneinde het 
lokale erfgoed opnieuw op een duurzame en toekomstgerichte manier te ontsluiten; 

Overwegende dat uit bovenvermelde nota blijkt dat omwille van diverse opgesomde en gemotiveerde 
redenen, niet te wijten aan de aanbestedende overheid, deze upgrade niet eerder werd onderhandeld; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 29.338,84 excl. btw of 
€ 35.500,00 incl. 21 % btw, over een periode van 4 jaar; 

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

Gelet op de algemene tevredenheid over de huidige samenwerking met Picturae BV en de positieve 
referenties die zij kunnen voorleggen;  

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en implementeren van software voor de 
upgrade van de bestaande beeldbank tot een volwaardige erfgoedbank” een offerte/contractvoorstel 
werd gevraagd aan de leverancier Picturae BV; 

Gelet op de offerte met contractvoorstel d.d. 15 juli 2015 met kenmerk 13134 van Picturae BV, De 
Hoefsmid 13 te 1851 PZ Heiloo, Nederland, voor de upgrade naar Memorix Maior; 

Overwegende dat de dienst systeembeheer bevestigt dat de tarieven van het ingediende 
contractvoorstel marktconform zijn; 

Gelet op het e-mailverkeer d.d. 10 en 11 augustus 2015 tussen de aankoopdienst en de firma Picturae 
BV waarin onderhandeld werd over een aantal algemene voorwaarden van het contractvoorstel; 

Gelet op het telefonisch onderhoud d.d. 12 augustus 2015 van de financieel coördinator Ilse Marchand 
met de firma Picturae BV;  

Gelet op de e-mail d.d. 13 augustus 2015 van de aankoopdienst aan Picturae BV met een oplijsting 
van de onderhandelde aanvullende voorwaarden van het contractvoorstel en het akkoord per kerende 
e-mail van Picturae; 

Gelet op de door Picturae BV ingediende aangepaste offerte met contractvoorstel van 13 augustus 
2015;  

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 2015 en 
exploitatiebudget van 2016, op budgetcode GEM/24210000/0729 (actie 1419/004/001/003/002) en 
GEM/61609000/0729 (actie 1419/004/001/003/002) en in het exploitatiebudget van de volgende jaren; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

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

Artikel 2 

Goedkeuring wordt verleend aan de onderhandelde offerte met contractvoorstel d.d. 13 augustus 2015, 
met kenmerk 13134 van Picturae BV en de raming voor de opdracht “Leveren en implementeren van 
software voor de upgrade van de bestaande beeldbank tot een volwaardige erfgoedbank”. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in de aangepaste offerte met bijhorend 
contractvoorstel en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
De raming bedraagt € 29.338,84 excl. btw of € 35.500,00 incl. 21 % btw over een periode van 4 jaar. 

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2015 en exploitatiebudget van 
2016, op budgetcode GEM/24210000/0729 (actie 1419/004/001/003/002) en GEM/61609000/0729 
(actie 1419/004/001/003/002) en in het exploitatiebudget van de volgende jaren. 
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Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen wordt verzocht om de opdracht “Leveren en 
implementeren van software voor de upgrade van de bestaande beeldbank tot een volwaardige 
erfgoedbank” toe te wijzen aan Picturae BV, De Hoefsmid 13 te 1851 PZ Heiloo, Nederland, volgens 
de voorwaarden vermeld in hun gewijzigd contractvoorstel d.d. 13 augustus 2015 met kenmerk 13134. 

 

19. AANKOOP, INSTALLATIE EN BEGELEIDING VAN TOEPASS ING 
REMMICOM ROL.NET - 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° f 
(de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: technische 
aard); 

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, § 3; 

Gelet op de toelichting d.d. 10 augustus 2015 van Johan Hoskens, afdelingshoofd grondgebiedzaken 
houdende vraag en motivatie voor de aankoop van de toepassing “ROL.net en procesmanager.net” met 
ingang van 2015; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 41.000,00 excl. btw of 
€ 49.610,00 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat uit bovenvermelde nota blijkt dat het aangewezen is om hiervoor ons softwarehuis 
Remmicom te consulteren, omwille van de verzekerde conversie van alle gegevens vanuit de huidige 
toepassing (ROL2000) en de wetenschap dat het behoud van de leverancier Remmicom, minder 
aanpassingsproblemen zal geven bij de gebruikers; 

Overwegende dat aan softwarehuis Remmicom nv gevraagd werd om een passend voorstel uit te 
werken; 

Gelet op de offerte d.d. 24 juni 2015 van Remmicom nv, voor de toepassing ROL.net en 
procesmanager.net; 
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Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking; 

Overwegende dat de aankoop en installatie van de toepassing voorzien is in het investeringsbudget 
2015 op budgetcode 1419/1611/011906/24210000; 

Overwegende dat de uitgave voor opleiding en begeleiding voorzien is in het exploitatiebudget van 
2015, op budgetcode 1419/5171/011906/6107000; 

Overwegende dat de uitgave voor maandelijks onderhoud en helpdesk voorzien is in het 
exploitatiebudget van 2015 op budgetcode 1419/1611/011906/61609000; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop, installatie en begeleiding van 
toepassing” – “ROL.net en procesmanager.net” en “GIS-integratie”. De raming bedraagt € 41.000 
excl. btw of € 49.610 incl. 21 % btw, eenmalige aankoop (2015). 

Artikel 2 

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

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 
1419/1611/011906/24210000 en in het exploitatiebudget van 2015 op budgetcodes 
1419/5171/011906/6107000 en 1419/1611/011906/61609000). 

Artikel 4 

Machtiging wordt verleend aan het college van burgemeester en schepenen tot toewijzing van de 
opdracht “Aankoop, installatie en begeleiding van toepassing “ROL.net en procesmanager.net” en 
“GIS-integratie”” volgens onderstaande opgave: 

- eenmalige aankoop van de software, inclusief installatie en setup van de toepassing op 
investeringsbudget 1419/1611/011906/24210000: € 41.000 excl. btw of € 49.610 incl. btw 

- opleiding en begeleiding op exploitatiebudget 1419/5171/011906/6107000: € 4.050 excl. btw of 
€ 4.900,50 incl. btw 

- maandelijks onderhoud en helpdesk op exploitatiebudget 1419/1611/011906/6160900: € 750 
excl. btw/maand of € 9.000 excl. btw of € 10.890 incl. btw/jaar. 

 

20. PAALSTRAAT 287: VERNIEUWEN EN ISOLEREN DAK - GO EDKEURING 
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; 
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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 van Luc Verryckt, werkopzichter gebouwen, houdende vraag en motivatie 
voor de opstart van een onderhandelingsprocedure voor het vernieuwen en isoleren van het dak op de 
locatie Paalstraat 287; 

Gelet op het besluit d.d. 28 mei 2015 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het bestek 
“Paalstraat 287: vernieuwen en isoleren dak”; 

Overwegende dat geen biedingen ontvangen werden voor aanbesteding van de opdracht “Paalstraat 
287: vernieuwen en isoleren dak” volgens bestek met nr. 15LV05; 

Overwegende dat de aannemers dakwerken verklaarden niet over de in het bestek gevraagde 
erkenning te beschikken; 

Overwegende dat volgens het ramingsbedrag geen erkenning vereist is; 

Overwegende dat uit gesprekken met aannemers dakwerken blijkt dat het achterste dakvlak best 
volledig gedemonteerd en vernieuwd wordt; 

Overwegende dat het aangepaste bestek opnieuw moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Paalstraat 287: vernieuwen en isoleren dak” een 
aangepast bestek met nr. 15LV05b werd opgesteld door de technische dienst - uitvoeringen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 48.730,00 excl. btw of 
€ 58.963,30 incl. 21 % btw; 

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 investeringsbudget van 2015, op 
budgetcode GEM/26100007/0050 (actie 1419/003/009/001/004); 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué; 

Gelet op het antwoord van schepen Erik Block; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 
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Besluit: met 28 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. 15LV05b en de raming voor de opdracht 
“Paalstraat 287: vernieuwen en isoleren dak”, 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 € 48.730,00 excl. btw of 
€ 58.963,30 incl. 21 % btw. 

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 
GEM/26100007/0050 (actie 1419/003/009/001/004). 

 

21. CONCEPTUELE AANPASSING ERELOONOVEREENKOMST 
'UITBREIDING SCHOOLGEBOUW GAMW' 

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; 

Overwegende dat de gemeenteraad op 1 juni 2006 goedkeuring heeft gehecht aan het ontwerp met nr. 
06/JH/03 en de raming voor de opdracht met als voorwerp “Voorstudieopdracht uitbreiding 
schoolgebouw GAMW”, opgemaakt door de ontwerper (technische dienst - administratie), en hierbij 
de lastvoorwaarden heeft vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de 
algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten; de kostenraming bedroeg 8.264,46 euro exclusief btw of 10.000 euro inclusief 
21 % btw; 
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Gelet op de gunning van deze opdracht na gevoerde onderhandelingsprocedure aan architect Gie 
Bresseleers in het college van burgemeester en schepenen d.d. 29 augustus 2006; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 januari 2014 akkoord 
ging om Gie Bresseleers in te schakelen als consulent voor de herbestemming van ‘t Beertje; 

Gelet op de gunning van deze begeleidingsopdracht aan Gie Bresseleers in de vergadering d.d. 25 
februari 2014 van het college van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat in uitbreiding van het bestek 06JH03 betreffende “Conceptuele aanpassing 
ereloonovereenkomst 'uitbreiding schoolgebouw GAMW'” een ereloonovereenkomst 15JH03 
“Verbouwing GAMW: ‘t Beertje, conciërgewoning GAMW en aanpassen noodtrap woordzolder 
GAMW te Schoten” werd opgesteld door de technische dienst; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 41.322,31 excl. btw of 
€ 50.000,00 incl. 21 % btw;  

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

Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet 
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht is voorzien in BW2/2015 op registratiesleutel 
1419/4351/22100007/082001 voor een totaalbedrag van 563.000 euro (erelonen + verbouwing  
‘t Beertje tot klaslokalen GAMW); 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Gelet op het antwoord van schepen Luc Van Gastel; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig). 

Artikel 1 

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

Artikel 2 

Goedkeuring wordt verleend aan de aangepaste ereloonovereenkomst 15JH03 “Verbouwing GAMW: 
‘t Beertje, conciërgewoning GAMW en aanpassen noodtrap woordzolder GAMW te Schoten'”, 
opgesteld door de technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek 06JH03 en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 41.322,31 excl. btw of € 50.000,00 incl. 21 % btw. 

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 
1419/4351/22100007-082001. 
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22. VERNIEUWEN VOETPADEN IN DIVERSE STRATEN - GOEDK EURING 
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; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vernieuwen voetpaden in diverse straten” een bestek 
met nr. 15/EB/04 werd opgesteld door de technische dienst - uitvoeringen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 182.783,39 excl. btw of 
€ 221.167,90 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 1419/003/003/002/002); 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué; 

Gelet op het antwoord van schepen Erik Block; 

Gelet op het antwoord van voorzitter Gerd Adriaensen; 

Gelet op het antwoord van schepen Wouter Rombouts; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 
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Gaat over tot de stemming over het door raadslid De Swaef ingediende amendement om de oversteek 
aan de Curielaan eveneens verhoogd aan te leggen: 

Er zijn 3 stemmen ja en 25 stemmen neen over dit voorstel. 

Monique Van den Bogaert, Eric De Swaef, 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, Walter Brat, Pieter 
Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Joanna Brzozowska, 
Willy Van Camp, Veerle Deparcq stemmen neen. 

Besluit: Het door raadslid Eric De Swaef ingediende amendement te verwerpen. 

 

Besluit: met 26 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, Ghislaine Peleman, 
Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Juan Leysen, 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. 15/EB/04 en de raming voor de opdracht 
“Vernieuwen voetpaden 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 € 182.783,39 excl. btw of 
€ 221.167,90 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 1419/003/003/002/002). 

 

BIJKOMENDE AGENDA 

23. GAMW: AFDELING DANS 

De Raad, 

Gelet op volgende interpellatie van raadslid Monique Van den Bogaert: 
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Afdeling – dans – is erkend en wordt toegevoegd aan G.A.M.Woord. 
Al jaren is het een droom van de directeur muziekacademie om de afdeling dans te realiseren in haar 
school. Vorig jaar spatte de droom stuk bij een ongunstig advies van de Hogere Overheid.  Maar sinds 
einde juni 2015, toch vrij onverwacht, kwam groen licht, en kon de afdeling gerealiseerd worden. 
Dus het is nu een feit, we kunnen dansinitiatie geven aan kinderen van 6 en 7 jaar en artistieke 
bewegingsleer en training voor 8 jarigen. 
Hierover wensen we wat meer informatie te krijgen, vooral het financiële gevolg van deze realisatie. 
De lesplaats is de danszaal van het St. Michielscollege, waarvoor onze gemeente in 2014 een 
dansvloer aankocht voor de lessen van een privé dansschool “Chara”. 
Betalen wij nu huurgeld aan de school voor de danszaal en bijhorende accommodatie? En krijgen we 
hiervoor subsidie? 
Wie zijn de lesgevers en hoe gebeurde de aanwerving – worden ook zij gesubsidieerd? 
Kocht de gemeente muziek- en geluidsinstallatie en moeten wij op jaarbasis SABAM betalen? 
Wat betekenen deze lessen voor het verdere leven van dansgroep Chara? Dat moet toch gevolgen 
hebben, omdat een aantal lespaketten door onze school worden aangeboden voor een lagere 
inschrijvingsprijs: 67 € school en 150 € Chara. 
De inschrijvingen zijn nu 8 dagen bezig in onze academie – hoeveel leerlingen werden al 
ingeschreven? 
Ook in de danszaal kan men inschrijven voor onze lespaketten. Kunnen de 3 afdelingen opstarten met 
voldoende leerlingen? 

Neemt akte: 

van volgend antwoord van schepen Lieven De Smet: 

Er is een zeer goede samenwerking tussen onze academie en dansgroep Chara, meer nog, deze 
vereniging was zelfs vragende partij voor de oprichting van een afdeling dans in de academie, zodat 
hun werking ook in de toekomst zeker gegarandeerd zou blijven. 
De inschrijvingen zijn mogelijk tot 30 september. Om de 5 geplande lesuren te kunnen inrichten 
hebben we 20 leerlingen nodig. Tot op heden zijn er 14 leerlingen ingeschreven. 
Dansleraren zijn gesubsidieerde leerkrachten en vormen dus geen meerkost voor de gemeente. De 
eventuele meerkost zal gelegen zijn in uren secretariaat en toezicht. 

 

24. 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 de tussenkomst van raadslid Jacky Van den Broek aangaande de start van de werken in  
Sas 6 

van het antwoord van schepen Wouter Rombouts. 



GR 03.09.2015 341 
 

- van de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef aangaande de deelname van de gemeente aan de 
fietstelweek 

van het antwoord van schepen Erik Block. 

- van de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef aangaande de mogelijke verzelfstandiging van 
OCMW-diensten en hoe de gemeenteraad zal worden betrokken in de besluitvorming 

van het antwoord van voorzitter Katrijn Van Osta. 

- van de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw over de houding van de gemeente inzake de 
vluchtelingenproblematiek 

van het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster en voorzitter Katrijn Van Osta. 

- van de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw over de Gaasketelkoerse op 19 september 2015. 

- van de tussenkomst van burgemeester Maarten De Veuster over het Bal van de Burgemeester op 
19 september 2015. 

- van de tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué aangaande de verstrekte inlichtingen over 
kostprijs gemeente bij organisatie braderij door AMBS. 

- van de tussenkomst van raadslid Juan Leysen over de 11-Juli viering. 

- van de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert aangaande het gebruik van 2 
lokalen brandweer door de zone en de mogelijkheid om hiervoor huurgeld te vragen 

van het antwoord van burgemeester Maarten De Veuster. 

 

Zitting geheven te 21.35 uur. 
 

 

gemeentesecretaris, voorzitter gemeenteraad, 

 

 

 

Nicole Verhoeven Gerd Adriaensen  

 

 


