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Gemeente 
Schoten 

10E VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
26 NOVEMBER 2015 

 

Zitting geopend te 20.00 uur. 

Aanwezig: Gerald Adriaensen, voorzitter gemeenteraad. 

Maarten De Veuster, burgemeester. 

Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Erik Block, Catharina 
Van Osta, schepenen. 

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

Nicole Verhoeven, gemeentesecretaris. 
 

Verontschuldigd: Paul Valkeniers, Lieven De Smet, schepenen. 

Gianni Peeters, Pieter Gielis, raadsleden. 
 

 

Vanaf punt 2 vervoegt raadslid Ilse Stockbroekx de zitting. 
Vanaf punt 4 vervoegt raadslid Sandra Denis de zitting. 
Vanaf punt 22 verlaat raadslid Peter Van Nederkassel de vergadering. 
Vanaf punt 25 vervoegt raadslid Peter Van Nederkassel de zitting. 

 
 

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 25 stemmen ja (eenparig). 
 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 29 
oktober 2015. 
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2. LOKALE POLITIE: AANKOOP NIEUWE HARDWARE: PC'S EN  SCHERMEN - 
GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE  

Raadslid Ilse Stockbroekx vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op artikel 33 van de wet op de geïntegreerde politie waarbij titel V van de nieuwe gemeentewet 
van toepassing wordt verklaard op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie;  

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

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

Gelet op de wet van 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), en inzonderheid artikels 2, 4° en 15 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting 
om zelf een gunningsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoop- of 
opdrachtencentrale; 

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, § 4; 

Gelet op de lopende raamcontracten van de Federale Opdrachtencentrale (FOR), met referenties 
FORCMS-PC-073 (voor pc’s), FORCMS-PC-078-1 (voor schermen) en FORCMS-078-2 (voor 
toebehoren pc’s); 

Overwegende dat deze contracten als einddatum respectievelijk 30 april 2016, 19 maart 2016 en 
nogmaals 19 maart 2016 hebben; 

Gelet op de toelichtingsnota d.d. 19 oktober 2015 van Kristiaan Terrens, assistent politie, houdende 
vraag en motivatie voor de aankoop van pc’s, schermen en toebehoren voor pc’s, ter vervanging van 
oude apparatuur; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 6.611,57 excl. btw of € 8.000,00 
incl. 21 % btw; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op budgetcode 330/742-53 van de 
buitengewone politiebegroting 2015; 

Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig). 
 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de contracten van de FOR met referentienr. FORCMS-PC-073 (voor 
pc’s), -078-1 (voor schermen) en -078-2 (voor toebehoren voor pc’s) en de raming voor de opdracht 
“Aankoop nieuwe hardware: pc's en schermen”.  
De raming bedraagt € 6.611,57 excl. btw of € 8.000,00 incl. 21 % btw. 
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Artikel 2 

De uitvoering dient te gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in de volgende 
raamcontracten van de Federale Opdrachtencentrale: 

• FORCMS-PC-073 voor pc’s  einddatum 30 april 2016 

• FORCMS-PC-078-1 voor schermen  einddatum 19 maart 2016 

• FORCMS-PC-078-2 toebehoren voor pc’s einddatum 19 maart 2016. 

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien op budgetcode 330/742-53 van de buitengewone 
politiebegroting 2015. 

 

3. AGBS: JAARREKENING 2014 

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 houdende akkoord met de oprichting van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Schoten; 

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 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 30 mei 2013 houdende opnieuw vaststelling van de statuten 
van het AGBS, dat voor goedkeuring aan de Vlaamse Regering werd toegezonden; 

Gelet op het besluit d.d. 20 september 2013 van Vlaams minister Geert Bourgeois houdende 
goedkeuring van de beslissing van de gemeenteraad van Schoten van 30 mei 2013 houdende wijziging 
van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten; 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 40 van de statuten van het AGBS de jaarrekening van het 
AGBS van het boekjaar 2014 door de raad van bestuur uiterlijk op 30 juni ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd;  

Gelet op het besluit d.d. 25 juni 2015 van de gemeenteraad houdende akkoord om de behandeling van 
de jaarrekening 2014 van het AGBS te verschuiven naar de gemeenteraad september 2015; 

Gelet op het besluit d.d. 3 september 2015 van de gemeenteraad houdende akkoord om de behandeling 
van de jaarrekening 2014 van het AGBS te verschuiven naar de gemeenteraad van 29 oktober 2015;  

Overwegende dat de jaarrekening van het boekjaar 2014 van het AGBS door de raad van bestuur 
overeenkomstig de statuten werd vastgesteld op 10 november 2015;  

Overwegende dat de jaarrekening 2014 in de raad van bestuur van 10 november 2015 van het AGBS 
werd goedgekeurd; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2014 houdende bekrachtiging van het besluit d.d. 
24 december 2013 van het college van burgemeester en schepenen dat de opdracht “Aanstelling van 
een commissaris-revisor voor het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten” toewijst aan HLB Dodémont-
Van Impe & Co bedrijfsrevisoren voor een periode van 3 jaar (1 januari 2014 – 31 december 2016); 

Overwegende dat Patrick Van Impe, voor bedrijfsrevisoren HLB Dodémont-Van Impe & Co in de 
zaal aanwezig is voor het beantwoorden van vragen; 
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Gelet op artikelen 243 en 243bis van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig). 
 

Artikel 1 

Akte te nemen van het verslag d.d. 12 november 2015 van de commissaris-revisor Patrick Van Impe 
voor bedrijfsrevisoren HLB Dodémont-Van Impe & Co aan de gemeenteraad over de jaarrekening per 
31 december 2014 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten. 

Artikel 2 

Goedkeuring te hechten aan de jaarrekening 2014 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten. 

Artikel 3 

Goedkeuring te hechten aan de jaarrekening 2014 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten met 
betrekking tot de vennootschapsboekhouding. 

Artikel 4 

Kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Schoten. 

Artikel 5 

Kwijting te verlenen aan de commissaris - bedrijfsrevisor. 

 

4. AGBS: BUDGETWIJZIGING 2015/2 

Raadslid Sandra Denis vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op artikel 243 van het Gemeentedecreet; 

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

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

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

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

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

Gelet op de Omzendbrief BB2014/4 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en 
de budgetten 2015; 

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

Gelet op het besluit d.d. 18 december 2014 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het 
Budget 2015 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten; 

Gelet op het besluit d.d. 26 maart 2015 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 
Budgetwijziging 2015/1 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten; 

Overwegende dat er redenen zijn tot wijziging van het Budget 2015; 
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Gelet op het besluit d.d. 10 november 2015 van de raad van bestuur van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Schoten, houdende goedkeuring van de Budgetwijziging 2015/2; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 
 

Enig artikel  

Goedkeuring te hechten aan de Budgetwijziging 2015/2 van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten. 

 

5. HULPVERLENINGSZONE RAND: GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2016 

De raad, 

Gelet op artikel 42 § 1 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid artikel 68, waaruit 
blijkt dat de gemeentelijke dotatie dient ingeschreven te worden in de uitgaven van elke 
gemeentebegroting; 

Gelet op de omzendbrief BB 2014 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, ABB, 
Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel waarbij gemeld wordt dat vanaf 1 januari 2015 de 
brandweerzones actief worden;  

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

Overwegende dat het jaarlijks te financieren saldo van de zone moet gefinancierd worden door de 
gemeenten van deze zone; 

Overwegende dat de dotatie van de gemeente jaarlijks wordt vastgelegd door de raad van de zone op 
basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden; 

Overwegende dat bij gebrek aan dergelijk akkoord, de dotatie van elke gemeente vastgesteld wordt 
door de raad van de zone volgens de nadere bepalingen voor berekening en betaling van de 
gemeentelijke dotaties bepaald door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de 
ministerraad;  

Gelet op het besluit d.d. 23 oktober 2014 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de 
overeenkomst af te sluiten tussen de prezone Rand en de gemeenten inzake de financiële 
verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten; 

Overwegende dat hierbij volgende verdeelsleutel bepaald werd: de dotatie per gemeente vast te stellen 
op basis van volgende criteria: 
- 75 % inwonersaantal 
- 25 % kadastraal inkomen 
- deze invoering van de dotatie zal op een termijn van 3 jaar gebeuren; het verschil tussen de huidige 
uitgaven en de toekomstige uitgaven, op basis van de verdeelsleutel zoals weergegeven, zal in het 
eerste jaar 50 % doorgerekend worden, in het tweede jaar aan 75 % om dan in het derde jaar de 
volledige verdeelsleutel door te rekenen; 

Gelet op de bespreking zoals gevoerd in de zoneraad Rand op 30 oktober 2015, inzake de goedkeuring 
van de begroting 2016; 

Overwegende dat het gemeentelijk aandeel voor Schoten 8,49 % bedraagt van het te financieren saldo 
2016 van de Hulpverleningszone Rand; 

Overwegende dat het gemeentelijk aandeel voor Schoten 1.034.886,07 euro bedraagt; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door burgemeester Maarten De Veuster; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 
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Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 
a) Bij de oprichting van de zone en de eerste vaststelling van de gemeentelijke bijdrage, werd door 
onze fractie de vraag gesteld of er aan deelnemende gemeenten een engagementsverklaring over de 
duur van de deelname aan deze zone kon gevraagd worden. Dit om min of meer financiële zekerheid 
te krijgen over de grootorde van de gemeentelijke bijdrage i.h.k.v. de financiële meerjarenplanning. 
Graag hernemen we deze vraag. 
b) In de stukken ter voorbereiding van deze gemeenteraad zit één pagina met een tabel over de 
gemeentelijke bijdrage. Wij nemen aan dat deze pagina onderdeel uitmaakt van een integraal 
document, mogelijk het budget 2016 waarover in Malle enige toelichting gegeven werd. Kan het 
budget 2016 ook ter inzage bezorgd worden aan de gemeenteraadsleden of eventueel geagendeerd op 
het college zodat de stukken door de raadsleden opgevraagd kunnen worden. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Anneleen De Maeyer; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Walter Brat; 

Gelet op volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 
De gemeenten zijn lid van de zone Rand; er staat geen einddatum op dit lidmaatschap.  Uitstappen is 
niet mogelijk, alhoewel er in Wallonië ook al voorbeelden bestaan van het tegendeel. 
De zoneraad heeft nog geen akkoord over de overdracht van de roerende en onroerende goederen. 
Voor de overdracht van de kazernes aan de zone zijn er een aantal mogelijkheden (aankoop, huur) die 
worden onderzocht. Burgemeester Dirk Van Mechelen van Kapellen werkt hiervoor momenteel een 
compromis uit. 
Ook over het gebruik van onze kazerne door de zone-administratie zijn er nog geen afspraken 
gemaakt. Dat moet zeker ook nog gebeuren. 
De zone is er nu eenmaal, doch het belangrijkste blijft de dienstverlening naar de burger. Ofwel 
krijgen we minstens dezelfde service als voorheen, met schaalvergroting, ofwel betalen we meer 
waarvoor we dan een betere dienstverlening moeten krijgen. 
We waarderen de inspanningen die door de zone worden gedaan, maar blijven zeker ook waakzaam. 
De vragen van raadslid Vermeiren zullen worden overgemaakt aan de zone. 

Gelet op de gevoerde bespreking;  

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 
 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de berekening van de gemeentelijke bijdrage voor het dienstjaar 2016 aan 
de Hulpverleningszone Rand, voor een totaal bedrag van 1.034.886,07 euro. 

Artikel 2 

Voor het dienstjaar 2016 zal een gemeentelijke bijdrage van 1.034.886,07 euro overgemaakt worden 
aan de Hulpverleningszone Rand. 

Indien de waardebepaling van de roerende en onroerende goederen aanleiding geeft tot een zonale 
begrotingswijziging zal te gepasten tijde een gemeentelijke budgetwijziging ter goedkeuring 
voorgelegd worden. 

Artikel 3 

Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de Hulpverleningszone Rand, de 
Provinciegouverneur en de FOD Binnenlandse Zaken. 

 

6. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER CIPAL  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 
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Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg 
“DIS”); 

Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal van 14 april 2014 
(hierna kortweg “Cipal”); 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van Cipal; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 mei 2015 inzake de aanduiding van schepen Iefke 
Hendrickx als vertegenwoordiger en gemeenteraadslid Joanna Brzozowska als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal; 

Gelet op de oproepingsbrief van 21 oktober 2015 tot de buitengewone algemene vergadering van 
CIPAL van 11 december 2015 met de volgende agendapunten: 

1. toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 

2. bespreking en goedkeuring van de begroting 2016 (met inbegrip van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie) 

3. benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 

4. rondvraag 

5. goedkeuring van het verslag, staande de vergadering; 

Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering; 

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal; 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te 
weigeren; 

Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 
 

Artikel 1 

De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2015 van Cipal 
worden goedgekeurd. 

Artikel 2 

De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene 
vergadering van Cipal van 11 december 2015 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of 
verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal DV, Bell-Telephonelaan 2 D te 2440 Geel. 

 

7. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER IGEAN MILIEU  & 
VEILIGHEID  

De raad, 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet 
genoemd, zoals gewijzigd; 

Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd; 
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Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Igean milieu & veiligheid; 

Gelet op artikel 44 van het decreet en artikel 36 van de statuten, waarin wordt bepaald dat afgezien van 
de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd 
in de loop van het laatste trimester van elk jaar; 

Overwegende dat op deze buitengewone algemene vergadering de te ontwikkelen activiteiten en de te 
volgen strategieën voor het volgende boekjaar worden besproken en een door de raad van bestuur 
opgestelde begroting wordt voorgelegd; 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur om de buitengewone algemene vergadering i.v.m. de 
activiteiten en de begroting van 2016 te organiseren op 16 december 2015; 

Gelet op de beslissing genomen tijdens de 104de bijeenkomst van de raad van bestuur van 7 oktober 
2015 waarmee de dagorde van de buitengewone algemene vergadering als volgt wordt vastgesteld: 

1. goedkeuring van de nota m.b.t. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2016 

2. goedkeuring van de begroting 2016 

3. benoemen leden adviescomités 

4. verlenging Igean - toelichting; 

Gelet op de beslissing genomen tijdens de 104de bijeenkomst van de raad van bestuur van 7 oktober 
2015 waarmee goedkeuring wordt gehecht aan de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te 
volgen strategieën in 2016 evenals aan de begroting 2016; 

Gelet op het aangetekend schrijven van Igean milieu & veiligheid d.d. 16 oktober 2015 met de 
uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2015; 

Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 34 § 1 van de statuten bepalen dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende aanduiding van de 
afgevaardigden van de gemeente Schoten voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van Igean 
milieu & veiligheid; 

Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger 
wordt vastgesteld; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 
 

Artikel 1 

Kennis te nemen van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Igean 
milieu & veiligheid die zal gehouden worden op 16 december 2015 om 19.00 uur in de burelen van 
Igean te Wommelgem evenals van alle daarbij horende documenten en op basis hiervan volgende 
beslissingen te nemen: 

1. goedkeuren van de nota m.b.t. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2016 

2. goedkeuren van de begroting 2016 

3. benoemen leden adviescomités 

4. verlenging Igean - toelichting. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente, aangesteld bij besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad, 
wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van Igean milieu & veiligheid van 
woensdag 16 december 2015 om 19 uur deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde 
agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te 
doen om de volledige agenda af te werken. 
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Artikel 3 

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan Igean milieu & veiligheid 
worden bezorgd. 

 

8. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER IGEAN DIENST VERLENING  

De raad, 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet 
genoemd, zoals gewijzigd; 

Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd; 

Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Igean dienstverlening; 

Gelet op artikel 44 van het decreet en artikel 35 van de statuten, waarin wordt bepaald dat afgezien van 
de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd 
in de loop van het laatste trimester van elk jaar; 

Overwegende dat op deze buitengewone algemene vergadering de te ontwikkelen activiteiten en de te 
volgen strategieën voor het volgende boekjaar worden besproken en een door de raad van bestuur 
opgestelde begroting wordt voorgelegd; 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur om de buitengewone algemene vergadering i.v.m. de 
activiteiten en de begroting van 2016 te organiseren op 16 december 2015; 

Gelet op de beslissing genomen tijdens de 402de bijeenkomst van de raad van bestuur van 7 oktober 
2015 waarmee de dagorde van de buitengewone algemene vergadering als volgt wordt vastgesteld: 

1. goedkeuren van de nota m.b.t. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2016 

2. goedkeuren van de begroting 2016 

3. verlenging Igean - toelichting; 

Gelet op de beslissing genomen tijdens de 402de bijeenkomst van de raad van bestuur van 7 oktober 
2015 waarmee goedkeuring wordt gehecht aan de nota over de te ontwikkelen activiteiten en de te 
volgen strategieën in 2016 evenals aan de begroting 2016; 

Gelet op het aangetekend schrijven van Igean dienstverlening d.d. 16 oktober 2015 met de uitnodiging 
en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2015; 

Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 33 § 1 van de statuten bepalen dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende aanduiding van de 
afgevaardigden van de gemeente Schoten voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van Igean 
dienstverlening; 

Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger 
wordt vastgesteld; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 
 

Artikel 1 

Kennis te nemen van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Igean 
dienstverlening die zal gehouden worden op 16 december 2015 om 19.00 uur in de burelen van Igean 
te Wommelgem evenals van alle daarbij horende documenten en op basis hiervan volgende 
beslissingen te nemen: 
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1. goedkeuren van de nota m.b.t. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2016 

2. goedkeuren van de begroting 2016 

3. verlenging Igean - toelichting. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente, aangesteld bij besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad, 
wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van Igean dienstverlening van 16 
december 2015 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te 
beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de 
volledige agenda af te werken. 

Artikel 3 

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan Igean dienstverlening worden 
bezorgd. 

 

9. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER INTEGAN  

De raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Integan; 

Gelet op het feit dat de gemeente bij e-mail van 28 oktober 2015 werd opgeroepen om deel te nemen 
aan de algemene vergadering van Integan op 11 december 2015, met volgende agendapunten: 

1. verslag vorige vergadering van 19 juni 2015 

2. begroting 2016 

3. rondvraag; 

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

Gelet op het besluit d.d. 24 april 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van de 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene 
vergaderingen van Integan tot en met 2018; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 
 

Artikel 1 

Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van Integan op 11 december 
2015 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de jaarvergadering van Integan op 11 
december 2015 op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de intercommunale Integan, Boombekelaan 14 te 
2660 Hoboken. 
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10. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER IKA  

De raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IKA; 

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

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 13 oktober 2015 werd opgeroepen om 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA die op 7 december 2015 plaats 
heeft; 

Gelet op artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
waarin bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop 
van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 
het volgende boekjaar te bespreken; 

Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, waarin opgenomen is dat de gemeenten, deelnemers van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden 
van de gemeenteraad; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van de 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene 
vergaderingen van IKA tijdens de legislatuur tot 2018; 

Overwegende dat de agenda van de buitengewone vergadering van IKA van 7 december 2015 
volgende agendapunten bevat: 

1. strategie voor het boekjaar 2016 

2. begroting over het boekjaar 2016 en meerjarenbegroting 

3. statutaire benoemingen en mededelingen; 

Gelet op de motiveringsnota, zoals gevoegd bij de oproepingsbrief; 

Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering; 

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

Overwegende dat de raad van bestuur van IKA op 5 oktober 2015 de strategie voor het boekjaar 2016 
heeft bepaald; 

Overwegende dat de raad van bestuur van IKA op 5 oktober 2015 de begroting heeft opgesteld; 

Gelet op het verzoek van de raad van bestuur van IKA om de voorgestelde statutaire benoemingen 
goed te keuren; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 
 

Artikel 1 

Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, goedkeuring te hechten aan de 
dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 
IKA van 7 december 2015, zijnde: 
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1. strategie voor het boekjaar 2016 

2. begroting over het boekjaar 2016 en meerjarenbegroting 

3. statutaire benoemingen en mededelingen. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering 
van IKA van 7 december 2015 op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband IKA, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 b 2, 1000 Brussel. 

 

11. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER IVEKA  

De raad, 

Overwegende dat de gemeente Schoten 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 decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat 
de afgevaardigde door de raad dient aangewezen te worden en dat het mandaat van deze afgevaardigde 
voor elke algemene vergadering dient te worden vastgesteld; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van Walter Brat 
als vertegenwoordiger en Willy Van Camp als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het bijwonen 
van de algemene vergaderingen van Iveka tijdens de legislatuur tot 2018; 

Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 10 september 2015 werd opgeroepen om 
deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iveka die op 9 december 2015 
plaats heeft in de E10 Hoeve, Kapelstraat 8 te 2960 Brecht;  

Overwegende dat een dossier met documentatiestukken werd uitgewerkt door de raad van bestuur in 
zitting van 8 september 2015 en aan de gemeente werd overgemaakt; 

Overwegende dat een voorliggende aanpassing van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, met het oog op de stabiliteit binnen de sector en in het vooruitzicht van de verdere 
ontwikkelingen van het Vlaams distributienetbeheer voor de distributienetbeheerders de mogelijkheid 
biedt om hun statutaire einddatum te verschuiven naar een uniforme datum, nl. 9 november 2019; 
aldus worden alle openbare deelnemers uitgenodigd om een verzoek te formuleren en te ondersteunen 
tot de verschuiving van de geldende duurtijd van Iveka van 31 december 2016 tot 9 november 2019 en 
de overeenkomstige statutenwijziging goed te keuren;  

Overwegende dat nieuwe uitdagingen, zoals de verdere ontwikkeling van lokale en decentrale 
productie en de hernieuwbare en duurzame energie, zich aandienen; in dit verband zijn aanpassingen 
en uitbreidingen van de infrastructuur noodzakelijk met als onvermijdelijke evolutie richting slimme 
technologieën; in deze context is het van belang om op efficiënte wijze de nodige 
financieringsmiddelen te kunnen aantrekken; 
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Overwegende dat door een komende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, de distributienetbeheerders hun huidige rechtsvorm 
(opdrachthoudende vereniging) zullen kunnen wijzigen in ‘opdrachthoudende vereniging met private 
deelname’; bijgevolg zal het mogelijk zijn om bijkomend een of meerdere privaatrechtelijke / 
publiekrechtelijke maatschappij(en) in de intergemeentelijke vereniging op te nemen; 

Overwegende dat aan de deelnemers wordt gevraagd om te beraadslagen over een voorstel tot fusie 
van de zeven huidige distributienetbeheerders uit de Eandis-groep, onder meer Iveka; voorliggend 
voorstel omvat de overname van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 1 januari 2016 door de 
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (heden nog Gaselwest genoemd);  

Overwegende dat aan de deelnemers eveneens wordt gevraagd om te beraadslagen over het 
voorliggend statutenontwerp van de gefuseerde distributienetbeheerder Eandis Assets;  

Overwegende dat voormelde fusie-operatie een aantal opschortende voorwaarden omvat, zoals 
geformuleerd in artikel 3 van onderhavig besluit; 

Overwegende dat het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, 
zoals gewijzigd op 18 januari 2013, van toepassing is; volgens dit decreet dient de gemeenteraad zijn 
goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en eveneens op expliciete 
wijze aan de voorgestelde verschuiving van de statutaire einddatum en aan het voorstel van fusie 
inclusief het statutenontwerp van de gefuseerde vereniging; 

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

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 
Onze fractie kan instemmen met de fusie van de 7 distributienetbeheerders zoals vermeld in de 
begeleidende stukken. Wel worstelen we met de vraag waarom er enkel sprake is van één privé-
investeerder en waarom een publieke of andere lange termijn investeerder uitgesloten worden. Graag 
hadden wij dan ook dat onze vertegenwoordiger deze vraag expliciet stelt tijdens de behandeling van 
dit agendapunt en eveneens voorstelt om alle opties open te houden bij het bepalen/kiezen van de 
investeerders. 

Gelet op volgend antwoord van raadslid Ilse Stockbroekx: 
Deze fusie wordt doorgevoerd om juist meer investeerders aan te trekken. 7 verschillende 
distributienetbeheerders zijn niet interessant voor mogelijke investeerders. Bedoeling is juist om meer 
kapitaal aan te trekken van meerdere investeerders. 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Eric De Swaef: 
In deze algemene vergadering ligt het voorstel voor tot fusie van de 7 distributienetbeheerders 
waaronder IVEKA. 
Belangrijke vraag voor ons is de houding van onze gemeente en de huidige meerderheid betreft deze 
fusie. Dit vermits er hier toch op zijn minst een aantal pertinente vragen kunnen gesteld worden. 
Wij als groen zijn wel voorstander van één publieke Vlaamse distributienetbeheerder alsook van een 
eenheidstarief. De vraag is echter of deze fusieoperatie daar toe gaat leiden.  
De snelheid waarmee deze belangrijke en ingrijpende beslissingen worden doorgevoerd, maken het 
voor de deelnemende lokale besturen erg moeilijk om een onderbouwd standpunt in te nemen. Onze 
eerste vraag is dan ook tijd om kennis te nemen van het dossier, de alternatieven te onderzoeken om 
tot een gedragen keuze te komen voor de toekomst van deze strategische sector met grote impact op de 
inwoners en de lokale overheden.  
Voor groen is het belangrijk dat we de intergemeentelijke structuren niet meer aanzien als een 
melkkoe van dividenden maar als een middel om de energiewende te realiseren. De realisatie van 
duurzame energie en energiebesparingen zijn van groot belang voor de bevolking én voor de lokale 
besturen. 
Ik kan hier ook verwijzen naar het standpunt dat de gemeente Kontich op zijn laatste gemeenteraad 
heeft goedgekeurd aangaande dit fusievoorstel. Kwestie van het wiel niet opnieuw uit te vinden. Hier 
zitten de voor ons belangrijke vragen mee in vervat. 
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Hierin vraagt men: 
- meer tijd om de voorgestelde beslissingen te toetsen en te overwegen met de huidige 
aandeelhouders. De gemeentebesturen moeten de gelegenheid krijgen om hun beslissings- en 
overlegorganen grondig te informeren en te consulteren. 
- De voorgestelde rechtsvorm “opdrachthoudende vereniging met private partner” bestaat nog 
niet. Het decreet op de intergemeentelijke samenwerking moet daarvoor aangepast worden. Het is voor 
de gemeente Kontich een noodzakelijke voorwaarde dat alle voorstellen passen in het bestaande 
regelgevend kader. 
- om de Europese klimaatdoelstellingen op te nemen in het maatschappelijke doel van de 
gefuseerde entiteit. Alle gemeenten-aandeelhouders werken vandaag aan energiebesparing en CO2-
reductie. Velen ondertekenden de burgemeestersconvenant, Klimaatneutrale Organisatie 2020, of 
andere engagementen en ontwikkelen klimaatplannen en –acties. Het is belangrijk dat de energie-
intercommunale de Europese klimaatdoelstellingen opneemt in haar maatschappelijke doel, om aldus 
de beleidsdoelen van haar aandeelhouders mee te realiseren. 
- een duidelijk uitgewerkte financiële analyse van de verschillende mogelijke scenario’s m.b.t. 
de kapitaalsverhoging (en de bijbehorende winstverdeling). Daaronder verstaan we onder meer de 
netto kostprijs zonder kapitaalsverhoging; de netto kostprijs met kapitaalsverhoging onder de 
verschillende mogelijke vormen (aandeelhouderschap, achtergestelde lening,...), en eventuele andere 
aspecten. Men  merkt op dat het huidige voorstel om een private aandeelhouder aan te trekken, 
vergoed wordt via dividenden nà vennootschapsbelasting. Dergelijke fiscale effecten moeten 
meegenomen worden in de gevraagde financiële analyse. 
 indien gekozen wordt voor een kapitaalverhoging – deze met de grootst mogelijke openheid te 
organiseren binnen een formule waarin zowel publieke als private partijen kunnen participeren: 
overheden, bedrijven, investeringsmaatschappijen én particulieren.  
- betreurt de zeer sterke verhoging van de elektriciteitsprijs en vraagt het management om 
voorstellen te doen die deze zeer sterke verhoging kunnen temperen, te meer daar de informatie aan de 
gemeentebesturen dateert van vóór de Vlaamse regering op vrijdag 15 oktober 2015 besliste dat vanaf 
2016 en dit vijf jaar lang elk gezin in Vlaanderen jaarlijks een extra-energieheffing van 100 euro (25 
euro voor sociaal-beschermde gezinnen en gezinnen met een budgetmeter) zal moeten betalen ter 
delging van de schuld van de Vlaamse overheid voor de groenestroomcertificaten. Elke andere 
prijsstijging vanaf 2016, behalve voor het afschaffen van de gratis stroomlevering en de door de 
VREG toegestane verhoging van het nettarief met gemiddeld 35 euro ter delging van de schuld van de 
netbeheerders voor de groenestroomcertificaten, is dan ook absoluut uit den boze.    
Tot daar een overzicht van de opmerkingen van de gemeente Kontich. 
Vraag is nu wat onze gemeente hier mee gaat doen? 

Gelet op volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 
De voorgestelde fusie is zeker een stap vooruit voor de energiemarkt in Vlaanderen. Veel van de hier 
gehoorde vragen betreffen de gevoerde energiepolitiek en kunnen ook later in de eengemaakte 
structuur nog aan bod komen. We zullen hier als aandeelhouder zeker onze rol opnemen. We gaan er 
uiteraard mee akkoord dat deze vragen door onze vertegenwoordiger op de algemene vergadering en 
bestuurder in de raad van bestuur worden meegenomen. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 
 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting 
van de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 9 december 2015:  

1.  a. Voorstel verschuiven statutaire einddatum tot 9 november 2019.  

b. Goedkeuring van de verschuiving van de duur en overeenkomstige statutenwijziging. 

c. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in voorgaande subagendapunten 1.a. 
tot en met 1.b. bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig 
vast te leggen. 
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2. Voorstel tot fusie van de 7 distributienetbeheerders (Eandis Assets (voorheen Gaselwest), 
IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas), waarbij Eandis System Operator cvba 
(voorheen Eandis cvba ) zal fungeren als werkmaatschappij:  

a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie. 

b. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad van 
bestuur en van de commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming 
door Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van heel het vermogen, bestaande uit het 
volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch 
voorbehouden, van de over te nemen verenigingen IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, 
Iverlek en Sibelgas, met boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 2016. 

 De deelnemers kunnen één maand vόόr de algemene vergadering op de zetel van de 
vereniging kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige 
stukken bedoeld in de artikelen 697 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een 
kopie van deze stukken verkrijgen. 

c. Onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van nagemelde fusie:  

 1) ontbinding zonder invereffeningstelling van deze vereniging 

 2) beslissing dat de goedkeuring van de eerste jaarrekening na de fusie door de algemene 
vergadering van de deelnemers van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets 
(voorheen Gaselwest), zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris 
van deze vereniging voor de uitoefening van hun mandaat tussen 1 januari 2015 en de 
datum van de ontbinding zonder invereffeningstelling 

 3) beslissing de boeken en documenten van deze vereniging toe te vertrouwen aan de 
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest) die ze op haar zetel 
dient te bewaren gedurende de door de wet voorziene termijnen 

 4) volmacht tot doorhaling van inschrijving bij diverse overheden. 

d. Goedkeuring van het voorstel tot fusie door overneming van deze vereniging, hierna 
kortweg Iveka genoemd, overeenkomstig het fusievoorstel hiervoor vermeld onder punt 
2.b., door overname door Eandis Assets (voorheen Gaselwest), voornoemd, bij wijze van 
overdracht door deze vereniging aan Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van de 
algeheelheid van haar vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en 
plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van 
Iveka van 9.497.864 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 6.116.109 aandelen A 
voor de activiteit aardgas zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, 
van Eandis Assets (voorheen Gaselwest) of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets 
voor 0,77336 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Iveka en één nieuw aandeel A 
Eandis Assets voor 0,99276 aandeel A voor de activiteit aardgas in Iveka.  Deze aandelen 
zullen worden verdeeld onder de deelnemers van Iveka zonder opleg. De huidige 
winstbewijzen C worden behouden. 

Tengevolge van haar ontbinding zonder invereffeningstelling, en dit op basis van een 
balans afgesloten op 30 juni 2015, met inwerkingtreding per 1 januari 2016, met dien 
verstande dat alle sedert 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 door de overgenomen 
vereniging Iveka gestelde verrichtingen geactualiseerd in een per 31 december 2015 
vastgestelde jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en verdeelcriteria 
gehanteerd voor de jaarrekening 2014, zoals opgenomen in het fusievoorstel, - ook 
boekhoudkundig en fiscaal - voor rekening zijn van de overnemende vereniging Eandis 
Assets (voorheen Gaselwest), op last voor deze laatste Iveka te vrijwaren voor alle 
vorderingen en de kosten van haar ontbinding zonder invereffeningstelling te dragen, en 
voor het overige onder de lasten, bedingen en voorwaarden zoals bepaald in het onder 
punt 2.a. hiervoor vermeld fusievoorstel. 

e. Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde distributienetbeheerder ‘Eandis Assets’. 
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3. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van IMEA, 
Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets, en inzonderheid verlening 
van de machten om: 

- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie 
door overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets 
zoals vermeld onder punt 2.a. vast te stellen 

- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen 

- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders 
vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving 

- de ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto- en brutowaarde van de activa en 
passiva per 31 december 2015, na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen 

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

- de ontbinding zonder vereffening van Iveka vast te stellen ingevolge de verwezenlijking van 
de fusie door overneming. 

4. Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en aardgas distributienetbeheerder 
door de VREG. 

5. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 
2016 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2016.  

6. Uitkering interim-dividend 2015 – bekrachtiging. 

7. Statutaire benoemingen. 

8. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2 

Een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire einddatum 
van de opdrachthoudende vereniging Iveka van 31 december 2016 tot 9 november 2019 en de 
overeenkomstige statutenwijziging goed te keuren.  

Artikel 3 

Goedkeuring te hechten aan het voorstel tot fusie door overneming van de opdrachthoudende 
vereniging Iveka door de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), 
overeenkomstig het fusievoorstel, waarbij voor Iveka op 1 januari 2016 de algeheelheid van haar 
vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch 
voorbehouden, overgedragen wordt aan Eandis Assets, mits toekenning aan de deelnemers van Iveka 
van 9.497.864 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 6.116.109 aandelen A voor de activiteit 
aardgas zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van Eandis Assets (voorheen 
Gaselwest) of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,77336 aandeel A voor de activiteit 
elektriciteit in Iveka en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,99276 aandeel A voor de activiteit 
aardgas in Iveka, en eveneens goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statuten van de gefuseerde 
distributienetbeheerder ‘Eandis Assets’, onder de opschortende voorwaarden van  

- de parlementaire goedkeuring van de amendementen aan het Vlaams decreet van 6 juli 2001 
houdende de Intergemeentelijke Samenwerking die er onder meer toe strekken de 
kapitaaldeelname van een private partner en de gelijkschakeling van de statutaire einddata van 
de distributienetbeheerders in het Vlaams Gewest mogelijk te maken 

- de goedkeuring door de raad van bestuur van IMEA, Gaselwest, Iveka en Iverlek m.b.t. de 
omzetting van de bestaande aandelen E voor de activiteiten elektriciteit en gas in aandelen A 
(er wordt vastgesteld dat deze beslissingen reeds genomen zijn) 
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- de voorafgaande goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van Gaselwest 
van een wijziging van het maatschappelijk doel van Gaselwest en een naamswijziging in 
‘Eandis Assets’ 

- de herpositionering van de 5 Waalse (deel)gemeenten, die thans nog deelnemer zijn in 
Gaselwest maar die niet zullen deelnemen aan de voorgenomen fusie door overneming 

- de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Iveka van de 
verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Iveka naar 9 november 2019 

- de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Intergem van 
de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Intergem naar 9 november 2019 

- de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten van de fusie die leidt tot Eandis 
Assets 

- de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone algemene 
vergaderingen van alle zeven betrokken opdrachthoudende verenigingen 

- de goedkeuring door de aandeelhouders van Eandis cvba van bepaalde statutenwijzigingen 

- het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van Eandis Assets als 
distributienetbeheerder elektriciteit én de erkenning als distributienetbeheerder gas. 

Artikel 4 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 9 december 2015, op te dragen 
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing.  

Artikel 5 

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

 

12. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER PIDPA  

De raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente Schoten deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 

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

Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat 
de afgevaardigde door de raad dient aangewezen te worden en dat het mandaat van deze afgevaardigde 
voor elke algemene vergadering dient te worden vastgesteld; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van Louis De 
keersmaeker als vertegenwoordiger en Juan Leysen als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het 
bijwonen van de algemene vergaderingen van Pidpa tijdens de legislatuur tot 2018; 

Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat 
er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 
vergadering en dat van lid van een van de andere organen; 

Gelet op artikel 22 van de statuten van Pidpa; 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van Pidpa die zal plaats hebben op 14 december 
2015 op het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen; 
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Gelet op de uitnodigingsbrief van 19 oktober 2015 waarmee Pidpa tevens de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering heeft meegedeeld; 

Gelet op het voorstel van statutenwijziging dat werd overgemaakt aan het gemeentebestuur op 7 
september 2015, dit conform artikel 39 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
dat stelt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet 
beoordelen, het ontwerp van statutenwijziging aan de deelnemers dient overgemaakt te worden; 

Gelet op het feit dat het voorstel van statutenwijziging een wijziging van de statutaire bepalingen 
omtrent de dividendenregeling inhoudt, namelijk de schrapping van de statutaire mogelijkheid 
dividenden uit te keren; 

Gelet op het schrijven d.d. 19 oktober 2015 van Pidpa inzake de beslissing van de rulingcommissie; 

Gelet op de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2016 van de opdrachthoudende vereniging 
Pidpa en gelet op het verslag van de buitengewone algemene vergadering, waarin de begroting en de te 
ontwikkelen activiteiten en de strategie m.b.t. het boekjaar 2016 worden toegelicht; 

Gelet op het feit dat alleszins twee benoemingen van bestuurder aan de orde zijn omwille van recent 
meegedeelde ontslagen;  

Gelet op de artikelen 19 tot en met 26 van het Gemeentedecreet in verband met de vergaderingen en 
de beraadslagingen van de gemeenteraad; 

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de 
bevoegdheid van de gemeenteraad; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 
 

Artikel 1 

Akte te nemen van de strategie en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa m.b.t. het boekjaar 2016. 

Artikel 2 

Goedkeuring te verlenen aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde begroting 2016 en 
het toelichtend verslag. 

Artikel 3 

Goedkeuring te verlenen aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde wijzigingen aan de 
statuten van Pidpa, na artikelsgewijze behandeling leidende tot de goedkeuring en vaststelling van de 
statuten zoals opgenomen als bijlage bij de oproeping tot deze algemene vergadering. 

Artikel 4 

Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger die bij besluit van 22 mei 2014 van de gemeenteraad werd 
aangewezen, de opdracht te geven om op de buitengewone algemene vergadering van 14 december 
2015, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de voorgestelde benoemingen goed te 
keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van 
de agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering. 

Artikel 5 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal 
onverwijld een afschrift van deze bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 
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13. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER WATER-LINK  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet en in het bijzonder artikel 42 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad;  

Gelet op het feit dat de gemeente deelgenoot is van het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
Water-Link;  

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

Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat 
de afgevaardigde door de raad dient aangewezen te worden en dat het mandaat van deze afgevaardigde 
voor elke algemene vergadering dient te worden vastgesteld; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van Juan Leysen 
als vertegenwoordiger en Louis De keersmaeker als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het 
bijwonen van de algemene vergaderingen van Water-Link tijdens de legislatuur tot 2018; 

Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat 
er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 
vergadering en dat van lid van een van de andere organen; 

Gelet op de uitnodiging van Water-Link tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering 
en de algemene vergadering op 17 december 2015, met volgende agenda's: 

Agenda bijzondere algemene vergadering 17 december 2015 

1. Kapitaalverhoging door inbreng in natura  

1.1. Lezing en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur houdend het voorstel tot 
verhoging van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de vereniging door incorporatie 
van beschikbare en onbeschikbare reserves zoals vermeld in het agendapunt 1.2. hierna 

1.2. Verhoging van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van 
honderdvierenveertig miljoen zeshonderdzesentachtigduizend tweeënzestig euro zesenveertig cent 
(EUR 144.686.062,46) om het van vijfenveertig miljoen vijfhonderddertienduizend 
negenhonderdzevenendertig euro vierenvijftig cent (EUR 45.513.937,54) te brengen op 
honderdnegentig miljoen tweehonderdduizend euro (EUR 190.200.000,00) door overboeking van 
reserves naar kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door optrekking van de nominale 
waarde van de bestaande A-aandelen naar duizend vijfhonderdvijfentachtig euro (EUR 1.585,00), 
waarop door de bestaande houders van aandelen van categorie A zal worden ingetekend in verhouding 
tot hun huidige respectieve participaties in het vaste gedeelte van het kapitaal 

1.3. Vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van de kapitaalverhoging en de inschrijving erop 

1.4. Onderschrijving en onmiddellijke volstorting van de volledige kapitaalverhoging 

1.5. Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging. 

2. Statutenwijziging  

Artikel 6 van de statuten wordt gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met de besluiten 
aangaande het voorgaande agendapunt.  

De bestaande tekst van artikel 6 wordt integraal vervangen als volgt:  

Artikel 6.  

“De A-aandelen, toegewezen aan de deelgenoten aan de watervoorzieningsactiviteit, 
vertegenwoordigen het vaste gedeelte van het kapitaal.  
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Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is bepaald op honderdnegentig miljoen 
tweehonderdduizend euro (EUR 190.200.000,00) en wordt vertegenwoordigd door 
honderdtwintigduizend (120.000) A-aandelen met een gelijke nominale waarde van duizend 
vijfhonderdvijfentachtig euro (EUR 1.585,00) per aandeel.”  

Agenda algemene vergadering 17 december 2015 

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 

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. Akte nemen van de unanieme goedkeuring van de bestaande houders van aandelen categorie 
A van een rentevrij uitstel van betaling van het dividend (boekjaar 2014) ten bedrage van 
25.642.819,96 euro 

9. Begroting 2016 en overzicht van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie. 
Goedkeuring 

10. 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 

11. Varia en mededelingen; 

Gelet op het voorstel van statutenwijziging dat werd overgemaakt aan het gemeentebestuur op 31 
augustus 2015, dit conform artikel 39 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
dat stelt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet 
beoordelen, het ontwerp van statutenwijziging aan de deelnemers dient overgemaakt te worden; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 
 

Artikel 1 

Kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering en de algemene 
vergadering van Water-Link op 17 december 2015. 

Artikel 2 

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

Artikel 3 

Goedkeuring te verlenen aan de door de raad van bestuur van Water-Link voorgelegde wijzigingen 
aan de statuten van Water-Link, na artikelsgewijze behandeling leidende tot de goedkeuring en 
vaststelling van de statuten zoals opgenomen als bijlage bij de oproeping tot deze algemene 
vergadering. 

Artikel 4 

De afgevaardigde op de buitengewone algemene vergadering en algemene vergadering van Water-
Link op 17 december 2015 of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden, 
die bij besluit d.d. 24 april 2014 van de gemeenteraad werd aangeduid, te mandateren om 
overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen. 
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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. 

 

14. VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER PONTES  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder op de artikelen 43, § 2, 5° en 195; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder 
op de artikelen 39, 44, 46, 47 en 48; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 van 19 april 1993 van de Vlaamse minister bevoegd voor 
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand betreffende de 
wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking houdende dat de statutenwijziging van 
een intergemeentelijke vereniging ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de toezichthoudende 
overheid; 

Overwegende dat de gemeente Schoten deelnemer is van de intergemeentelijke vereniging Pontes; 

Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat 
de afgevaardigde door de raad dient aangewezen te worden en dat het mandaat van deze afgevaardigde 
voor elke algemene vergadering dient te worden vastgesteld; 

Gelet op het besluit d.d. 22 mei 2014 van de gemeenteraad houdende de aanduiding van Peter Van 
Nederkassel als vertegenwoordiger en Lieven De Smet als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor 
het bijwonen van de algemene vergaderingen van Pontes tijdens de legislatuur tot 2018; 

Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat 
er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 
vergadering en dat van lid van een van de andere organen; 

Gelet op de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van Pontes op 16 december 
2015, met volgende agenda: 

1. Statuten: wijziging en vaststelling van de gecoördineerde versie - goedkeuring; 

Overwegende dat het voorstel van statutenwijziging werd overgemaakt aan het gemeentebestuur op 16 
september 2015, dit conform artikel 39 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
dat stelt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet 
beoordelen, het ontwerp van statutenwijziging aan de deelnemers dient overgemaakt te worden; 

Gelet op de uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van Pontes op 16 december 2015; 

Gelet op volgend ontwerp van agenda, besluiten en bijlagen: 

1. Algemene vergadering: verslag 17 juni 2015 - goedkeuring 

2. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur - wijziging 

3. Beleid: beleidsnota 2016 - goedkeuring 

4. Financiën: budget 2016 - goedkeuring 

5. Varia en rondvraag; 

Overwegende dat elke intergemeentelijke vereniging jaarlijks een algemene vergadering moet 
organiseren tijdens dewelke de te ontwikkelen activiteiten en het budget voor het volgende dienstjaar 
worden behandeld; 

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

Artikel 1 

Er wordt akte genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Pontes op 16 
december 2015, met volgend agendapunt: 

1. Statuten: wijziging en vaststelling van de gecoördineerde versie - goedkeuring. 

Artikel 2 

Er wordt akte genomen van de agenda van de gewone algemene vergadering van Pontes van 16 
december 2015, die bestaat uit de volgende agendapunten: 

1. Algemene vergadering: verslag 17 juni 2015 - goedkeuring 

2. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur - wijziging 

3. Beleid: beleidsnota 2016 - goedkeuring 

4. Financiën: budget 2016 - goedkeuring 

5. Varia en rondvraag. 

Artikel 3 

De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de gemeente wordt 
opgedragen om zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de gemeenteraad inzake 
onderhavige aangelegenheid. 

Artikel 4 

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke vereniging 
Pontes, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 2. 

 

15. SPORTPROM SCHOTEN VZW: ALGEMENE VERGADERING 7 D ECEMBER 2015 

De raad, 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2014 houdende: 

- goedkeuring van de omvorming van SportPROM Schoten vzw tot een extern verzelfstandigd 
agentschap in privaatrechterlijke vorm (PEVA) 

- goedkeuring van de aangepaste statuten van SportPROM Schoten vzw; 

Gelet op het feit dat de (aangepaste) statuten bij besluit van 28 oktober 2014 van Vlaamse minister 
Liesbeth Homans werden goedgekeurd; 

Gelet op het huishoudelijk reglement van SportPROM Schoten vzw, goedgekeurd in de gemeenteraad 
van 18 december 2014; 

Gelet inzonderheid op hoofdstuk III, algemene vergadering, artikel 9, stemrecht en agenda, van de 
statuten van SportPROM Schoten vzw; 

Gelet op artikel 7 van het huishoudelijk reglement betreffende de organisatie van de algemene 
vergadering; 

Gelet op het verzoek om kennis te nemen en zich uit te spreken over de agenda van de algemene 
vergadering van SportPROM Schoten vzw; 

Gelet op volgende agenda voor de algemene vergadering van SportPROM Schoten vzw op 7 
december 2015: 
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1.- verwelkoming door de voorzitter Luc Van Gastel 

2.- goedkeuring van het verslag algemene vergadering 20 april 2015 

3.- begroting en programma 2016 

4.- varia; 

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

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

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 
 

Artikel 1 

Akte te nemen van volgende agenda voor de algemene vergadering van SportPROM Schoten vzw op 
7 december 2015 om 20.00 uur in sporthal Vordensteyn, Vordensteinstraat 76, 2900 Schoten: 

1.- verwelkoming door de voorzitter Luc Van Gastel 

2.- goedkeuring van het verslag algemene vergadering 20 april 2015 

3.- begroting en programma 2016 

4.- varia. 

Artikel 2 

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

Artikel 3 

De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van 
SportPROM Schoten vzw op 20 april 2015 op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in deze gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 

 

16. GOEDKEURING STATUTEN INTERLOKALE VERENIGING DE VAART 
VERJAART  

De raad, 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid 
artikel 6 e.v. aangaande de oprichting van een interlokale vereniging; 

Overwegende dat een interlokale vereniging kan worden opgericht tussen twee of meer gemeenten om 
zonder beheersoverdracht, een welbepaald project van gemeentelijk belang te verwezenlijken;  

Gelet op het (gemiddeld) 150-jarig bestaan van het kanaal Schoten-Dessel; 

Gelet op de samenwerking van de 10 gemeenten, De Scheepvaart en verschillende bedrijven 
langsheen dit kanaal om dit te vieren door de organisatie van verschillende evenementen; 

Gelet op het akkoord van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 juli 2015 met de 
organisatie van de feestelijkheden; 
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Gelet op het principieel akkoord in zitting van 28 juli 2015 met de oprichting van een interlokale 
vereniging; 

Gelet op de goedkeuring van de statuten van de interlokale vereniging “De Vaart Verjaart” door het 
college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 november 2015; 

Gelet op het verslag van 9 november 2015 van Lut Roelens, bibliothecaris, 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert;  

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 
 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de statuten van de interlokale vereniging “De Vaart Verjaart”. 

Artikel 2 

Akkoord te gaan met de toetreding tot de interlokale vereniging “De Vaart Verjaart”. 

 

17. AANDUIDING AFGEVAARDIGDEN INTERLOKALE VERENIGIN G DE VAART 
VERJAART  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 35, § 2, 2°; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid 
artikel 13 e.v. aangaande de oprichting van een interlokale vereniging; 

Gelet op de goedkeuring van de statuten door het college van burgemeester en schepenen in zitting 
van 10 november 2015; 

Gelet op het besluit van heden van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de statuten van de 
interlokale vereniging “De Vaart Verjaart” en houdende akkoord met de toetreding tot de interlokale 
vereniging “De Vaart Verjaart”; 

Gelet op de artikelen 6 en 7 van de interlokale vereniging “De Vaart Verjaart” inzake de samenstelling 
van het beheerscomité; 

Overwegende dat elke gemeenteraad één stemgerechtigd lid afvaardigt naar het beheerscomité; 
uitsluitend gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen kunnen dit mandaat vervullen; 

Overwegende dat iedere deelnemende gemeente ook één plaatsvervangend lid voor hetzelfde mandaat 
aanduidt; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een stemgerechtigd lid van het beheerscomité 
van de interlokale vereniging “De Vaart Verjaart”: 

Aantal deelnemers: 27 

Wouter Rombouts bekomt 17 stemmen. 
Piet Bouciqué bekomt 4 stemmen. 
Monique Van den Bogaert bekomt 5 stemmen. 
Er is 1 blanco stem. 
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Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een plaatsvervangend lid met dezelfde 
bevoegdheid voor het beheerscomité van de interlokale vereniging “De Vaart Verjaart”: 

Aantal deelnemers: 27 

Lieven De Smet bekomt 17 stemmen. 
Jacky Van den Broek bekomt 4 stemmen. 
Monique Van den Bogaert bekomt 5 stemmen. 
Er is 1 blanco stem. 

Besluit:  
 

Enig artikel 

Volgende mandatarissen af te vaardigen naar het beheerscomité van de interlokale vereniging “De 
Vaart Verjaart: 

- schepen Wouter Rombouts als stemgerechtigd lid 

- schepen Lieven De Smet als plaatsvervangend lid. 

 

18. CONCESSIE FOYER DE KELDER 

De raad, 

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

Gelet op de concessieovereenkomst van 21 januari 2014 zoals afgesloten tussen de gemeente Schoten 
en Roeland en Guido Ulens betreffende de uitbating van Foyer - Cafetaria De Kelder van het Kasteel 
van Schoten (Kasteeldreef 61 – 2900 Schoten); 

Gelet op het besluit van 9 december 2014 van het college van burgemeester en schepenen houdende de 
eenzijdige en onmiddellijke beëindiging van de concessieovereenkomst Foyer - Cafetaria De Kelder; 

Gelet op de besluiten van 28 juli 2015, 18 augustus 2015, 1 september 2015 en 6 oktober 2015 van het 
college van burgemeester en schepenen houdende akkoord om Foyer De Kelder opnieuw via concessie 
te begeven en houdende akkoord tot aanpassing van het lastenkohier terzake; 

Gelet op het besluit van 24 september 2015 van de gemeenteraad houdende de goedkeuring van de 
overeenkomst precair gebruiksrecht voor de tijdelijke uitbating van een ijssalon in Foyer De Kelder 
door Gelateria Mama Calinka vanaf 1 november 2015 tot en met 31 maart 2016; 

Overwegende dat Gelateria Mama Calinka de tijd moet hebben om Foyer De Kelder te ontruimen; dat 
het daarom aangeraden is de nieuwe concessie pas te laten ingaan op 15 april 2016; 

Overwegende dat geopteerd wordt voor een nieuwe concessieverlening van 3 jaar met de mogelijkheid 
om telkens stilzwijgend te verlengen met een termijn van 3 jaar, tot de maximum duurtijd van 9 jaar is 
bereikt; 

Gelet op het voorliggende ontwerp van lastenboek concessie Foyer – Cafetaria De Kelder 
(Kasteeldreef 61 – 2900 Schoten); 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 
We hebben de concessieovereenkomst zeer grondig gelezen. Het betreft hier toch een belangrijke 
functie in ons patrimonium die een waardige invulling en uitstraling verdiend. 
blz. 2 over het woongedeelte: is vrij te gebruiken - iemand mag er dus verblijven en conciërgefuncties 
uitvoeren: vb. 's morgens kasteel openen. Maar er mag niemand ingeschreven worden op het adres 
Kasteeldreef 61? 
blz. 3 art 3: de volgende alinea: een inschrijving die te laat toekomt wordt nog aanvaard onder 
voorwaarden... volgens ons moeilijkheden zoeken! 
De inschrijving ten laatste 4 kalenderdagen voor de datum van de openingszitting bij de post als 
aangetekende zending is afgegeven. 
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De inschrijvers zullen aanwezig zijn op vrijdag 29/1/2016 en de namen worden voorgelezen, maar 
later blijkt dat er nog bijgekomen zijn omdat de bundel bij de post lag en afgegeven is op maandag 
25/1/2016. is 4 kalenderdagen voor de openingszitting! 
Op vrijdag 29/1/2016 worden de inschrijvingen geopend. Dan gaat een werkgroep de inschrijvingen 
beoordelen en de kandidaten mondeling bevragen. De werkgroep geeft een advies over de kandidaten 
aan het college, dat toewijst en de kandidaat aanschrijft. Dus 14 dagen verlopen zeker... 
In die periode kan nog een persoon inschrijven voor deelname want de gekozen kandidaat heeft nog 
geen kennis gekregen van de beslissing van het college... problemen zoeken! We vinden deze alinea 
zinloos. Bij andere biedingen die openbaar geopend worden telt dag en uur en is bepalend. Wij vragen 
schrapping van deze 2 voorwaarden. 
blz 4 art 7: duurtijd van de concessie 
Zeer gebruikelijk 3-6-9 jaar - dus max. 9 jaar en dan wordt een nieuwe concessieovereenkomst 
uitgeschreven. 9 jaar is kort om een zaak op te bouwen en te laten renderen. De keuken moet volledig 
aangepakt worden - aanpassings- en verbeteringswerken - toestellen aankopen en vernieuwen, hiervan 
wordt de afschrijving berekend op 8 jaar. Dus de eerste 8 jaar dienen voor betalingen van gedane 
onkosten en pas nadien kan winst opgebouwd worden. Ons voorstel is de duurtijd van de concessie - 
max 15 jaar telkens met stilzwijgende verlenging van 3-6-9-12-15 jaar. 
blz 5 art 2 punt 2: zowel concessieverlener als concessiehouder kunnen ten allen tijde met aangetekend 
schrijven de concessie beëindigen mits vooropzeg van 6 maand. Wij vragen schrapping van 
concessieverlener. 
blz 7 art 14: een aantal Fair Trade producten opnemen in het aanbod 
Wij stellen voor: min 2 Fair Trade producten verkopen. In de concessie foyer De Kaekelaar staat ook 
aantal... en niets op het menu! Bio is geen Fair Trade.  
We vinden dat hier de bevoegde schepen voor ontwikkelingssamenwerking gepast toezicht moet 
houden. Schoten is toch een Fair Trade gemeente! 
blz 8 vakantieperiode - vroeger was voorzien: vakantiemaand is augustus wegens sluiting van 
Gemeentelijk Cultuurcentrum Schoten. Nu niet voorzien - waarom? 
Dus 4 amendementen: 
- schrapping artikel inschrijvingen die te laat binnenkomen 
- duurtijd op 15 jaar brengen 
- opzeg door concessiehouder mits vooropzeg van 6 maand 
- min 2 Fair Trade producten. 

Gelet op volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 
De concessiehouder mag op dit adres gaan wonen; er is evenwel geen woonstverplichting. 
De concessiehouder dient ook zelf te beslissen of hij in de vakantiemaanden juli en augustus wenst 
verder te werken. Dat is mogelijk als hij een graantje wenst mee te pikken van de parkactiviteiten. 

Gelet op volgend antwoord van voorzitter Gerd Adriaensen: 
De genoemde voorwaarden inzake laattijdig ingediende kandidaturen dienen samen vervuld te zijn. 
Dit is een goede clausule ter bescherming van een inschrijver die bijvoorbeeld met een poststaking 
wordt geconfronteerd. 

Er is inderdaad een tegenstrijdigheid tussen de §1 en §2 van artikel 7. Het is aangewezen om §2 te 
schrappen. 

Gaat over tot de stemming over het amendement van raadslid Van den Bogaert om de duurtijd van de 
concessie te bepalen op 3-6-9-12-15 jaar: 

Er zijn 4 stemmen ja over dit voorstel en 23 stemmen neen. 

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

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Erik Block, Gerd 
Adriaensen, Ann Pycke, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, 
Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Nadine Van 
Mol, Juan Leysen, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, 
Veerle Deparcq stemmen neen. 
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Besluit: het amendement van raadslid Van den Bogaert te verwerpen. 

 

Gaat over tot de stemming over het amendement van raadslid Van den Bogaert tot schrapping van § 2 
van artikel 7 van het lastenkohier - concessieovereenkomst: 

Er zijn 27 stemmen ja (eenparig) over dit voorstel. 

Besluit: het amendement van raadslid Van den Bogaert te aanvaarden. 

 

Gaat over tot de stemming over het amendement van raadslid Van den Bogaert om de concessiehouder 
ertoe te verplichten om minimum 2 fair-trade producten op te nemen in zijn aanbod: 

Er zijn 2 stemmen ja over dit voorstel en 25 stemmen neen. 

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren, stemmen ja. 

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

Besluit: het amendement van raadslid Van den Bogaert te verwerpen. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 
 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende lastenboek concessieovereenkomst inzake de uitbating 
Foyer - Cafetaria De Kelder: 

CONCESSIE FOYER - CAFETARIA DE KELDER 

LASTENKOHIER 

CONCESSIEOVEREENKOMST  

Concessieverlening met vaststelling van de voorwaarden voor de uitbating van Foyer - Cafetaria De 
Kelder, Kasteeldreef 61 te 2900 Schoten 

deel uitmakend van het privaat domein van de gemeente Schoten. 

Tussen: 

enerzijds, de gemeente Schoten, vertegenwoordigd door de heer Maarten De Veuster, burgemeester en 
mevrouw Nicole Verhoeven, gemeentesecretaris, 

hierna de concessieverlener genoemd, 

en 

anderzijds  ………………………………………….. 

hierna de concessiehouder genoemd, 

is overeengekomen wat volgt: 

Onderwerp 

Artikel 1 

§ 1. De gemeente Schoten verleent via een oproep tot mededinging met gesloten inschrijvingen het 
recht tot het in concessie bekomen van de uitbating Foyer - Cafetaria De Kelder, gelegen Kasteeldreef 
61, kadastraal gekend als 3de afdeling, sectie C, perceelnummer 344 te Schoten. 
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Beide partijen verklaren uitdrukkelijk dat deze overeenkomst noch een handelshuurovereenkomst, 
noch een huurovereenkomst of een overeenkomst voor de vestiging van enig ander zakelijk recht 
betreft en de daarop betreffende specifieke wetgeving dus niet van toepassing is. 

Het in concessie gegeven gebouw met aanhorigheden wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin 
het zich bevindt en omvat de volgende ruimten: 

- ruimte A: Foyer - Cafetaria De Kelder 

- ruimte B: woongedeelte. 

De in concessie gegeven ruimten zijn terug te vinden op het grondplan (bijlage F), dat aan de 
concessieovereenkomst zal worden gehecht om er integrerend deel van uit te maken. 

§ 2. De concessiehouder verricht deze concessie op zelfstandige wijze, maar in functie van het 
gemeentelijk Cultuurcentrum Schoten en ter realisatie van haar doelstelling. De concessiehouder 
neemt met het oog hierop kennis van de samenwerkingsovereenkomst 
gemeentebestuur/Cultuurcentrum Schoten vzw (bijlage G) en van het gebruiksreglement Kasteel van 
Schoten (bijlage H), gevoegd als bijlagen aan deze overeenkomst. 

Woongedeelte 

Artikel 2 

Het woongedeelte (appartement) behoort tot de concessie. Deze ruimte kan door de concessiehouder 
vrij worden gebruikt als woonst. Er is geen woonstverplichting. 

De concessiehouder kan op geen enkel ogenblik de toepassing inroepen van de woninghuurwet en 
latere wijzigingen. 

Het is de concessiehouder verboden om zijn rechten met betrekking tot het woongedeelte 
overeenkomstig de huidige concessie geheel of gedeeltelijk over te dragen of onder te verhuren aan 
gelijk welke derden. 

De concessiehouder verbindt zich ertoe, bij de beëindiging van deze overeenkomst, de hem 
toevertrouwde uitbatingsruimten en woongelegenheid onmiddellijk te verlaten in de staat waarin hij 
deze ontvangen heeft (zie artikel 22 betreffende de tegensprekelijke plaatsbeschrijving en inventaris). 

Inschrijvingen 

Artikel 3 

De kandidaat-concessiehouder dient, met inachtname van de inschrijvingsvoorwaarden (zie bijlagen A 
en C), het bij het lastenkohier gevoegde model van inschrijvingsformulier in te dienen (zie bijlage B), 
samen met alle vereiste documenten. 

De inschrijving moet op straffe van ongeldigheid onder gesloten omslag geadresseerd worden aan het 
college van burgemeester en schepenen, Verbertstraat 3, 2900 Schoten en 

o ofwel aangetekend op de post worden besteld ten volle vier kalenderdagen vóór het tijdstip 
bepaald in artikel 4 voor het openen van de inschrijvingen 

o ofwel afgegeven worden bij de voorzitter van de zitting alvorens hij de zitting opent. 

Een inschrijving die te laat toekomt wordt slechts aanvaard indien: 

o de gemeente aan de inschrijvers nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing 

o de inschrijving ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting bij de post 
als aangetekende zending is afgegeven. 

De gesloten omslag moet volgende vermeldingen bevatten: 

o “concessie Kasteeldreef 61 (uitbating Foyer – Cafetaria De Kelder)” 

o “gesloten inschrijving”. 
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De inschrijvingen die niet op de voorgeschreven wijze worden ingediend, zullen als niet-ontvankelijk 
worden beschouwd. 

Artikel 4  

De inschrijvingen worden in het gemeentehuis (blauwe zaal) in openbare zitting geopend en 
voorgelezen op 29 januari 2016 om 10 uur stipt. 

De inschrijvers worden verzocht daarbij aanwezig te zijn. In de openbare zitting geschiedt enkel de 
voorlezing van de naam van de inschrijvers. 

Nadien zal een werkgroep samengesteld uit een afvaardiging van het schepencollege, de voorzitter van 
de raad van bestuur van het gemeentelijk Cultuurcentrum (of een vervanger aangeduid door deze raad 
van bestuur), één lid van de vzw Cultuurcentrum én een expert solvabiliteit de inschrijvingen 
beoordelen en de kandidaten mondeling bevragen over het voorgestelde uitbatingsconcept.  

Voor de administratieve ondersteuning wordt de werkgroep bijgestaan door de bevoegde ambtenaren. 

Op basis van het advies van de werkgroep geschiedt een toewijzing door het college van burgemeester 
en schepenen op basis van de gunningscriteria zoals vastgelegd in artikel 6. 

Artikel 5  

Bij de inschrijving wordt een gedetailleerd voorstel van uitbatingsconcept toegevoegd (zie bijlage C 
van het lastenkohier), rekening houdend met het feit dat de keuken niet geschikt is voor gebruik i.f.v. 
publiek toegankelijke activiteiten, m.a.w. dat geen warme maaltijden of warme versnaperingen mogen 
worden bereid. De keuken kan enkel voor privé-doeleinden worden aangewend. Indien toch warme 
maaltijden zouden bereid worden, zijn de aanpassings- of verbeteringswerken voor rekening van de 
concessiehouder en na voorafgaande toelating van het gemeentebestuur. 

Bewijzen van beroepsbekwaamheid, referenties m.b.t. ervaring in de horecasector of referenties van 
vorige werkgevers dienen eveneens bijgevoegd te worden. 

De andere toe te voegen documenten aan de inschrijving worden vermeld in bijlage A van het 
lastenkohier. 

De concessieverlener behoudt zich het recht voor: 

o de concessie niet toe te wijzen, wanneer de ingediende kandidaturen ontoereikend zijn 

o de concessie niet toe te wijzen, indien het uitbatingsconcept ontbreekt of niet beantwoordt aan 
wat verwacht wordt van een horeca-uitbating in de cultuursector 

o te oordelen over de opportuniteit van de aangegeven activiteit die de kandidaat-
concessiehouder wil vestigen 

o de inschrijving van de kandidaat-concessiehouder te weigeren van wie de naleving van de 
fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën onvoldoende bewezen is en/of die 
niet in orde is met de betalingen van de sociale zekerheidsbijdragen en belastingen volgens de 
vigerende wetgeving 

o in geval van onregelmatigheden of betwistingen de concessie niet toe te wijzen en een nieuwe 
procedure te starten. 

Gunningscriteria 

Artikel 6 

De inschrijvingen worden getoetst aan de volgende gunningscriteria: 

o voorgestelde uitbatingsconcept: 

1.  de voorgestelde maatregelen voor een vlotte en kwaliteitsvolle bediening van het publiek   
(personeelsbezetting, service, suggesties, …) 

2.  de voorgestelde maatregelen voor een goed sleutelbeheer 
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3.  doelpubliek dat u voor ogen heeft (ook buiten de gebruikelijke activiteiten in het Kasteel). 
M.a.w. welke mensen wil u zelf aantrekken? Hoe gaat u dit doen? 

4.  voorleggen van een businessplan 

5.  uitwerken van een voorstel voor de vernissage van een vereniging die tentoonstelt in het 
Kasteel. De vereniging verwacht ongeveer 100 bezoekers 

6.  het voorgestelde gamma aan versnaperingen en dranken met vermelding van de prijs 

7. ervaring in de horecasector 

o gesprek in verband met bovenstaande punten 

o geleverde bewijzen van beroepsbekwaamheid, referenties m.b.t. ervaring in de horecasector of 
referenties van vorige werkgevers. 

Duurtijd concessie – Beëindiging concessie 

Artikel 7  

§ 1. De duurtijd van de concessie bedraagt 3 jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlengingen met 
termijnen van telkens 3 jaar. De maximum duurtijd is bepaald op 9 jaar. De concessie neemt een 
aanvang op 15 april 2016. 

Na de maximum duurtijd van 9 jaar kan de concessieovereenkomst niet stilzwijgend verlengd worden. 

De concessiehouder dient het voornemen tot verlenging minstens zes maanden vóór de vervaldag bij 
middel van een aangetekende brief aan de concessieverlener kenbaar te maken, bij gebreke waarvan 
van rechtswege een einde komt aan de concessie. Een eventuele verlenging zal geschieden aan de 
voorwaarden die dan zullen worden vastgesteld. 

§ 2. De concessiehouder moet drie maanden vóór het einde van deze overeenkomst toelaten dat ter 
zake berichten opgehangen worden in de vergunde ruimten en dat deze bezichtigd worden door 
kandidaat-concessiehouders op dagen en uren door het college van burgemeester en schepenen vast te 
stellen, rekening houdend met de normale openingsuren van de inrichting. 

§ 3. Bij het einde van deze overeenkomst, om welke redenen dan ook, verbindt de concessiehouder 
zich ertoe om alle ter beschikking gestelde ruimten vrij te maken van alle hem toebehorende 
voorwerpen. Dit houdt in dat hij de ruimte moet achterlaten in eenzelfde toestand zoals omschreven in 
de tegensprekelijke plaatsbeschrijving die werd opgemaakt bij de inwerkingtreding van de concessie. 
Mits een voorafgaande instemming van de concessieverlener kan hiervan worden afgeweken. 
Uitgevoerde aanpassingswerken blijven in eigendom van de concessieverlener. 

Bij het einde van deze overeenkomst, om welke redenen dan ook, kan de concessiehouder geen enkel 
recht laten gelden op enige vergoeding en dit noch van de concessieverlener, noch van een nieuwe 
concessiehouder. 

De concessieverlener behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor steeds gelijkaardige of andere 
inrichtingen in de omgeving of elders tot stand te brengen of in concessie te geven, zonder dat de 
concessiehouder enig bezwaar kan doen gelden of aanspraak kan maken op enige vergoeding, 
vermindering van de concessievergoeding of verbreking van de concessie. 

Concessievergoeding 

Artikel 8  

De maandelijkse concessievergoeding wordt vastgesteld op 500 euro. 

De betaling zal gebeuren door storting op rekening IBAN BE37 0961 1222 0028 van het 
gemeentebestuur van Schoten bij Belfius en een eerste maal op de dag dat de desbetreffende 
concessieperiode een aanvang neemt. 
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Bij laattijdige betaling wordt van rechtswege, en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, het 
verschuldigde bedrag vermeerderd met de op dat ogenblik toepasselijke wettelijke intrest. 

De concessiehouder verbindt zich ertoe deze betaling te verrichten via een permanente bankopdracht 
telkens de eerste werkdag van de maand. 

De vergoeding wordt éénmaal per jaar aangepast, op de verjaardag van de inwerkingtreding van de 
concessieovereenkomst, volgens de wettelijke formule: 

basisvergoeding x nieuw indexcijfer = nieuwe vergoeding. 
            aanvangsindexcijfer 

Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de gezondheidsindex van de maand vóór de aanvang 
van de concessie. 

Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de gezondheidsindex van de maand vóór de maand van 
de aanpassing van de vergoeding. De nieuwe vergoeding kan nooit lager zijn dan de basisvergoeding. 

Waarborg 

Artikel 9  

Tot waarborg van de stipte naleving van zijn verplichtingen zal de concessiehouder, onmiddellijk na 
het ondertekenen van deze concessieovereenkomst, een waarborg stellen, die bestaat in een som geld, 
gelijk aan drie maanden concessievergoeding. 

De waarborg moet bij een financiële instelling op een geïndividualiseerde rekening op naam van de 
concessiehouder worden geplaatst. De intrest wordt gekapitaliseerd en de concessieverlener verkrijgt 
een voorrecht op het actief van de rekening voor elke schuldvordering voortvloeiend uit de gehele of 
gedeeltelijke niet-nakoming door de concessiehouder van zijn verplichtingen. 

De waarborg zal worden vrijgegeven bij het einde van de concessie, voor zover de concessiehouder 
aan al zijn verplichtingen zal hebben voldaan. 

Over de waarborgrekening, zowel wat de hoofdsom als de interesten betreft, mag niet worden beschikt 
ten bate van de ene of de andere partij, dan op voorlegging van een schriftelijk akkoord opgemaakt ten 
vroegste na beëindiging van de concessieovereenkomst, of van een afschrift van een gerechtelijke 
beslissing. 

Ingeval tijdens de duur van de concessieovereenkomst de door de concessiehouder verstrekte 
waarborg door de concessieverlener dient aangesproken te worden en geheel of gedeeltelijk wordt 
gebruikt, zal de concessiehouder uiterlijk binnen de maand, tot het in de eerste alinea van dit artikel 
vastgestelde bedrag van de borg, de waarborg moeten hernieuwen of aanvullen. 

De concessieverlener is in geen enkel geval intresten op deze waarborg aan de concessiehouder 
verschuldigd. 

Belastingen en taksen, exploitatievereisten, milieureglementering, bodemattest 

Artikel 10  

Alle en gelijk welke, huidige en toekomstige belastingen en taksen (met uitzondering van de 
onroerende voorheffing), die door de staat, het gewest, de provincie, de gemeente of eventueel andere 
autoriteiten en instellingen geheven worden of zullen worden met betrekking tot de in concessie 
gegeven ruimten, hun bezetting of de activiteiten die er door de concessiehouder worden uitgeoefend, 
zijn ten laste van de concessiehouder. 

De concessiehouder wordt verondersteld, vóór de concessieverlening alle nuttige inlichtingen te 
hebben ingewonnen, over het bedrag van de belastingen en taksen. 
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De concessiehouder zal aan de bevoegde overheid de vereiste bestuurlijke exploitatietoelatingen 
aanvragen en het bewijs hiervan voorleggen, ten laatste op de dag voorafgaand aan de definitieve 
openstelling van de concessie. Hieronder worden ondermeer bedoeld de verplichte starterformaliteiten 
voor een zelfstandige en de bewijsstukken waaruit blijkt dat men voldaan heeft aan de 
vestigingsvoorwaarden. De concessiehouder verbindt zich ertoe bij elke controle door hogere 
instanties (bv. het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) hiervan onmiddellijk 
ten titel van inlichting en opvolging een kopie van de controlerapporten over te maken aan de 
concessieverlener. 

Hij zal uit dien hoofde niet het minste bezwaar kunnen doen gelden tegenover de concessieverlener, 
noch daarin aanleiding vinden om vermindering van de vergoeding of andere voorwaarden aan te 
vragen. 

Artikel 11 

De concessiehouder is ertoe gehouden zijn inrichting/activiteiten/opslag volledig binnen de krijtlijnen 
van de geldende VLAREM-milieuvergunning uit te baten, en alle milieuvergunningsvoorwaarden 
(algemene, sectorale als bijzondere voorwaarden) integraal na te leven. De concessiehouder ziet er ook 
op toe dat onderaannemers die voor hem activiteiten organiseren zich aan de voorwaarden houden. 

In elk geval zal het uitbreiden van de vergunde en gemelde activiteiten cfr. VLAREM (zie 
indelingsrubrieken) moeten gepaard gaan met voorafgaande kennisgeving aan het gemeentebestuur 
van Schoten, dat desgevallend de nodige procedures zal opstarten. De concessiehouder dient ook elke 
mogelijke vorm van bodemverontreiniging te vermijden, en zich derhalve te richten tot de terzake 
relevante bepalingen van VLAREM en VLAREBO.  

De concessiehouder installeert ook een degelijke vetafscheider die regelmatig wordt gereinigd om 
verstopping van het intern rioleringsstelsel te voorkomen. Een vetafscheider mag desgevallend worden 
vervangen door een kleine vetafscheider onder elk aanrecht waarin vethoudend afwaswater of 
kookvocht terecht komt. 

De concessiehouder zorgt voor een eigen gescheiden afvalinzameling en afvoer via een erkende firma. 

De concessiehouder kan zijn activiteiten uitoefenen in een gemeentelijk gebouw. De gemeente 
Schoten nam het streven naar een klimaatneutrale organisatie als prioritaire beleidsdoelstelling in de 
meerjarenplanning op. Van de gebruikers van gemeentelijke gebouwen wordt hiervoor ook de nodige 
aandacht voor water- en energiebesparing gevraagd. De concessiehouder engageert zich actief in deze 
energie- en milieupolitiek. De concessiehouder geeft maandelijks in het kader van de 
energieboekhouding de meterstanden in de voorziene webapplicatie in en houdt bij aankopen van 
elektrische toestellen rekening met het energielabel. 

De concessiehouder koopt in de mate van het mogelijke ecologisch verantwoorde 
schoonmaakmiddelen aan, net zoals de gemeente Schoten elders in het gebouw gebruikt. Het gebruik 
van javel (-houdende producten) is niet toegelaten. Hij kan de lastenboeken van de gemeente 
dienaangaande ter info opvragen. 

Artikel 12 

De concessieverlener bevestigt dat hij de concessiehouder in kennis heeft gesteld van de inhoud van 
het bodemattest inzake het perceel kadastraal gekend als afdeling 11443 SCHOTEN 3 AFD - sectie C 
- nummer 0344/00_000. 

Een kopie van het bodemattest wordt als bijlage aan deze concessieovereenkomst gehecht en zal er 
integraal deel van uitmaken. 

Nutsvoorzieningen 

Artikel 13 

De kosten voor verbruik van water, gas, elektriciteit en verwarming van zowel Foyer De Kelder als 
van het woongedeelte worden forfaitair bepaald op 300 euro per maand en zijn volledig ten laste van 
de concessiehouder. 
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Leveringsvoorwaarden dranken en versnaperingen 

Artikel 14 

§ 1. De concessiehouder verbindt zich ertoe om een aantal fair-trade producten op te nemen in zijn 
aanbod. 

§ 2. De tarieven van dranken en versnaperingen en elke verhoging nadien worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de concessieverlener. 

De prijzen moeten op goed zichtbare plaatsen uitgehangen worden. De prijzen moeten dienst en btw 
inbegrepen vermeld zijn. De prijslijsten dienen deze vermelding te dragen. 

§ 3. De concessiehouder kan op eigen risico alle versnaperingen verkopen, in zoverre dit wettelijk 
toegestaan is zonder uitgeruste keuken of gediplomeerde kok. 

§ 4. Het is de concessiehouder niet toegelaten om consumpties aan te bieden buiten de concessie, 
tenzij na expliciete voorafgaande goedkeuring door de concessieverlener en onder de door 
concessieverlener te stellen voorwaarden. 

§ 5. De concessiehouder verkrijgt het exclusief recht tot het verzorgen van alle leveringen van dranken 
voor de recepties of andere feestelijkheden die in het Kasteel van Schoten plaatsvinden, met 
uitzondering van de feestelijkheden georganiseerd door de gemeente Schoten, Hello ! Schoten en de 
vzw Cultuurcentrum Schoten. Dit exclusief recht geldt ook voor alle drankleveringen aan verenigingen 
die in het Kasteel van Schoten vergaderen of activiteiten houden. 

Bestemming, openingsdagen en -uren, inrichting, bijzondere voorwaarden 

Artikel 15 

§ 1. De ruimten worden in concessie verleend om er de aangegeven inrichting in te exploiteren. Deze 
ruimten blijven uitsluitend bestemd voor uitbating in functie van het gemeentelijk Cultuurcentrum 
Schoten. 

De concessiehouder kan in de in concessie gegeven ruimten culturele of aanverwante activiteiten 
organiseren na overleg met de directie van het gemeentelijk Cultuurcentrum en na goedkeuring door 
het opdrachtgevende bestuur. 

Op straffe van verbreking van de concessie mag de concessiehouder deze bestemming niet veranderen. 

§ 2. De concessiehouder is ertoe gehouden bij alle activiteiten in het Kasteel van Schoten de Foyer – 
Cafetaria De Kelder, tenminste één uur voor de aanvang van de activiteit tot één uur na de afloop van 
de activiteit open te houden. 

De verplichte openingsdagen en -uren zijn: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, 
telkens van 12 uur tot 23 uur. 

De wekelijkse sluitingsdag wordt vastgesteld op woensdag. Elke wijziging van openingsuren dient 
ruim vooraf overlegd te worden met de concessieverlener en dient door de  concessiehouder op 
duidelijke wijze gecommuniceerd te worden aan het publiek. 

Overige sluitingsdagen en vakantieperiodes dienen vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan 
de concessieverlener, die op gemotiveerde basis kan weigeren. 

§ 3. De concessiehouder staat volledig en op eigen kosten in voor de plaatsing en inwerkingstelling 
van de tooginrichting (tapinstallatie, spoelbakken, koelkasten, keukentoestellen en aanhorigheden). 

§ 4. Het is de concessiehouder verboden in en aan het in concessie gegeven gebouw en lokalen 
uithangborden, opschriften of reclame aan te brengen of te laten aanbrengen of er enig voorwerp, 
verlichtingstoestel of tent te hangen of te plaatsen, zonder schriftelijke en voorafgaande toelating van 
de concessieverlener, die zich het recht voorbehoudt het karakter, de stijl en de grootte, die deze 
voorwerpen mogen hebben, aan te duiden, alsook de plaats waar ze mogen worden aangebracht. 

De concessiehouder ziet er op toe dat er geen politiek gerichte aanplakbrieven worden aangebracht in 
de in concessie gegeven publieke lokalen.  
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§ 5. De concessiehouder zal er over waken dat de muziek, uitgezonden in het in concessie gegeven 
goed, niet storend werkt en houdt in de mate van het mogelijke rekening met het verzoek van de 
concessieverlener of zijn afgevaardigde om deze muziek aan te passen aan de programmatie van het 
gemeentelijke Cultuurcentrum van Schoten. De concessiehouder staat in voor de strikte toepassing van 
de wetgeving inzake SABAM, billijke vergoeding e.a.  

§ 6. De concessiehouder ziet toe op de strikte naleving van de vigerende wetgeving inzake het 
rookverbod in de Foyer – Cafetaria De Kelder. 

§ 7. De concessiehouder moet de wettelijke voorschriften op het taalgebruik naleven. 

Conciërgetaken 

Artikel 16 

De concessiehouder is ertoe gehouden de hiernavolgende conciërgetaken in het Kasteel van Schoten 
uit te voeren in functie van de daar geplande activiteiten: 

o volledig sleutelbeheer (buitendeuren en alle binnendeuren) met openen en sluiten van alle 
lokalen in functie van de activiteiten, inclusief het openen vanaf zonsopgang en het sluiten na 
zonsondergang van het toiletgebouw in het gemeentelijk park Kasteeldreef 

o dagelijks toezicht op het rationeel gebruik van verwarming, verlichting en op het sluiten van 
buitendeuren en vensters 

o degelijk onderhoud van de hal en trap tijdens het weekend 

o meldingsplicht aan de lokale politie of brandweer indien er een tussenkomst is vereist 

o permanent en degelijk onderhoud van de toiletten van de cafetaria 

o het in gereedheid brengen van de zalen tijdens de weekends in functie van de activiteiten in 
het Kasteel van Schoten, als aanvulling op de taak van het technisch personeel van de 
gemeente 

o het ter beschikking stellen van gereserveerd audiovisueel materiaal. 

Partijen erkennen uitdrukkelijk dat de in dit artikel beschreven conciërgetaken niet aanzien worden als 
een onafhankelijke en aparte verplichting van de concessiehouder, doch dat deze louter beschouwd 
worden als een verplichting die secundair is aan de uitbating, zonder dat er enige vorm van 
arbeidsovereenkomst tussen de partijen ontstaat. 

Onderhoud - Herstellingen 

Artikel. 17 

§ 1. De concessiehouder wordt beschouwd als bewaarder van de ruimten specifiek in gebruik voor 
deze concessie (conform artikel 1) en van alle goederen die zich daarin bevinden: hij dient deze als een 
goede huisvader te beheren. 

De concessiehouder verbindt zich ertoe de ter beschikking gestelde ruimten en installaties gedurende 
de duur van de concessie in goede staat te onderhouden. Het betreft ondermeer het steeds proper 
houden van de Foyer – Cafetaria De Kelder, het onderhoud van de elektrische installaties en 
schakelaars (hygiëne en netheid) en het gebruiksklaar houden ervan. 

De sanitaire installaties, deel uitmakend van de concessie, worden permanent onderhouden door de 
concessiehouder. De kosten voor aankoop van onderhoudsmateriaal voor de sanitaire installaties in de 
Foyer – Cafetaria De Kelder zijn ten laste van de concessiehouder. 

§ 2. De concessiehouder zal die herstellingen uitvoeren, die normaal ten laste zijn van de 
concessieverlener, maar werden veroorzaakt door zijn fout of door een persoon voor wie hij 
aansprakelijk /verantwoordelijk is. 
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Gedurende de duur van de concessie zal de concessiehouder alle herstellingen en alle 
onderhoudswerkzaamheden m.b.t. de in concessie gegeven ruimten uitvoeren op eigen kosten, 
ongeacht of deze groot of klein zijn en na voorafgaande toelating door het gemeentebestuur, 
uitgezonderd: 

1) alle constructieve gebreken van het gebouw (dak, muren, ….) 

2) alle gebreken tengevolge van normale slijtage en de ouderdom van het in concessie gegeven goed. 

De concessiehouder is verplicht de concessieverlener op de hoogte te brengen van elke schade aan de 
geconcedeerde ruimten en van elke noodzakelijke herstelling, en dit binnen de 24 uur na vaststelling. 

De concessieverlener verbindt er zich eveneens toe het uitzicht en de inrichting van de in concessie 
gegeven ruimten niet te veranderen zonder de concessiehouder vooraf te horen. 

De concessieverlener verbindt er zich toe het genot te leveren van de geconcedeerde ruimten die 
beschouwd worden als behorende tot de uitbating, en alle noodzakelijke herstellingen uit te voeren aan 
dak, afvoerbuizen buiten het gebouw,  hoofdleidingen buiten het gebouw of tot aan de teller, sanitaire 
installaties, elektrische installaties, verwarmingsinstallaties, luchtgroepen, enz… 

Aansprakelijkheid – Verzekeringen 

Artikel 18 

De concessiehouder is verantwoordelijk voor alle schade aan het gebouw of haar inboedel, 
aangebracht door hem zelf of zijn personeel tijdens hun opdracht. 

De concessieverlener draagt geen verantwoordelijkheid in verband met de drankvoorraad aanwezig in 
de in concessie gegeven ruimten (verlies, diefstal, beschadiging, …). 

De concessiehouder is volledig verantwoordelijk ten opzichte van derden voor alle ongevallen en 
schade veroorzaakt door het bezit of het gebruik van de door de concessieverlener toevertrouwde 
goederen. 

De concessiehouder is eveneens burgerlijk aansprakelijk i.v.m. de arbeidsongevallen van zijn 
personeel en inzake de schade en het verhaal van derden, wat betreft de verleende concessie. 

De concessiehouder verklaart af te zien van elk verhaal dat hij krachtens de artikelen 1386 en 1721 
van het burgerlijk wetboek zou kunnen uitoefenen tegenover de concessieverlener (hij zal deze afstand 
van verhaal tevens doen opnemen in zijn verzekeringspolis). 

Artikel 19  

De concessiehouder dient zich tegen alle risico’s (o.m. inzake burgerlijke aansprakelijkheid, 
objectieve aansprakelijkheid, brand en ontploffingsgevaar) op voldoende wijze te verzekeren. Het gaat 
hierbij om die zaken die rechtstreeks met de verleende concessie te maken hebben. 

De concessiehouder is verplicht aan de concessieverlener een afschrift van de polissen over te maken 
en op vraag een bewijs van de betaling van de premies voor te leggen. De polissen moeten volgende 
bepaling bevatten: « De verzekeringsmaatschappij verbindt zich ertoe de gemeente Schoten te 
verwittigen indien de premie niet zou betaald worden » en « De polis kan slechts vernietigd worden 
één maand na kennisgeving ervan, bij aangetekend schrijven, door de verzekeringsmaatschappij te 
richten aan de gemeente Schoten ». 

De concessiehouder zal de gemeente verwittigen bij elke wijziging van de polisvoorwaarden. 

Wijze uitbating en personeel 

Artikel 20 

De concessiehouder blijft verantwoordelijk tegenover de concessieverlener voor overtredingen die 
door het personeel begaan worden. Hij kan zich aan deze verantwoordelijkheid niet onttrekken onder 
het voorwendsel dat de overtreding buiten zijn voorkennis of tegen zijn wil werd gepleegd.  
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Verbod van overdracht en onderhuur van de concessie 

Artikel 21  

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de concessieverlener blijft elke overdracht 
van de concessie, zelfs gedeeltelijk, verboden. Bij toegestane overdracht wordt uitdrukkelijk bedongen 
dat alle bepalingen van de huidige overeenkomst van kracht moeten blijven. Het is de concessiehouder 
verboden de concessie geheel of gedeeltelijk onder te verhuren. 

Plaatsbeschrijving 

Artikel 22  

Bij de inwerkingtreding van deze concessieovereenkomst zal een tegensprekelijke plaatsbeschrijving 
worden opgesteld inzake de staat van de verschillende in concessie gegeven ruimten. 

Er wordt ook een inventaris opgemaakt van alle materiaal en de uitrusting die door de 
concessieverlener aan de concessiehouder ter beschikking worden gesteld teneinde de concessie te 
kunnen waarnemen. 

De plaatsbeschrijving en de inventaris worden nadien als bijlage … en … aan deze overeenkomst 
gevoegd en maken er deel van uit. 

Toezicht concessieverlener 

Artikel 23 

De concessieverlener kan op elk ogenblik gedurende de lopende overeenkomst controle uitoefenen op 
de staat van onderhoud van alle in de plaatsbeschrijving en de inventaris opgenomen ruimten en 
goederen. De concessiehouder dient hiertoe - na afspraak - vrije toegang te waarborgen. 

Vroegtijdige beëindiging in onderling overleg 

Artikel 24  

De concessieovereenkomst kan te allen tijde in onderling overleg beëindigd worden. 

Indien beide partijen in onderling overleg de overeenkomst opzeggen vóór het verstrijken van de 
overeengekomen termijn, zullen geen van beide partijen een schadevergoeding verschuldigd zijn. 

Verbreking van de overeenkomst 

Artikel 25 

§ 1. De concessieverlener heeft steeds het recht eenzijdig en zonder dat enige opzeg of 
schadeloosstelling vereist is, deze concessieovereenkomst te verbreken indien het openbaar belang dit 
zou vereisen, of indien de concessiehouder in gebreke zou blijven de voorwaarden van deze concessie 
na te leven. 

Worden in het bijzonder beschouwd als redenen tot verbreking van de overeenkomst: 

1. niet-betaling van verschuldigde bedragen binnen de in de overeenkomst voorziene termijnen 

2. slecht onderhoud van de in concessie gegeven goederen, in geval van grove nalatigheid in de 
uitbating of ingeval van onbekwaamheid om het beroep uit te oefenen 

3. niet-naleving van het uitbatingsconcept dat door de concessiehouder bij aanvang van de 
concessie werd voorgesteld 

4. niet-naleving van de in de huidige overeenkomst gestipuleerde voorwaarden 

5. faillissement van de concessiehouder of onmiskenbare insolvabiliteit van de concessiehouder, 
met alle middelen te bewijzen 

6. veroordeling van de concessiehouder tot een criminele of correctionele straf die de goede 
naam van de uitbating schaadt 

7. indien het algemeen belang wordt geschaad 
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8. vaststelling ten laste van de concessiehouder, zijn afgevaardigden of zijn personeel, van feiten 
die in strijd zijn met de goede zeden of die de openbare orde verstoren 

9. overlijden van de concessiehouder. 

Deze opsomming is niet limitatief. 

§ 2. De overeenkomst zal door de concessieverlener voortijdig en van rechtswege kunnen beëindigd 
worden mits betekening per gemotiveerde aangetekende brief, in geval van ernstige tekortkomingen 
aan de contractuele verplichtingen door de concessiehouder. 

Als bewijs van de feiten die aanleiding geven tot het verbreken van de overeenkomst, volstaat de 
vaststelling door de concessieverlener. 

De concessiehouder zal geen enkele vergoeding kunnen eisen voor het beëindigen van de 
overeenkomst door de concessieverlener overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst. 

Alle kosten voortvloeiend uit feiten die de concessiehouder ten laste worden gelegd en die een 
voortijdig einde van de concessie tot gevolg hebben, zullen door de concessiehouder moeten gedragen 
worden. 

Door het feit zelf van het aanvaarden van de overeenkomst machtigt de concessiehouder de 
concessieverlener om in zijn plaats, op zijn kosten en risico te handelen, indien hij nalaat één of meer 
bepalingen van de overeenkomst stipt na te leven. 

Geschillen 

Artikel 26 

Voor elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het 
gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. 

Registratieverplichting 

Artikel 27 

De kosten en rechten van zegel- en registratie zijn uitsluitend ten laste van de concessiehouder. De 
concessiehouder verbindt zich ertoe een kopie van de geregistreerde overeenkomst over te maken aan 
de concessieverlener. 

Bijlagen lastenkohier: 

- bijlage A: inschrijvingsvoorwaarden 

- bijlage B: inschrijvingsformulier 

- bijlage C: concept uitbating 

- bijlage D: concessieovereenkomst  

- bijlage E: bodemattest 

- bijlage F: grondplan 

- bijlage G: samenwerkingsovereenkomst gemeentebestuur/Cultuurcentrum Schoten vzw 

- bijlage H: gebruiksreglement Kasteel van Schoten. 

 

19. GRATIS GRONDAFSTAND: BREMDREEF  

De raad, 

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

Gelet op het e-mailbericht van 29 oktober 2015 van notarisassociatie Erik Van Tricht & Katherine De 
Wispelaere waarbij gemeld wordt dat zij gelast worden met de verkoop van een woonhuis, op en met 
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grond en aanhorigheden, gelegen aan de Bremdreef 11, met een oppervlakte van 1.350 m², eigendom 
van Hugo Vereyken; 

Gelet op de gemeentelijke stedenbouwkundige inlichtingen waarin verwezen wordt naar de bepalingen 
van het RUP Berkenrode volgens dewelke bij een eventuele verkoop of overdracht van het eigendom, 
het gedeelte van het perceel dat in de wegbedding is gelegen gratis afgestaan moet worden aan de 
gemeente, tot inlijving bij het openbaar domein; 

Overwegende dat de kandidaat-kopers, Tom Dick en Tine Van den Bosch, akkoord gaan om samen 
met de aankoop van de woning ineens de gratis grondafstand te doen; 

Gelet op het bodemattest van 1 juni 2015 afgeleverd door Ovam te Mechelen; 

Gelet op het opmetingsplan van 20 oktober 2015 van Kegels Landmeter - Expertenbureau waaruit 
blijkt dat de af te stane repel grond een oppervlakte heeft van 199 m²; 

Gelet op het e-mailbericht van 29 oktober 2015 van de notarisassociatie Erik Van Tricht & Katherine 
De Wispelaere waarbij een ontwerp van akte van verkoop van de voormelde eigendom én de gratis 
grondafstand voor openbaar nut werd meegedeeld; 

Gelet op het e-mailbericht van 24 november 2015 van de notarisassociatie Erik Van Tricht & 
Katherine De Wispelaere met bijgevoegd het aangevulde ontwerp van akte samen met de nodige 
documenten m.b.t. de prekadastratie en de perceelidentificatie; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 
 

Artikel 1 

Over te gaan tot gratis verwerving voor openbaar nut van het perceel grond aan de Bremdreef 11 te 
Schoten, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie D, nr. 195 E8 P met een oppervlakte van 199 m² 
volgens het opmetingsplan van 20 oktober 2015 van Kegels Landmeter - Expertenbureau. 

Artikel 2 

De akte te laten verlijden door notarisassociatie Erik Van Tricht & Katherine De Wispelaere, 
Bredabaan 644 te 2170 Merksem. 

Artikel 3 

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

 

20. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGV ERKEER: 
BREDABAAN (N1): SNELHEIDSBEPERKING VAN 50 KM/U TUSS EN KMPT. 47,515 

(GRENS BEBOUWDE KOM) EN KMPT. 48,900 (KRUISPUNT MET N11) 

De raad, 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer; 

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

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

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

Gelet op artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet; 
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Gelet op de bespreking van dit weggedeelte op de pcv-vergadering d.d. 12 maart 2013, waarbij ervoor 
geopteerd werd om omwille van verkeersveiligheidsredenen, gezien het aantal toegangen tot 
winkelketens die er in de voorbije jaren zijn bijgekomen op deze weg, het snelheidsregime op de N1 te 
verlagen;  

Gelet op het ontwerpbesluit opgesteld door de Vlaamse Regering; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 
 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan het ontwerp ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de 
politie van het wegverkeer betreffende de gewestweg N1 op het grondgebied van de gemeente Schoten 
waarmee een snelheidsbeperking van 50 km/u ingevoerd wordt van kilometerpunt 47K923 (grens met 
Antwerpen) tot kilometerpunt 48K900 (kruispunt met N11). 

Artikel 2 

Onderhavig besluit over te maken aan de Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer 
Antwerpen. 

 

21. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGV ERKEER T.H.V. 
VENSTRAAT 2: AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN M ET EEN 

HANDICAP  

De raad, 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer; 

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

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

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

Gelet op artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op het verslag d.d. 4 november 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 tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 
 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd 
betreffende de Venstraat. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt 
worden voor personen met een handicap ter hoogte van Venstraat nummer 2 over een lengte van 5 
meter. Het verkeersbord E9a, met onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord 
met opstaande pijl en vermelding '6 m' 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. 

 

22. ONDERHOUD AANPLANTINGEN GEMEENTELIJKE BEGRAAFPL AATS - 
GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE  

Raadslid Peter Van Nederkassel verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

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

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

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 toelichtingsnota d.d. 30 oktober 2015 van Lieve Vermeiren, diensthoofd dienst der 
werken, houdende vraag en motivatie voor de jaarlijkse aanbesteding van de opdracht “Onderhoud 
aanplantingen gemeentelijke begraafplaats”; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Onderhoud aanplantingen gemeentelijke 
begraafplaats” een bestek met nr. 15LiV08 werd opgesteld door de dienst der werken; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 35.537,16 excl. btw of  
€ 42.999,96 incl. 21 % btw op jaarbasis; 

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 exploitatiebudget van 2016 en 
2017, op budgetcode GEM/61404020/0990 (actie 1419/005/001/004/001); 
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Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig). 
 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 15LiV08 en de raming voor de opdracht 
“Onderhoud aanplantingen gemeentelijke begraafplaats”, 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  
€ 35.537,16 excl. btw of € 42.999,96 incl. 21 % btw op jaarbasis. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 

Artikel 3 

In toepassing van artikel 22 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten is de 
uitvoering van de opdracht beperkt tot het kader van de programma's voor beschermde arbeid. 

Artikel 4 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 5 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2016 (10/12) en 2017 (2/12), 
op budgetcode GEM/61404020/0990 (actie 1419/005/001/004/001). 

 

23. ONDERHOUD GEMEENTELIJKE AANPLANTINGEN LANGS WEG EN - 
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 toelichtingsnota d.d. 12 oktober 2015 van Lieve Vermeiren, diensthoofd dienst der 
werken, houdende vraag en motivatie voor de jaarlijkse aanbesteding van de opdracht “Onderhoud 
gemeentelijke aanplantingen langs wegen”; 
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “Onderhoud gemeentelijke aanplantingen langs wegen” 
een bestek met nr. 15LiV06 werd opgesteld door de dienst der werken; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 116.902,44 excl. btw of  
€ 141.451,95 incl. 21 % btw op jaarbasis; 

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 exploitatiebudget van 2016 en 
2017, op budgetcode GEM/61404020/020001 (actie 1419/005/001/004/001); 

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 26 stemmen ja (eenparig). 
 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 15LiV06 en de raming voor de opdracht 
“Onderhoud gemeentelijke aanplantingen langs wegen”, opgesteld door de dienst der werken. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 116.902,44 excl. btw of  
€ 141.451,95 incl. 21 % btw op jaarbasis. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 

Artikel 3 

In toepassing van artikel 22 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten is de 
uitvoering van de opdracht beperkt tot het kader van de programma's voor beschermde arbeid. 

Artikel 4 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 5 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2016 (10/12) en 2017 (2/12), 
op budgetcode GEM/61404020/020001 (actie 1419/005/001/004/001). 

 

24. ONDERHOUD AANPLANTINGEN GEMEENTELIJKE PARKEN - 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; 
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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 toelichtingsnota d.d. 29 oktober 2015 van Lieve Vermeiren, diensthoofd dienst der 
werken, houdende vraag en motivatie voor de jaarlijkse aanbesteding van de opdracht “Onderhoud 
aanplantingen gemeentelijke parken”; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Onderhoud aanplantingen gemeentelijke parken” een 
bestek met nr. 15LiV07 werd opgesteld door de aankoopdienst - administratie; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 94.214,88 excl. btw of  
€ 114.000,00 incl. 21 % btw op jaarbasis; 

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 exploitatiebudget van 2016 en 
2017, op budgetcode GEM/61404020/0680 (actie 1419/005/001/004/001); 

Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig). 
 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 15LiV07 en de raming voor de opdracht 
“Onderhoud aanplantingen gemeentelijke parken”, 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 € 94.214,88 excl. btw of 
€ 114.000,00 incl. 21 % btw op jaarbasis. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 

Artikel 3 

In toepassing van artikel 22 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten is de 
uitvoering van de opdracht beperkt tot het kader van de programma's voor beschermde arbeid. 

Artikel 4 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 5 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2016 (10/12) en 2017 (2/12), op 
budgetcode GEM/61404020/0680 (actie 1419/005/001/004/001). 
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25. STAND VAN ZAKEN VOORTUINPARKEREN  

Raadslid Peter Van Nederkassel vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

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

Gelet op artikel 37 van het Huishoudelijk Reglement gemeenteraad inzake de verzoekschriften gericht 
aan de gemeenteraad; 

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

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

Gelet op de aktename van dit verzoekschrift in gemeenteraadszitting van 27 november 2014; 

Gelet op het akkoord om het dossier voortuinparkeren te agenderen op de vergadering van de Dienst 
Overschrijdend Overleg Maatschappelijke Veiligheid, met terugkoppeling naar het college van 
burgemeester en schepenen, de raadscommissie ruimtelijke ordening en huisvesting en de 
gemeenteraad; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door schepen Erik Block aangaande de stand van zaken van het 
dossier, in gemeenteraadszitting van 26 februari 2015; 

Gelet op de besprekingen in de gemeenschappelijke raadscommissies ruimtelijke ordening & 
mobiliteit van 3 juni 2015; 

Gelet op het voorgestelde handhavingsplan en begeleidende maatregelen ter voorkoming en 
handhaving met betrekking tot voortuinparkeren; 

Overwegende dat het voorgestelde actieplan Handhaving voortuinparkeren vier luiken omvat, nl: 

- preventie 

- handhaving 

- communicatie 

- verordening; 

Gelet op het besluit van 29 september 2015 van het college van burgemeester en schepenen waarbij 
akte wordt genomen van de stand van zaken in het dossier ‘voortuinparkeren’; 

Gelet op de gemeenschappelijke raadscommissies ruimtelijke ordening & mobiliteit d.d. 5 oktober 
2015 waarbij gunstig advies wordt gegeven omtrent het voorgestelde handhavingsplan en 
begeleidende maatregelen ter voorkoming en handhaving met betrekking tot het voortuinparkeren; 

Gelet op artikel 6.1.41 § 5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening omtrent de 
verjaringstermijnen voor herstelvorderingen van de overheid; 

Overwegende dat voor aflopende misdrijven van voor 1 september 2009, gepleegd buiten ruimtelijk 
kwetsbaar en openruimte gebied, de verjaring optreedt vanaf 1 september 2014; 

Gelet op de omzendbrief van 6 juni 2014 betreffende het afwegingskader voor stakingsbevelen bij 
gebruik; 
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Overwegende dat in het geval van gebruikshandelingen die het gevolg zijn van een strafbaar gesteld 
feit een stakingsbevel binnen een beleidsmatig redelijk geachte termijn van één jaar na het ontstaan 
van het strafbaar feit kan worden opgelegd; 

Gelet op het besluit van 20 oktober 2015 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
akkoord om juridisch advies te vragen aan meester Yves Loix van GSJ-Advocaten omtrent het 
handhavingsplan en de begeleidende maatregelen ter voorkoming en handhaving met betrekking tot 
het voortuinparkeren; 

Gelet op het verslag van de technische dienst van 5 november 2015; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door schepen Erik Block over het advies van GSJ-Advocaten; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 
Als ik het goed begrijp, lijkt het mij heel belangrijk dat de recente overtredingen alvast zeer kort 
moeten worden opgevolgd. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Neemt akte: 

van de stand van zaken in het dossier ‘voortuinparkeren’ en de vraag aan meester Yves Loix van GSJ-
Advocaten om juridisch advies te verstrekken in dit dossier. 

 

26. ONDERTEKENING BURGEMEESTERSCONVENANT  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 42; 

Gelet op de beleidsdoelstelling 3.9 ‘de gemeente streeft klimaatneutraliteit na en ontwikkelt zich tot 
een duurzame gemeente’ (BBC); 

Gelet op actieplan 3.9.1 ‘milieu –en klimaatmaatregelen nemen’; 

Gelet op actie 3.9.1.7 ‘instap en uitwerking klimaatacties 2020 en Burgemeestersconvenant’; 

Overwegende dat het gemeentebestuur wil zorgen voor de nodige continuïteit in het milieubeleid met 
inbegrip van de principes van duurzame ontwikkeling;  

Overwegende dat de Europese Unie op 9 maart 2007 het pakket Energie voor een Veranderende 
Wereld heeft goedgekeurd, waarmee zij zich ertoe verbonden heeft haar CO2-uitstoot tussen nu en 
2020 met 20 % te verminderen, door de energie-efficiëntie met 20 % te verhogen en het aandeel van 
duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 20 % te verhogen; 

Overwegende dat deze Europese CO2-reductiedoelstelling slechts haalbaar is als ook de lokale 
besturen hieraan meewerken; 

Overwegende dat daarom één van de prioriteiten van het Europese Actieplan voor Energie Efficiëntie 
de oprichting van een Convenant of Mayors of Burgemeestersconvenant is 
(www.burgemeestersconvenant.eu); 

Overwegende dat het Burgemeestersconvenant een effectief kader biedt om een wezenlijke bijdrage te 
leveren aan de noodzakelijke CO2-reductie binnen de gemeentegrenzen om zo de klimaatverandering 
tegen te gaan, 

Overwegende dat het Burgemeestersconvenant inzet op verlaging van het energieverbruik binnen het 
gemeentelijk patrimonium enerzijds en op het ondersteunen van de bevolking en andere doelgroepen 
en sectoren om minder energie te gebruiken anderzijds; 

Overwegende dat uit recente studies blijkt dat 20 % lokale CO2-reductie een haalbaar en betaalbaar 
engagement is; 
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Overwegende dat in het Burgemeestersconvenant lokale en regionale overheden zich vrijwillig 
engageren om de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied 
te verhogen; 

Overwegende dat de ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant de 20 % CO2-
reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 nastreven; 

Overwegende dat deelname aan het Burgemeestersconvenant tevens betekent dat binnen een jaar na 
ondertekening een actieplan voor duurzame energie dient opgesteld te worden, inclusief een 
basisinventaris van emissies, waarin wordt uiteengezet hoe de doelstellingen zullen worden bereikt; 

Overwegende dat om de twee jaar na de opstelling van het actieplan een uitvoeringsverslag dient 
ingediend te worden dat zal gecontroleerd worden door de Europese Commissie; 

Overwegende dat de gemeente zich engageert om energiedagen te organiseren waardoor burgers 
rechtstreeks de kansen en voordelen van intelligenter energiegebruik kunnen leren kennen en de lokale 
media op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot het plan; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2013 waarin akkoord werd gegaan met een deelname 
aan de campagne ‘klimaatneutrale organisatie 2020’; 

Overwegende dat de campagne ‘klimaatneutrale gemeente’ tot doel heeft de broeikasgassen 
veroorzaakt door de gemeente als organisatie tegen 2020 tot nul te reduceren en de resterende uitstoot 
vanaf 2020 te compenseren; 

Overwegende dat een deelname aan de campagne ‘klimaatneutrale organisatie 2020’ een opstap vormt 
naar de Europese campagne ‘Convenant of Mayors’ (het Burgemeestersconvenant); 

Gelet op het besluit van 29 september 2015 van het college van burgemeester en schepenen waarin 
akkoord werd gegaan de ondertekening van het Burgemeestersconvenant voor te leggen aan de 
gemeenteraad van 26 november 2015; 

Gelet op het besluit van 3 november 2015 van het college van burgemeester en schepenen waarin 
akkoord werd gegaan de begeleiding van het Burgemeestersconvenant (uitvoering nulmeting, 
participatieproject, opmaak actieplan) door een externe partner, verder uit te werken; 

Gelet op het verslag van de duurzaamheidsambtenaar betreffende een deelname aan het 
Burgemeestersconvenant; 

Gelet op het signaal dat aan de internationale gemeenschap wordt gegeven door de ondertekening van 
het Burgemeestersconvenant aan de vooravond van de 21ste klimaatconferentie in Parijs; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig). 
 

Artikel 1 

Akkoord te gaan om toe te treden tot het Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors) met alle 
bijbehorende verbintenissen, met name:  

- verder gaan dan de doelstellingen die de EU zich voor 2020 heeft gesteld door de CO2-
emissies op het grondgebied van de gemeente met minstens 20 % terug te dringen 

- binnen één jaar na de bovenvermelde datum een actieplan voor duurzame energie op te stellen, 
inclusief een basisinventaris van emissies, waarin wordt uiteengezet hoe de doelstellingen 
zullen worden bereikt 

- minstens om de twee jaar na de opstelling van het actieplan een uitvoeringsverslag in te dienen 
met het oog op de beoordeling, monitoring en controle van het actieplan 

- in samenwerking met de Europese Commissie en andere belanghebbenden energiedagen te 
organiseren, waardoor burgers rechtstreeks de kansen en voordelen van intelligenter 
energiegebruik kunnen leren kennen, en de lokale media regelmatig op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen met betrekking tot het actieplan 
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- de jaarlijkse EU-Burgemeestersconferentie bij te wonen en er een bijdrage toe te leveren. 

Artikel 2 

Akkoord te gaan met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant. 

 

27. 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 Peter Arnauw: 
Fietsoversteekplaats Kopstraat/ R.W.V. Haverelaan. 
Naar aanleiding van het dodelijk ongeval op 3 november aan de Kopstraat wil onze fractie 
nogmaals onze vraag benadrukken voor een duidelijker aangeven van de 
fietsoversteekplaatsen. Los van de schuldvraag, waarnaar wij ook geen onderzoek hebben 
gedaan, blijft ons inziens dit een tragisch en vooral vermijdbaar ongeval.  
In de media werd bericht dat de fietser overstak op een zebrapad. Vlak daarnaast ligt echter 
een fietsoversteekplaats, sinds een half jaar niet meer gemarkeerd. Een belangrijke 
fietsovergang zelfs, omdat alle fietsers die van het noorden naar het zuiden willen, daar 
verplicht worden om over te steken! Zou die fietser de fietsoversteekplaats gebruikt hebben 
moest die wel aangeduid zijn? En zou de automobilist de fietser wel gezien hebben indien die 
fietsoversteekplaats wel gemarkeerd was? En wat als die fietser zijn fiets aan de hand had 
gehad en overgestoken hebben, zodat die in zijn recht was, zou hij dan niet aangereden zijn? 
Vragen waar we geen antwoorden op hebben, maar het wel waard vinden ze te stellen. 
Bovendien is die fietsoversteekplaats dubbelrichting, want ook fietsers vanuit richting 
Vordenstein moeten daar over steken als ze naar het noorden willen. In andere gemeentes, en 
je moet daar niet ver voor gaan, zie in onze buurgemeente Brasschaat, hebben ze wel 
markeringen over de gewestweg op zo’n dubbelrichting fietsoversteekplaats. In Aarschot en 
op vele andere plaatsen hebben ze zelfs gekozen om alle fietsoversteekplaatsen te markeren, 
weliswaar niet in rood om geen voorrang te suggereren, maar in het oker, zodat automobilisten 
wel weten dat daar fietsers kunnen oversteken, maar geen voorrang hebben. 
Ondertussen hebben wij niet stil gezeten. Zoals jullie in mei suggereerden, hebben we de 
vraag naar een aangepast reglement voor fietsoversteekplaatsen al doorgestuurd naar onze 
Vlaamse volksvertegenwoordigers, helaas heeft die actie nog niets opgeleverd voor dit 
slachtoffer van ons moordend verkeer. 
Vandaar onze hernieuwde oproep: kan vanuit onze gemeente aan het AWV ook gevraagd 
worden om de veelgebruikte fietspassages alsnog te markeren op een ondubbelzinnige 
manier? Deze vraag zal elke keer herhaald worden bij fietsongevallen op de N1, dus als je snel 
van ons gezaag af wil zijn, stel je die vraag best nu 

- van volgend antwoord van schepen Erik Block: 
Een markering van deze oversteekplaats zou de fietser een vals gevoel van voorrang en 
veiligheid geven.  Om deze reden is de gemeente geen voorstander van het aanbrengen van 
markeringen aan fietsoversteekplaatsen. De fietser kan wel afstappen en met de fiets aan de 
hand oversteken op het zebrapad. Dat is de veiligste weg 

- van de tussenkomst van raadslid Jacky Van den Broek aangaande de verlichting van fietsers 

- van de tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué aangaande het verzinkbare paaltje toegang 
park aan de Papenaardekenstraat 
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- van de tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué aangaande het tracé van de nieuwe 
Hoogmolenbrug 

- van de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren met verzoek om de ad hoc werkgroep 
Hoogmolenbrug samen te roepen. 

 

 

Zitting geheven te 21.50 uur. 

 

gemeentesecretaris, 

 

 

Nicole Verhoeven 

voorzitter gemeenteraad, 

 

 

Gerald Adriaensen 
 


